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Van de voorzitter.
We zitten al weer een paar weken in het jaar 2018.De eerste bijeenkomst, de Nieuwjaarsinloop op 10
januari 2018, ligt alweer achter ons. Jammer dat er maar 26 leden aanwezig waren. Hoopvol was dat het
bestuur van de KBO afdeling Houten met 4 man aanwezig was.
We hebben een ter gedachtenis uitgesproken en stil gestaan bij de leden die ons zijn ontvallen in 2017:
Mw. L. Noordhof-de Jong
Dhr. R. Wittekoek
Dhr. P. Haringsma
Dhr. A. de Vlaming
Dhr. J. Knepper
Dhr. P. Bouwman
Mw. L.P. Snijders-van Wijnen.
Ook hebben 11 leden bedankt. We konden 2 nieuwe leden begroeten.
Zie verder de jaarverslagen.
Inmiddels hebben we met een aantal leden en bestuur een extra inspanning geleverd om bij u < onze
leden > een extra nieuwsbrief te bezorgen met daarin onze zorgen als bestuur over de toekomst van
onze afdeling.
Ook was een enquête formulier toegevoegd.
Tot nu toe zijn er van de 163 uitgezette formulieren maar 33 ingeleverd.
Maar we hebben WANNEER DEZE NIEUWSBRIEF UITKOMT NOG 3 DAGEN OM HET FORMULIER IN TE
LEVEREN.
Op de nieuwjaar bijeenkomst heb ik een gedicht gelezen dat ik de niet-aanwezigen niet wil onthouden:
Wat de toekomst ook mag geven,
hoe de levensloop mag zijn,
laat ons maar op God vertrouwen,
Hij wil onze leidsman zijn.
Wij hoeven maar te volgen,
volgen in het rechte spoor,
en niet bang zijn voor de toekomst,
want de Heiland gaat ons voor.

Dus laat ons maar in vol vertrouwen
onze levensweg blij gaan:
omdat wij mogen geloven
dat God met ons mee zal gaan.

Ik wens alle zieken een spoedig herstel.
Jan van der Werf

Activiteiten.
De eerstvolgende bijeenkomst van de PCOB afdeling Houten is op
woensdag 21 februari, aanvang 14.00 uur, in het Wereldhuis.
Eerst zullen de jaarverslagen van penningmeester en secretaris besproken worden.
Dan nemen we afscheid van onze secretaris Gijs den Hollander.
Na de pauze: “Wat is daarop Uw antwoord?”
Leon van Zijl (trouwambtenaar bij de gemeente Houten) neemt ons mee naar de trouwlocaties en vertelt
ons de verhalen....
Het belooft een leuke middag te worden.
Woensdag 28 maart, aanvang 14.00 uur, in de Opstandingskerk: Passieviering.

Van de secretaris: Jaarverslag 2017 van de PCOB afdeling Houten.
Bestuurssamenstelling per 31 december ’17:
Voorzitter:
dhr. J. van der Werf
Secretaris:
dhr. G. den Hollander
Penningmeester:
dhr. J.C. Siebrasse
Lief & Leed:
mevr. H. Hoogewoud
Perspectief:
dhr. A. ter Avest
Alg. bestuurslid:
dhr. B. van den Brink
In dit verslagjaar heeft dhr. G. den Hollander te kennen gegeven in de maand februari 2018 te willen aftreden als
bestuurslid. Hij is dan vijf jaar in functie geweest.
Bestuursvergaderingen:
In het verslagjaar vonden 4 bestuursvergaderingen plaats en een overleg bestuur met leden van de
afdeling.
Landelijke bond PCOB:
In dit verslagjaar heeft de landelijke bond een samenwerking aangegaan met de Unie KBO. Door deze
samenwerking is het hoofdbureau PCOB samengegaan met het hoofdbureau KBO en verplaatst naar
Utrecht.
Het blad Perspectief van de PCOB is samengevoegd met het blad Nestor van de KBO. Dit nieuwe blad kreeg
ook een nieuwe naam WijSR, maar deze naam werd door de rechter in een kort geding verboden. Tot nu
toe heeft ons nieuwe blad nog geen echte naam.
De PCOB verenigingsadviseur is de heer B. de Jong.
De ledenraden van de afzonderlijke bonden bestaan nog wel. Zij vergaderen afzonderlijk over
onderwerpen van de afzonderlijke bonden, en gezamenlijk over de onderwerpen van gemeenschappelijk
belang.
Daarmee blijft tot nu toe de ledenraad het hoogste orgaan van de PCOB. De leden van deze raad worden
gekozen door de leden van de PCOB. Per 31 december 2017 heeft onze provincie drie vertegenwoordigers
in de ledenraad, nl. de heren Bram de Ronde, Hans Last en Ad Korteweg.
Regiocontact:
Ook onze regio heeft veranderingen ondergaan. Zij is samengevoegd met regio 5 en bestaat nu uit de
afdelingen Nieuwegein/IJsselstein, Vianen, Houten, Utrecht-stad, Woerden, De Ronde Venen, Maarssen en
Oudewater. Zij heet nog steeds regio 4.

