
    

DUIVEN EN WESTERVOORT 

  

Februari 2022 

  

  

Een zegen voor het nieuwe jaar 

 

De genadige nabijheid van Jezus zegene ons, 

zodat wij een beetje genadig met onszelf  

en met elkaar kunnen omgaan. 

De liefde van God, onze hemelse Vader,  

vulle ons hart, hoofd en handen,  

zodat we liefdevol kunnen zijn.  

De nabijheid van de Geest van God  

geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar.  

Amen. 

 

ds. René de Reuver 

scriba van de Protestantse Kerk Nederland. 

 

 
 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=04b9727976&e=14db56b4a1
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HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Vacant 

  
 
Penningmeester en 
Ledenadministrateur: Rien Pranger 
 Rubensstraat 48, 6921 LW Duiven 

 0316-262601 
 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 
Bestuursadviseur: Paul Jansen (KBO) 
-----------------------------------------------------------------------------  
CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 
 Echtparen: € 51,00 
Bankrekening NL78 RABO 0345 9775 72  
PCOB-afdeling Duiven en Westervoort 
 
Plaats van samenkomst: 
P.K.N., de witte kapel te 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
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Wij verwelkomen en nemen afscheid 

 

Allereerst heten we mevrouw Y. Jessurun Lobo-Wouters uit Didam van 

harte welkom als lid van onze PCOB-afdeling. We hopen haar in één van de 

ledenmiddagen persoonlijk te kunnen begroeten. 

 

Afscheid nemen we van twee vrijwilligers. Mevrouw Wil Westra-Adam uit 

Duiven is vele jaren actief geweest voor onze afdeling. Eind vorig jaar heeft 

ze haar laatste taak als ledenadministrateur overgedragen aan Rien Pranger. 

We zijn Wil veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij in de 

afgelopen jaren voor de afdeling heeft gedaan en we hopen dat we haar nog 

heel lang in ons midden mogen hebben.  
 

Ook nemen we afscheid van Hans van Norel uit Westervoort. Hans 

bezorgde de magazines en de nieuwsbrieven bij onze leden in Westervoort. 

Wij bedanken Hans voor zijn inzet voor onze afdeling. Ook Hans hopen we 

nog lang in ons midden te mogen hebben. Hillie van Mourik heeft zijn 

werkzaamheden inmiddels overgenomen. 
 

Contributie 2022 
 

De contributie bedraagt voor 2022 onveranderd € 29,00 voor individuele 

leden en € 51,00 voor echtparen en samenwonenden. Wilt u de contributie 

indien mogelijk voor eind februari a.s. overmaken op het 

bankrekeningnummer van onze afdeling. U vindt dat rekeningnummer elders 

in deze nieuwsbrief. 

 

Rien Pranger 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Hulp bij belastingaangifte 

 

Ziet u op tegen de jaarlijkse belastingaangifte? U kunt als PCOB-lid een 

vrijwilliger van Belastingservice KBO-PCOB in Gelderland vragen om u bij 

u thuis tegen een kleine vergoeding te helpen met het doen van uw 

belastingaangifte. Meteen wordt dan uw recht op toeslagen beoordeeld. 

Als u vorig jaar ook al gebruik maakte van deze service kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met de vrijwilliger die u vorig jaar heeft geholpen. Wilt u 

voor het eerst gebruik maken van deze dienstverlening?  

In Duiven en Westervoort zijn namens  
 

PCOB of KBO de volgende vrijwilligers actief: 

 

De heer C.G.R. Heebing, Duiven, (0316) 26 11 01. 

De heer W. Kemperman, Duiven, (0316) 26 33 10. 

De heer M. Pranger, Duiven, (0316) 26 26 01. 

 

De heer H.P. Heerdt, Westervoort, (06) 23 37 25 27  

(alleen bestaande klanten). 

De heer H.C. de Leeuw, Westervoort, (026) 311 32 73. 

 

In Westervoort is actief: 

De heer M. van der Linden, Westervoort, (06) 55 13 82 80. 
 

In Zevenaar is de heer W. Aardema, (0316) 52 46 20  

(alleen bestaande klanten). 
 

Geef overigens nooit uw DigiD-code aan de vrijwilliger. Hij heeft die niet 

nodig voor uw belastingaangifte. Wel zal hij u om uw burgerservicenummer 

en uw geboortedatum vragen om daarmee een zogenoemde machtigingscode 

voor u aan te vragen. Met die code kan uw aangifte door de vrijwilliger 

namens u bij de Belastingdienst ingediend worden. 

Rien Pranger 
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Derde coronavaccinatie gehad en geen computer of smartphone? 

 

Als u uw derde corona-injectie heeft gehad, is uw QR-toegangsbewijs 

aangepast. U kunt dat nieuwe QR-toegangsbewijs eenvoudig per telefoon 

aanvragen. U heeft daarvoor geen computer, smartphone of DigiD-code 

nodig. Het enige wat u nodig heeft is uw telefoon, uw 

burgerservicenummer en de vier cijfers van uw postcode.  

Als u het telefoonnummer (0800) 1421 belt, doorloopt u een eenvoudig 

keuzemenu. U kiest steeds een 1 als u om een keuze wordt gevraagd. Op 

een gegeven moment moet u uw burgerservicenummer intoetsen. Zorg dat 

u dat nummer bij de hand hebt. Tot slot wordt u gevraagd de vier cijfers 

van uw postcode in te toetsen. Na een dag of vijf krijgt u uw nieuwe QR-

toegangsbewijs op papier met de post toegestuurd. 

 

Lukt het niet? Of ziet u er gewoon tegenop? Geen nood! Iedereen kan voor 

u uw QR-toegangsbewijs aanvragen. U hoeft die ander alleen maar uw 

burgerservicenummer en de vier cijfers van uw postcode te geven. Het QR-

toegangsbewijs kan overigens alleen maar naar uw eigen adres worden 

gestuurd.  

Geef nooit uw DigiD-code aan een ander. Dat is absoluut niet nodig. 

 

Niemand die dit voor u kan doen? Neem dan contact met mij op. Ik doe het 

graag voor u. Mijn telefoonnummer is (0316) 26 26 01. 

 

Rien Pranger 

Penningmeester/Ledenadministrateur  
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Beste leden van de PCOB-afdeling Duiven-Westervoort, 

 

Allereerst wensen wij u een goed 2022 toe. We spreken de hoop uit dat 

we in 2022 een manier mogen vinden om op een verantwoorde 

manier om te gaan met het coronavirus. Want dat dit virus ons 

voorlopig niet met rust laat is wel duidelijk. 

De meesten van ons zullen inmiddels de boosterprik wel gehad hebben. 

Maar of die derde vaccinatie voldoende is om ons van ziekmakende 

besmettingen te vrijwaren is nog allerminst zeker. Wij hebben als 

bestuur daarom besloten om voorlopig alle ledenbijeenkomsten uit te 

stellen. Dat doen we met grote tegenzin. Wij hadden u zo graag weer 

ontmoet en wij hadden u zo graag weer een gezellige middag 

gegund. Maar de omstandigheden dwingen ons om voorzichtig te zijn. 

Want uw gezondheid is voor ons belangrijker dan een gezellige middag. 

Pas goed op uzelf en op elkaar. Houd u aan de voorschriften. 

Totdat wij elkaar weer mogen ontmoeten! 

Hartelijke groet, 

Het bestuur 

 

Diny Jacobs  

Hillie van Mourik  

Bas Scherff 

Rien Pranger 
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Ledenmiddag PCOB 2022 

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 


