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HET BESTUUR 
 
Voorzitter: John Letsoin 

 Piet Heinstraat 3, 6904 AK Zevenaar. 
 Tel. 06-45633472 
 e-mail: j.letsoin@live.nl 
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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 Hemelvaart en Pinksteren 

 

Zij hebben Hem met weemoed nagestaard  

en in hun ogen was een groot verlangen. 

Was nu het leven nog de moeite waard? 

Hun blikken bleven aan elkander hangen, 

en ieder wist, wat niemand had gezegd, 

dat nu hun weg door God werd omgelegd. 

 

Ze waren slechts discipelen geweest 

die zich door Jezus lieten onderwijzen. 

Maar nu begon in hun verslagen geest  

een onweerstaanb’re zekerheid te rijzen: 

dat God hun bevend hart had aangeraakt 

en hen tot Zijn apostelen gemaakt. 

 

Luid in hun oren klonk nog Jezus’stem: 

“Predik Mijn Woord aan alle creaturen, 

wacht op de Trooster te Jeruzalem, 

Hij zal u leiden en uw leven sturen”. 

En al was veel nog moeilijk te verstaan.,  

gewillig zijn ze in Gods weg gegaan. 

 

Zij hebben zich om Christus’ kruis geschaard, 

al beukten tegen ’t levensschip de golven. 

Zij hebben Jezus’ woorden trouw bewaard, 

al wisten zij zich schapen tussen wolven, 

en ’t Woord dat in hun harten was gelegd 

blijmoedig in de wereld uitgezegd. 
    E. IJskes-Kooger 

 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomer 

Het is mede samengesteld door leden van de PCOB. 

Bijzonder wil ik Fenna bedanken voor het toezenden van de vele en mooie 

gedichten. 

Hillie van Mourik namens het Bestuur PCOB 
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Lief en Leed. 

 

Op 5 april is overleden Johannes Snippe.  

“Na een mooi leven in vast geloofsvertrouwen is van ons heengegaan, onze 

(schoon)vader, opa en overgroot opa” 

Hij was in de gezegende leeftijd van bijna 95 jaar. 

De kerkdienst in de Ooipoortkerk te Doesburg was helaas alleen voor 

genodigden (zo stond het in de rouwkaart) 

Hij is op 9 april begraven in Doesburg. 

 

 

Bericht van KBO/PCOB 

De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis.  

Alle aandacht is terecht gericht op het bestrijden  

van het virus. 

Veel mensen die het virus oplopen genezen gelukkig, maar er overlijden 

helaas ook mensen, met name veel (kwetsbare) ouderen. Afscheid nemen van 

dierbaren is in de huidige situatie heel moeilijk en soms niet mogelijk. Niet 

alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen 

overlijden door andere aandoeningen. Veel mensen overlijden in deze tijd 

zonder dat de naasten en anderen goed afscheid kunnen nemen. 

Wat doet dat met hen? Hoe ervaren zij dit en wat gaat dat betekenen voor hun 

verwerkingsproces en verdere leven? 

Iedereen die dit overkomen is kan bellen met  

: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag  

van 9.00 tot 17.00 uur 

 

Nog even dit: 

Al is er maar één in moeilijke tijden. 

Al is er maar één die met je proost. 

Al is er maar één bij pijnlijk lijden. 

Al is er maar één engel die troost. 
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Op 1 september hadden wij een ledenmiddag gepland. 

Op het moment van dit schrijven hebben we echter nog geen zicht of de 

beperkende maatregel van het kabinet versoepeld zijn op 1 september 

Waarschijnlijk moeten we op 1 september nog steeds 1.5 m uit elkaar blijven 

Dit laatste is niet te realiseren in de SOW kapel. Helaas gaat deze ledenmiddag 

dus niet door. 

Mogelijk kunnen wij elkaar ontmoeten op 15 september.  

Dit is onder voorbehoud.  

Blijft de 1,5 m. van kracht, dan kan ook deze bijeenkomst niet doorgaan. 

 

Om de thuissituatie een beetje op te vrolijken kunt u enkel sites bezoeken: 

 

Een leuke informatieve website voor lezers is de website www.delpher.nl. 

Deze website biedt ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken 

en tijdschriften. 

Dit is een vrij toegankelijke site. 

 

Vogelvrienden kunnen via youtube vogels in de tuin of allerlei andere vogels 

aanklikken. Leuk om al die vogels te zien en te horen.  

 

Zoek u een penvriend(in) 

Wat is er leuker dan een brief of kaart op uw deurmat te vinden? 

Maar niet iedereen heeft een familielid of vriend om brieven mee te schrijven. 

Heeft u behoefte aan een penvriend(in)? Of kent u mensen die niet zo digitaal 

ingesteld zijn maar wel graag contact houden via brieven? KBO-PCOB 

koppelt graag mensen aan elkaar. Leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen. 

U kunt bellen naar 030-3400600 voor‘brieven aan elkaar.’ 

 

 

 

 

 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/PdqpejAS9EBJvQyHePpgvTQOSnZn1T3GmXa0tLslDTTmUS66GD11E3VpzBLq9r7TID_T4PwMvvDxIvadKEhS1Q/ygG9I2t6uiWiddj


6 

 

Een persoonlijk gedicht van Martha Gerritsen. 
 

Corona, corona.  

Wat doe je toch de wereld aan. 

Geen land is er dat eraan ontkomt;  

dat economieën naar het nulpunt gaan;  

Corona, je maakt het veel te bont 

Er sterven hier nu heel veel mensen;  

en die er hier dood aan gaan,  

hadden, wie weet, nog heel veel wensen 

Zo kon het toch niet langer doorgaan;  

er was toch veel teveel verkeer, 

zowel op de weg als in de lucht; 

het mensdom wilde alsmaar meer; 

de hebzucht nam een grote vlucht. 

Boodschappen doen voor de buren; 

een beertje voor het raam. 

Een scherm in de taxi, geef het maar een naam.  

Het moet toch niet te lang meer duren. 

Zo kan het toch niet langer doorgaan, 

zoals we leven onder zon en maan;  

Is het God, die hier een halt toeroept en ons dwingt… 

beter met de schepping om te gaan? 

Corona en ’t geloof hebben samen iets gemeen;  

het is overdraagbaar, maar het raakt niet iedereen.  

We maken nu een pas op de plaats;  

het moet ook niet te lang meer duren;  

elkaar ontmoeten is er nu niet bij. 

Johannes, op eiland Patmos, lang geleden, 

zag visioenen in zijn dromen,  

hoe het zou zijn aan het einde der tijden 

hoe de aarde nog zou moeten lijden,  

tot De Heer zou wederkomen. 

 

Groeten en blijf staande in deze crisis. 

Martha Gerritsen.  
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2020 

 

1 september ledenmiddag (kan helaas niet doorgaan) 

15 september ledenmiddag (onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 

Alle bijeenkomsten van OASE zijn geannuleerd 

 

 

 

Alle bijeenkomsten van KBO zijn geannuleerd. 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