Ledenbijeenkomsten:
11 januari 2017:
Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.
22 maart 2017:
Op deze bijeenkomst in het Wereldhuis was mw. Willemina Dikken-Deetman aanwezig en vertelde
zij over de “Domari Society of Gypsies” in Jeruzalem. Een groep zigeuners, die zeer arm zijn en
zwaar gediscrimineerd worden.
12 april 2017:
Passieviering in samenwerking met het seniorenpastoraat in de Opstandingskerk. Het thema van
deze viering was: Eindeloze liefde. In deze viering had ook het WOK koor een aandeel in het
programma.
25 april 2017:
Een themamiddag in de Opstandingskerk over het thema: Voltooid leven.
De spreekster over dit onderwerp was mevr. Marja Burger, geestelijk verzorger en spreker vanuit
KBO-PCOB. Na de pauze was er gelegenheid tot vragen en discussie.
20 september 2017:
Op deze bijeenkomst was mw. Greetje IJsendijk-Beekman de spreekster en nam zij ons mee op reis
naar Japan. Zij liet ons zien hoe het dagelijkse leven in Japan eruit ziet.
16 november 2017:
Op deze bijeenkomst was het onderwerp “Worldpartners”.
Sprekers waren mw. Alise Koetsier en dhr. Hans Hamoen.
Worldpartners richt zich op het oprichten en ondersteunen van ondernemingen in
ontwikkelingslanden. Hun centrale gedachte is:
Breng werk door startende ondernemers te steunen in hun streven om een goed lopend bedrijf te
stichten, waar mensen werk kunnen vinden. Want ontwikkelingsgeld geven aan een land is
verloren geld, het wordt niet besteed aan het doel, waarvoor het gegeven wordt.
Daarnaast geven zij voedselpakketten uit aan arme mensen in West-Oekraine.
20 december 2017:
Adventsviering in de Opstandingskerk.
Het thema van deze viering was: “Wek mijn zachtheid weer”.
Provincie Utrecht:
4 oktober 2017:
Het gewest Utrecht had de goede gewoonte minimaal een maal per jaar een ontmoetingsdag te
organiseren. Maar met veranderingen in de structuur van onze bond zijn deze provinciale
gewesten opgeheven. In de provincie Utrecht voelde dit als een gemis en daarom probeert men
toch weer ontmoetingsdagen te organiseren. Dit jaar heeft de afdeling Woerden de organisatie op
zich genomen.
De dag was in Zegveld in de Milandhof.
’s Ochtends was de spreker dhr. M. van den Berg over het onderwerp:
“Voltooid leven of een leven met teveel gemis….?”
’s Middags na de lunch konden we kennismaken met dhr. Buddenberg, de nieuwe voorzitter van
onze bond.
Daarna een muzikaal programma met koor Route 66 o.l.v. Rob van Dijk.
Belangenbehartiging/ Samenwerking in de SBOH:
De SBOH is per 31 december 2017 opgeheven. Zij werd in 2004 opgericht door de afdelingen
Houten van de ANBO, Unie KBO en PCOB. Zij werkte onder het mandaat van een
samenwerkingsovereenkomst van deze afdelingen.
In het jaar 2016 werd de afdeling Houten van de ANBO opgeheven en direct onder het
hoofdbestuur van de ANBO geplaatst. Dit leidde tot onenigheid tussen de SBOH en de bonden over
de uitleg van de samenwerkingsovereenkomst, speciaal over de financiën.
Uiteindelijk viel het besluit van de afdelingen PCOB en Unie KBO om de SBOH op te heffen.
Het bestuur is nog in overleg met de Unie KBO hoe we de belangenbehartiging richting de
gemeente Houten een goede structuur kunnen geven. Deze behartiging bestaat nog steeds maar
dan wel op persoonlijke basis.

Het bestuur dankt alle mensen die in de periode 2004 tot nu zich ingezet hebben voor deze
belangenbehartiging via de SBOH en/of op individuele basis.
Ledenbestand:
Op 1 januari bedroeg het aantal leden 178.
Op 31 december bedroeg het aantal leden 163.
De heer Ter Avest houdt ons ledenbestand bij.
Werkgroep Lief en Leed:
Deze werkgroep staat onder leiding van mevr. H. Hoogewoud.
Met haar groep probeert zij aandacht te geven aan onze leden bij bijzondere gelegenheden en
moeilijkheden.
Ook de leden van deze groep worden ouder. Versterking van de groep wordt zeker op prijs gesteld.
Een tweetal dames, Ina Fortuin en Artha v.d. Werf, maakt regelmatig wenskaarten. Zij verkopen
deze op de ledenbijeenkomsten ten bate van onze afdeling.
Het bestuur dankt deze werkgroep voor al het werk dat zij voor onze afdeling doen.
Activiteitenwerkgroep:
Ook dit jaar leidde mevr. T. Rossel deze werkgroep. Hoewel van werkgroep feitelijk niet gesproken
kan worden als je alleen deze kar moet trekken. Maar mevr. Rossel heeft ook dit jaar weer veel
werk verzet, kijkt u maar naar de ledenbijeenkomsten. Hartelijk dank daarvoor.
Wilt u met haar meewerken in de groep, u bent van harte welkom.
Website en bezorging Perspectief:
De heer B.P. Tunderman verzorgt de website. Hij zal echter deze taak neer leggen, o.a. omdat hij
per 31 december zijn lidmaatschap heeft opgezegd.
De heer Ter Avest bereidt de bezorging van ons bondsblad voor, die dan uitgevoerd wordt door
onze trouwe bezorgers. Hartelijk dank ook aan deze groep.
Daarnaast doet hij samen met de voorzitter dhr. J. v.d. Werf de redactie van de nieuwsbrief.
Het bestuur dankt alle mensen voor hun inzet voor onze afdeling. Maar u ziet dat actieve hulp op
bestuurlijk vlak dringend nodig is.
Het bestuur hoopt dan ook dat deze oproep niet voor niets geuit wordt.
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