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HET BESTUUR 

 

Voorzitter John Letsoin 

 Piet Heinstraat 3 

 6904 AK Zevenaar 

 e-mail: j.letsoin@live.nl 

Penningmeester  Leenard de Wal 

  e-mail: leenarddewal@outlook.com 

Ledenadministratie W. Westra - Adam 

 Weidekervel 63, 6922 GA Duiven 

    tel. 0316 280640 

 e-mail: westra.adam@hotmail.com 

Secretaris   H.van Mourik-Assen 

    Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort 

    tel. 026-3112195 

 e-mail: gjhvmourik@chello.nl 

Activiteit ledenmiddag Diny Jacobs 

   

Langer veilig thuis wonen Bas Scherff 

 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 

 0316-266086 

 e-mail: scherff@chello.nl 

Bestuursadviseur Paul Jansen 

-----------------------------------------------------------------------------  

CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 

 Echtparen: € 51,00 

Bankrekening NL78RABO0345977572  

 

t.n.v. penningmeester PCOB,  

 

PLAATS VAN SAMENKOMST 

Samen Op Weg Kapel Duiven,  

Ingang achter het gemeentehuis 

14.00 uur koffie of thee om 14.30 uur begint het programma. 

 

WEBSITE  www.pcob-duiven-westervoort  
 

mailto:westra.adam@hotmail.com
mailto:gjhvmourik@chello.nl
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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GODS TROUW….IN PRAKTIJK 

 

Dat God aan mensen trouw wil zijn 

lijkt vaak zo’n achterhaald gegeven. 

Toch laat Hij je soms letterlijk 

Zijn tegenwoordigheid beleven. 

 

Dan geeft Hij je een medemens 

aan wie je je weer op kunt trekken, 

door wie je je begrepen voelt 

en die je hoop weer weet te wekken. 

 

Dan kom je door een enkel woord 

Gods aandacht heel persoonlijk tegen, 

en wordt een handdruk, een gebaar 

je onverwachts tot troost en zegen. 

 

De last waaraan je haast bezweek, 

begint wat minder zwaar te lijken. 

je vindt weer moed om door te gaan, 

je durft opnieuw vooruit te kijken . . . . 

 

Want waar een mens belangeloos 

de handen naar je uit komt steken 

daar is Gods liefde aan het werk 

en staat je leven in het teken 

van Zijn onmetelijke trouw, 

die tastbaar aan je wordt bewezen. 

 

Zolang je dat voor ogen houdt, 

hoef je de toekomst niet te vrezen. 

 
Een gedicht van Truus van der Roest 

 

Hier is de nieuwsbrief van februari 2020. 

We hopen dat u die met plezier leest. 

Het bestuur. 
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Lief en leed. 

 

Op 8 januari 2020 is ons trouwe lid Jo Vorenkamp overleden.  

Jo was altijd aanwezig. Ze genoot altijd van de middagen in de zaal van de 

kapel. Op de ledenmiddag 21 januari hebben wij stil gestaan en haar 

herdacht. Ze werd 86 jaar. 

 

Overleden op 17-12-2019 Mevr. Nel de Jong- Penning, Thuvinepark 129, 

6921AR, Duiven.  

 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, 

We leven en sterven voor God onze Heer.  

Aan Hem behoren wij toe. 

 

 

De heer Hans Bouwman, de computerhulp, heeft een hersenbloeding 

gehad. 

Hij kan voorlopig niemand van advies dienen. 

 

 

Verhuisd: Mevr. A.Spee-Smid, Conference 73, Duiven, naar Wolfheze. 

 

We leven mee met Mevr. Roelofs , Veldstraat 44, Duiven, nu toch eindelijk 

haar heupoperatie heeft plaatsgevonden 

We wensen haar een spoedig herstel toe. 

 

 

We hebben ook goed nieuws.: dhr. en mevr. Emmen hebben zich 

opgegeven als nieuwe leden.  

Eveneens mevr. Sterkenburg. Allen wonen in Duiven. 

Welkom! 

 

 

 



5 

Op 18 februari is onze jaarvergadering  

De agenda vindt u op de achterzijde. 

