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Van de voorzitter.
We gaan richting het Pinksterfeest.
Het is inmiddels bijna 2000 jaar geleden, maar nog steeds praten we erover. Nog steeds hebben we een
vrije dag! Pinksteren. De eerstvolgende belangrijke dag na Hemelvaart.
Jezus shockeerde zijn vrienden keer op keer. Hij verliet ineens de aarde op de dag die nu Hemelvaart
heet. Maar hij liet zijn VRIENDEN niet alleen achter. Hij liet de WERELD niet alleen achter. Hij laat ONS
niet alleen achter.
Want dan lezen we met Pinksteren toch van dat wonder van de Heilige Geest, dat alle mensen van alle
landen de lofzang van de leerlingen in Jeruzalem kunnen verstaan. Wanneer de mensen zingen van de
grote daden van God, is dat voor iedereen begrijpelijk.
Ik wens u gezegende Pinksterdagen.
In het voorbije Lutherjaar werd er achterom gekeken en vooruit geblikt. 500 jaar reformatie zette
Christenen even stil en gaf stof tot nadenken over belangrijke vragen. Hoe ziet de kerk eruit en ik voeg
dan toe, hoe ziet de PCOB van de toekomst er uit? En is er nog toekomst voor de afdeling Houten van de
PCOB. Je kunt er moedeloos van worden: waar halen we hulp – lees: bestuursleden – vandaan.
Het blijft een zorg.
Dit bestuur blijft in ieder geval aan tot eind 2018, en er zijn gesprekken met de KBO.
Jan van der Werf.

Activiteiten.
Op 25 mei komt het Senioren Zomerschoolboekje weer uit.
Het ziet er weer goed uit met leuke dingen. U krijgt het gelijk met het volgende magazine bezorgd.

Donderdag 14 juni 14:00 uur in het Wereldhuis: Artsen zonder Grenzen.
De teams van Artsen zonder Grenzen bestaan uit artsen, verpleegkundigen en paramedici, maar onder
meer ook de logistieke, technische en financieel ondersteunende medewerkers, water-en-sanitair
specialisten en coördinatoren.
De gastsprekers van Artsen zonder Grenzen werken zelf als hulpverlener in het veld en vertellen hun
persoonlijk verhaal.

Na een korte inleiding over Artsen zonder Grenzen zal de hulpverlener vertellen over zijn of haar
indrukwekkende ervaringen in bijvoorbeeld Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Sudan, Jemen
of Bangladesh. In deze en vele andere landen werken ze vaak onder moeilijke omstandigheden.
Hoe kunnen zij hun werk blijven doen in gebieden waar nauwelijks nog infrastructuur is, of middenin een
burgeroorlog waar het respect voor humanitaire hulp niet vanzelfsprekend is?
Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Dagtocht vrijdag 7 september 2018 naar Flevoland

Met deze dagtocht gaan we naar Flevoland voor een uitgebreid bezoek aan het windmolenbeleveniscentrum nabij Urk.
‘s Middags brengen we een bezoek aan een Alpacafarm in Rutten. Hier wordt ons alles verteld over deze
kameelachtigen (familie van de lama en dromedaris) uit Zuid-Amerika, door middel van een film. Daarna
bezichtigen we, samen met de gastheer of gastvrouw, het bedrijf.
Het afsluitende 3 gangendiner is deze keer in Biddinghuizen. 's Avonds hopen we weer rond 8 uur in
Houten terug te zijn.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 65,00, dit is inclusief € 10,00 inschrijfgeld, bij inschrijving te
voldoen.
Banknummer NL96 RABO 0329 8952 30 t.n.v. KBO afd. Houten,
onder vermelding van “K.B.O.-dagreis 2-2018".
Emailadres: kovernooij@gmail.com .

naam

adres

telefoon

e-mail

Voorzitter

J.R. van der Werf

Saksenpoort 14

030-6377639

j.r.vanderwerf@pcobhouten.nl

Secretaris

Vacature

Penningmeester

J.C.Siebrasse

Lief en Leed

Vacature

Ledenblad

A. ter Avest

secretaris@pcobhouten.nl
Heemcamp 16

030-6376844

j.c.siebrasse@pcobhouten.nll

Boekdrukkersgilde 5

030-6380159

a.teravest@pcobhouten.nl

