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Van de voorzitter.
Wanneer je bergen wilt verzetten,
Wanneer je goed wilt zijn voor iedereen,
Wanneer je vrede wilt brengen onder de mensen,
Wanneer je vergeving wilt vragen en schenken,
Wilt troosten en de woorden niet kent,
Wilt helpen en niet weet hoe,
Wanneer je wilt geloven, en hopen,
Wanneer je wilt bidden en de stilte niet vindt:
Ga tot de Heer.
Er is nog geen opvolger voor de
1. voorzitter
2. bestuurslid ledenadministratie/verspreiding blad
3. penningmeester
welke allen aftreden aan het eind van dit jaar.
U kunt zich nog aanmelden; u wordt graag te woord gestaan op 030-6377639.
Komen er geen bestuursleden, dan kunnen de gevolgen hiervan zijn:
opheffen of een oplossing zoeken in een fusie met een in de buurt zijnde PCOB afdeling.
Gesprekken hierover zijn gaande. Hoopvol, maar we zijn er nog niet. Ik kom hier in de nieuwsbrief van september
op terug en kan er dan misschien meer duidelijkheid over geven. We zoeken voor e.e.a. “Bruggehoofden”.
In een artikel in het meinummer van het Magazine schreef directeur Manon Vanderkaa over de vernieuwing van
de KBO-PCOB. Die vernieuwing is nodig, want er zijn genoeg zorgen, ook in onze regio Utrecht West.
Zo is de PCOB afdeling Nieuwegein/IJsselstein inmiddels ook opgeheven.
Als bestuur waren wij (t.w. Hans Siebrasse) op 6 juni jl.. in Zeist aanwezig op de Bestuurdersdag in de prov. Utrecht,
die in het teken stond van de toekomst van de PCOB. Er werd nog eens goed met elkaar van gedachten gewisseld.
Voornaamste punten waren:
1. Fusie of Federatie, met KBO plaatselijk.
Fusie geeft meer duidelijkheid, federatie geeft meer tijd om naar elkaar toe te groeien.
Uiteindelijk was de meerderheid voor federatie om punt 2 helder te maken.
2. De Bijbelse identiteit moet in de Grondslag worden vastgelegd.
En over dat laatste was nogal wat discussie! Dat bleek juist uit die raadplegingen én de eerste versies van onze
nieuwe visie/missie, omdat daar onze grondslag, de Bijbel, niet genoemd werd.

Het denken over een fusie met de plaatselijke afdeling KBO Houten / Bunnik is nog gaande.
Er zijn nog te veel verschillen. Maar we kunnen ook niet met een plan komen, want alle 3 de huidige bestuursleden
gaan weg, en gaan dus ook niet meedoen in een nieuw avontuur.

Ik wens u allen een mooie zomer.
Jan van der Werf.

Activiteiten.
Zet 26 september vast in de agenda, dan is er weer een bijeenkomst:
in de “Opstandingskerk”, Het Kant 1, aanvang 14.00 uur
Onder andere zal dan de verenigingscoördinator Benno de Jong van de PCOB daar bij aanwezig zijn.
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