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Van de voorzitter.
Advent :
WACHTEN EN VERWACHTEN, HOOPVOL UITZIEN NAAR KERST EN DE TOEKOMST.
Gezegende kerstdagen.

Jezus bracht ons Zijn licht,
leerde ons wat naastenliefde is,
scheen onverminderd Zijn vredeslicht,
gaf aan ons leven betekenis.
Laat ons Zijn geboortedag vieren
met de vrede die Hem eigen is,
door elk met vreugde te plezieren,
met Zijn barmhartigheid en deernis.
Tijd en plaats voor Hem willen maken,
ons licht schijnen waar het donker is,
Zijn liefde en vrede als baken,
geeft aan ons kerstfeest betekenis.
(Priscilla Laneuze)

Activiteiten.
woensdag 20 december 10:30,
Opstandingskerk, Het Kant 1
De adventsviering is op 20 december (en dus niet op 14 december, zoals abusievelijk op de strook stond).
We vieren dit samen met de Werkgroep Seniorenpastoraat van de Opstandingskerk.
Het thema is: ”Wek mijn zachtheid weer”. Voorganger: Mevr.J.Verwoert.
Het WoensdagOchtendKoor onder leiding van Anja van Velzen zal kerstliederen ten gehore brengen en
ook tijdens de viering.
Na de viering is er een LUNCH. U heeft zich toch wel aangemeld?? Anders even Tineke Rossel bellen,
tel. 6351884. De aanvang is om 11.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur.
woensdag 10 januari 2018,

Wereldhuis, Lupine-oord 6-8

De Nieuwjaarsbijeenkomst is op 10 januari vanaf 10.30 tot ongeveer 13.30 uur in het “Wereldhuis ”, wij
zorgen voor een broodje enz.
Maar dan wel even aanmelden, bij de onderstaande adressen, zodat we weten wat we in moeten slaan.

woensdag 21 februari 14:00,
Wereldhuis, Lupine-oord 6-8
Afscheid van Gijs den Hollander als secretatis. Ook wordt de begroting behandeld.
Na de pauze: Leon van Zijl, trouwambtenaar bij de Gemeente Houten, vertelt.
woensdag 28 maart 14:00,
Opstandingskerk, Het Kant 1
Passiebijeenkomst, gezamenlijk met de Werkgroep Seniorenpastoraat.
donderdag 14 juni

ledenvergadering, en verder nog in te vullen.

Verslag van de ledenbijeenkomst dd. 16 november 2017, door Gijs den Hollander.
Aanwezig: plusminus 25 leden.

Worldpartners.
Sprekers deze middag waren mw. Alise Koetsier en dhr. Hans Hamoen. Het ging over de organisatie
Worldpartners en de verspreiding van voedselpakketten in Oekraïne, en bijbelverspreiding met name in
Oost Europa.
Vooral Alise was boeiend, maar ook triest met haar verhaal, dat zij toelichtte met behulp van foto’s.
Sinds 7 jaren gaat zij met een groep mensen naar West-Oekraïne om daar voedselpakketten uit te delen
aan arme mensen. Zij doet dit werk gemotiveerd door haar geloof in het voorbeeld dat Jezus ons gaf.
De levensverwachting van vrouwen in Oekraïne is gemiddeld 76 jaar en van mannen gemiddeld 66 jaar.
De pensioenleeftijd ligt tussen de 55 – 60 jaar. Hieruit blijkt al dat de doelgroep vooral uit vrouwen
bestaat. Kinderen zijn lang niet altijd aanwezig. Velen zijn, als ze de kans hadden, geëmigreerd.
Het inkomen van deze mensen bestaat uit een pensioen van de overheid van € 46,00 - € 50,00 per
maand.
Ook is er geen verzekering tegen ziektekosten. De voedselpakketten worden niet uit Nederland
meegenomen, maar in Oekraïne ingekocht. Hierdoor kan de hulpgroep gemakkelijk de grens passeren.
Een groot probleem in Oekraïne is de alcohol- en/of drugsverslaving. Als de groep in Oekraïne is
verblijven zij in een revalidatiecentrum voor verslavingspatiënten. Naast de verstrekking van
voedselpakketten is ook klussen in het centrum een taak voor de groep. Ook bezoeken ze een
kindertehuis.

