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HET BESTUUR 
 

Voorzitter: Vacant 
  
 
 
Penningmeester: Leenard de Wal 

 Tel. 0316-285700 
 e-mail: leenarddewal@outlook.com 
Secretaris: Hillie van Mourik  
 Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort tel. 026-3112195 

 e-mail: gjhvmourik@chello.nlL 
Activiteit ledenmiddag: Diny Jacobs 
 Terborchstraat 11,6921 MA Duiven 
 0316-261736 
 dinynagtegaal@outlook.nl 
Langer veilig thuis wonen: Bas Scherff 
 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 
 0316-266086 
 e-mail: scherff@chello.nl 

Ledenadministratie: W. Westra - Adam 
 tel. 0316 280640 
 e-mail: westra.adam@hotmail.com 
Bestuursadviseur: Paul Jansen 
-----------------------------------------------------------------------------  
CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 
 Echtparen: € 51,00 
Bankrekening NL78 RABO 0345 9775 72  
t.n.v. penningmeester PCOB Duiven en Westervoort 
 
Plaats van samenkomst: 
Samen Op Weg Kapel Duiven,  
Ingang achter het gemeentehuis 
14.10 uur koffie of thee en om 14.30 uur begint het programma. 
 
WEBSITE: www.pcob-duiven-westervoort .nl 

https://mail.ziggo.nl/appsuite/
mailto:gjhvmourik@chello.nlL
mailto:dinynagtegaal@outlook.nl
mailto:scherff@chello.nl
mailto:westra.adam@hotmail.com
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Geen schutse om te schuilen 
 

Geen schutse om te schuilen 

Geen huis, geen onderdak, 

een herberg om te huilen, 

een vuile voederbak - 

zo is tot ons gekomen 

een kindje in een stal; 

hoe kan het dromen dromen? 

De wind waait overal! 

 

Geen mens om mee te leven, 

geen warme hand die streelt, 

geen geld om uit te geven, 

geen brood dan wat Hij deelt, 

geen graan om op te rapen, 

geen proviand op reis, 

geen steen om op te slapen – 

O God, kyrie eleis! 

 

Om ons een huis te bouwen 

voor bunker en barak, 

om vleugels te ontvouwen 

voor mensen zonder dak – 

daartoe is Hij geboren, 

daartoe waait nog de wind – 

wie oren heeft, die hore 

het roepen van dit kind. 

A.F. Troost 

  

Hier is de nieuwsbrief van december 2020 en januari 2021  

Dit is de laatste van dit jaar en is voor 2 maanden. 

Het bestuur wenst u gezegende feestdagen  

en een beter en gezond 2021 
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Lief en Leed. 

 

Op 23 september is onze voorzitter John Letsoin op 72-jarige overleden. 

De begrafenis(dienst) heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen 

Johns vrouw en kinderen veel sterkte en troost van God in deze periode van 

rouw. 

Het overlijdensbericht van John is ons door een van de zoons telefonische 

door gegeven, we zijn erg geschokt door dit bericht.  Het was niet mogelijk 

om het onze leden mee te delen in de nieuwsbrief van oktober, daar die al 

onderweg naar de drukkerij was. 

John is in september 2018 als voorzitter in ons bestuur gekomen, nadat deze 

plaats al enige jaren vacant was geweest.  Hij leidde de 

bestuursvergaderingen met passie en ook bezocht hij samen met Hillie de 

regiovergaderingen van de PCOB.  Ook heeft John ruim een jaar zitting 

gehad in een werkgroep samen met de gemeente Duiven en andere 

verenigingen om aandacht te vragen voor eenzame ouderen in de 

samenleving, er werden diverse activiteiten georganiseerd in de week van de 

eenzaamheid. (helaas moesten alle bijeenkomsten geannuleerd worden, 

vanwege het coronabeleid). We hebben John leren kennen als een opgewekt 

persoon, waar je van op aan kon. We zullen John erg missen. 

 

Ik heb van een aantal leden vernomen dat er nogal wat zieken onder ons zijn. 

Heel veel sterkte en een spoedig herstel gewenst. 

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief, die al lange tijd hetzelfde er uit ziet, zal vanaf februari 2021 

een ander uiterlijk krijgen. Een andere redactie zal zich hierover gaan 

buigen. Op pagina 6 staan twee puzzels afgedrukt. Ik hoop dat u daar een 

leuke bezigheid aan zult beleven. Pagina 5 is nieuws van KBO/PCOB. 
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Meldpunt Bank Dicht! Succesvol 

 

   KBO-PCOB kreeg steeds meer klachten over het gemis van 

een bankloket. Om in kaart te brengen tegen welke 

problemen senioren aanlopen na de sluiting van een bankfiliaal, startte 

KBO-PCOB eind oktober het ‘Meldpunt Bank Dicht!’. Marcel 

Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Meer dan 600 meldingen in zo’n 

korte tijd laat zien dat er iets aan de hand is. De melders missen het 

persoonlijke contact en zijn niet altijd even vertrouwd met een online 

bankomgeving, wat eigenlijk het enige alternatief is. Naast het missen van 

persoonlijk contact en niet om kunnen gaan met internetbankieren, is er ook 

de vrees voor oplichting. Uit angst dat (internet)criminelen een weg vinden 

naar de bankrekening, wordt er liever bij een filiaal bankzaken geregeld. 

Gesloten bankfilialen keren hoogstwaarschijnlijk niet meer terug, het is 

belangrijk dat er geschikte alternatieven voor handen zijn, waar iedereen 

zich veilig bij voelt. We zijn daarom blij dat een aantal banken met ons in 

gesprek wil.” 

 

 

 Manifest 'De kostendelersnorm moet uit de wet' 

De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk verdwijnen. Daarom is 17 

november, de dag dat de Tweede Kamer debatteerde hierover, een 

manifest gestuurd naar politiek en pers. Marcel Sturkenboom, directeur 

KBO-PCOB: “Deze maatregel ontmoedigt het zorgen binnen de familie en 

vergroot de kans op armoede. We willen juist het zorgen voor elkaar meer 

aanmoedigen.” Vierentwintig organisaties bundelen nu hun krachten om de 

kostendelersnorm te laten verdwijnen. Wat KBO-PCOB betreft mag de 

maatregel ook zéker niet voor AOW’ers ingevoerd gaan worden. De regel 

werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met 

meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder 

hetzelfde dak, hoe lager je uitkering.  
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2020 

 

Alle bijeenkomsten van de PCOB zijn geannuleerd 

 

 

 

Kerstbijeenkomst diaconie 16 dec kerkzaal. (van te voren opgeven) 

 

OASE 

   

 

 

Alle bijeenkomsten van KBO zijn geannuleerd. 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