U bent van harte uitgenodigd. 

Na het officiële gedeelte zetten we het nog even voort onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

 

Op 5 februari is er bij KBO Mantelzorg café. 

De zaal is open om 13.30u Het begint om 14.00 uur. 

En het wordt gehouden in de Zaal van Thuvine. 

U bent van harte welkom 

 

 Op woensdag 8 april Paasbijeenkomst samen met OASE/PCOB 

Allen zijn welkom in de SOW-kapel. Zaal is open om 14.00u. 

 

21 januari gaf mevr. Wil den Dikken een interessante lezing over de Domari’s 

(Zigeuners) in Jeruzalem. 

Binnen de muren van Jeruzalem wonen ruim 1500 Domari’s 

Veelal hebben ze grote gezinnen en zijn erg arm. 2 vrouwen zetten zich veel in 

voor kinderen zodat ze onderwijs krijgen. Kinderen dragen uniformen en 

schoolboeken en pennen, schriften enz. moeten hun ouders zelf betalen. Maar 

omdat ze vaak dat zelf niet kunnen betalen, proberen deze 2 vrouwen er het 

beste van te maken. . Ouders stimuleren hun kinderen naar school te gaan, 

maar kunnen hun kinderen niet helpen met het maken van huiswerk omdat ze 

zelf analfabeet zijn.  

In Jeruzalem zijn 4 tot 5 scholen waar de kinderen naar toe gaan. Kinderen 

moeten een certificaat halen op school, want zonder een certificaat beland je 

op straat 

Vrouwen: door hen wordt allerlei handgemaakt materialen, dat verkocht kan 

worden zodat ze iets aan inkomen hebben voor hun gezin. Wanneer er 

financiële middelen zijn krijgen de vrouwen praktische gerichte trainingen op 

gebied van gezondheid, naaien, catering, enz.  Als ze alles doorlopen hebben 

krijgen ze een certificaat.  Want hier geldt ook, geen certificaat, geen kans op 

werk. De leus is Bid en Werk. 
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Agenda ledenvergadering 18 februari 2020. 

 

1. Opening  

 

2. Notulen jaarvergadering 26 februari 2019. ( in uw bezit) 

 

3. Bespreking jaarverslag. 

 

4. Bespreking financieel overzicht 2019 

 

5. Verslag kascommissie 

 

6. Benoeming kascommissie 

 

7. Contributie 2021 

 

8. Benoeming: Leenard de Wal. Penningmeester  

 

9. Rondvraag 

 

10. Afsluiting van het officiële gedeelte. 

 

We zetten de middag nog even voort onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

Diny heeft een lijst met voorstellen van invulling voor de ledenmiddagen 
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2019-2020 

 

18 febr. 2020  Jaarvergadering  PCOB 

17 maart 2020 Humor in de trouwzaal PCOB 

8 april 2020 (woensdag) Paasbijeenkomst  OASE/PCOB 

15 april 2020  (woensdag) Virtuele Ballonvaart  SOW kapelPCOB/KBO 

19 mei 2020  Afsluiting seizoen PCOB 

 

OASE houdt haar themamiddagen altijd op woensdag  

van 14.30 uur tot 16.30 uur in de SOW KAPEL 

29-01-2020 Met Henk Nijland op de fiets door Nederlandse dreven 

26-02-2020 De Apotheker, door mevr. Angélique van der Geest 

25-03-2020 De Notaris, door mr. H.A. van Ramshorst  

08-04-2020 Paasbijenkomst,  Oase/PCOB  

29-04-2020 Muzikale viering Oase 30 jaar, met het mannenkoor ‘Tijdloos’ 

27-05-2020 Een smakelijke Seizoensafsluiting 

 

KBO houdt haar ledenmiddagen in de Thuvinezaal aanvang 14.00 uur 

 

05-02-2020 Mantelzorg-(cafe) KBO 

04-03-2020 Ledenraadsverg. en bingo na de pauze. KBO 

01-04-2020 Marjolein Corbey 

15-04-2020 KBO/PCOB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