Na de pauze komt de heer Hamoen aan het woord. Hij is ondernemer. Kwam zo’n 40 jaar geleden in
aanraking met de Bijbel en het christelijk geloof.
Hij begon met het smokkelen van bijbels in de Russische taal naar Rusland. In die tijd nog een afgesloten
communistisch land waar de bijbel streng verboden was.
In de loop der jaren na dat begin heeft hij naar alle landen van de wereld bijbels in de spreektaal
gebracht, of als het niet anders kon, gesmokkeld. Door zijn reizen en ervaring als ondernemer en de
levenswandel van Jezus is hij tot de overtuiging gekomen dat de enige manier om mensen te brengen tot
een betere levensstandaard is: werk brengen en geen geld. Op Haïti is hij een bedrijf begonnen met
behulp van de stichting Worldpartners.
In Oekraïne steunt Worldpartners een varkensboerderij annex landbouwbedrijf.
De verdiensten van dit bedrijf vloeien voor een deel naar de hulp (voedselpakketten) aan arme inwoners.
Conclusie: Worldpartners probeert werkgelegenheid te creëren en dat geeft ontwikkeling aan een land,
en dus aan de inwoners.
Omdat de 2 sprekers geen vergoeding wilden, heeft het bestuur besloten om voor ondersteuning van het
werk t.b.v. de armen in Oekraïne als PCOB afdeling Houten een donatie overmaken .U kunt dit ook doen
op de volgende rekening NL33ABNA0409547352 t.n.v. Stichting Worldpartners o.v.v. voedselpakketten
Oekraïne. Met in de omschrijving de naam Alise.
In de pauze van de bijeenkomst hebben Artha van der Werf en Ina Fortuin weer kaarten verkocht,
opbrengst voor de PCOB afdelings kas <30 euro>.

Mededelingen.
-Onze secretaris, Gijs den Hollander, gaat aanstaande februari stoppen met het bestuurswerk. Hij is ook
niet meer beschikbaar voor een andere bestuursfunctie.
Andere bestuursleden hebben ook te kennen gegeven dat het genoeg is geweest. Dus de boodschap aan
de leden is duidelijk: zoek nieuwe bestuursleden of de afdeling gaat ter ziele.
-Afgelopen maandag, 13 november, was in Culemborg een bijeenkomst van de PCOB over de
samenwerking met de KBO in de landelijke organisatie en hoe het nu verder moet. Deze bijeenkomst is
veel te laat bekend gemaakt aan de afdelingen om dit te kunnen publiceren aan de leden. We hebben
onze boosheid hierover kenbaar gemaakt aan het bondsbureau. Desondanks is er uit Houten een lid
aanwezig geweest.
-Plaatselijk willen de besturen van de afdelingen KBO en PCOB met elkaar praten over deze
samenwerking. De KBO biedt ons samenwerking aan. Inhoudelijk zijn de twee afdelingen sterk
verschillend. De bijeenkomsten van de KBO zijn reisjes met de leden en een bijeenkomst met als
afsluiting een diner. Activiteiten zoals onze ledenbijeenkomsten kennen zij niet.
In februari willen wij, bestuur PCOB, een gesprek met het bestuur van de KBO hebben.
-Op 13 december komt het bestuur bijeen om te denken over hoe het verder moet. Als er leden zijn die
mee willen denken, zijn die van harte welkom. Sep Meijers heeft zich voor de bijeenkomst aangemeld.
U kunt ook meedoen: even een belletje naar de voorzitter...
-De SBOH, Samenwerkende Bonden Ouderen Houten, wordt per 31 december a.s. opgeheven. De
bonden blijven, in diverse geledingen, het contact onderhouden met de gemeente Houten.

Dagreis vrijdag 20 april 2018 naar Zuid-Holland.
Deze dagreis gaat eerst naar het chocoladeatelier "Van Noppen" in Ridderkerk.
Dan rijden we naar de Tweede Maasvlakte voor de lunch, met daaropvolgend
een uitgebreide rondrit o.l.v. een gids door de volop in bedrijf zijnde haven.
Dit bezoek besluiten we in het bezoekerscentrum Futureland.
Op de terugweg is er het afsluitende diner in Stellendam.

De prijs van deze dagtocht bedraagt € 62,00, dit is inclusief €10,00 inschrijfgeld; bij inschrijving te
voldoen. Bij erg veel aanmeldingen voor deze reis gaan we eventueel dinsdag 24 april nog een keer.
De rollators moeten van het inklapbare soort zijn i.v.m. opslagruimte onderin de bus.

Vertrek Oude Dorp 08.00 uur / Vertrek Molenzoom 08.15 uur
Wilt u deelnemen aan deze reis dan kunt u zich aanmelden via de mail en het inschrijfgeld per bank
voldoen. t.n.v. KBO afd. Houten, onder vermelding van “K.B.O. dagreis 1-2018”.
Banknummer NL96 RABO 0329 8952 30
Emailadres: kovernooij@gmail.com. (Rogge-oord 8, 3991 VB Houten)
Telefoon 030-6371209/06-23983674
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