
    

DUIVEN EN WESTERVOORT 

  

December 2021/Januari 2022 

  

  

Kerst 

 

Uit uw verborgenheid  

ontsteekt U licht op aarde, 

wilt U ons warmen met  

de gloed van uw genade. 

 

Wij delen met elkaar 

het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, 

wij gaan het donker tegen 
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HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Vacant 

  
 
Penningmeester: Rien Pranger 
 Rubensstraat 48, 6921 LW Duiven 
 m.pranger@hccnet.nl 

Secretaris: Hillie van Mourik  
 Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort  
 026-3112195 
 gjhvmourik@chello.nlL 

Activiteit ledenmiddag: Diny Jacobs 
 Terborchstraat 11,6921 MA Duiven 
 0316-261736 
 diny-nagtegaal@outlook.com 
Langer thuis wonen: Bas Scherff 
 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 
 0316-266086 
 scherff@chello.nl 
Ledenadministratie: W. Westra - Adam 

 tel. 0316 280640 
 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 
15.00 uur aanvang van de middag 
 
WEBSITE: www.pcob-duiven-westervoort .nl 

 

mailto:m.pranger@hccnet.nl
mailto:gjhvmourik@chello.nlL
mailto:diny-nagtegaal@outlook.com
mailto:scherff@chello.nl
mailto:westra.adam@hotmail.com
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Even kennismaken met onze nieuwe penningmeester 

 

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje van Hillie van 

Mourik met de vraag of ik penningmeester zou willen worden van de 

PCOB-afdeling Duiven-Westervoort. Na een kennismakingsgesprek 

heb ik besloten deze uitdaging aan te gaan. De bescheiden van het jaar 

2021 zijn overgedragen, de volmacht om over de bankrekening te 

kunnen beschikken is getekend, contacten met het hoofdkantoor zijn 

gelegd en de eerste bestuursvergadering zit er ook al op. Tijd om even 

kennis te maken dus. 

Mijn naam is Rien Pranger. Op 1 september 2021 heb ik de AOW-

gerechtigde leeftijd bereikt. Ik woon sinds 1986 in Duiven met mijn 

vrouw Gonda, met wie ik inmiddels al meer dan 41 jaar getrouwd ben. 

Daarvoor hebben wij in Schiedam, Tilburg en Zelhem gewoond. Mijn 

vrouw en ik zijn sinds een paar jaar lid van de Hervormde 

Wijkgemeente ‘De Rank’ in Elden. Daarvoor waren wij lid van de 

Protestantse Gemeente en kerkten we in de Samen op Weg-kapel in 

Duiven. 

Ik heb gestudeerd aan de toenmalige Rijks Hogere Tuinbouwschool in 

Utrecht en daarna veel administraties voor allerlei instanties gewerkt. 

Ook ben ik belasting invuller voor PCOB/KBO en ANBO 

 

 Ik fiets en wandel graag en ben een groot liefhebber van de muziek 

van Johann Sebastian Bach. 

Ik hoop u te mogen begroeten op een van onze ledenmiddagen of op 

de aanstaande jaarvergadering. 

 

Rien Pranger 
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Ledenmiddag PCOB 2021 

aanvang 15.00uur 

 

Alle activiteiten zijn geannuleerd 

 

 

Activiteiten van OASE (altijd op woensdag) 

Aanvang 14.30 uur 

 

Alle activiteiten zijn voorlopig geannuleerd 

  

Activiteiten KBO (altijd op woensdag) 

 
 

Alle activiteiten zijn geannuleerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN STERK 
 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


