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Van de voorzitter.
Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief zijn er wel wat reacties geweest. Positieve maar ook negatieve. Maar
wees er van overtuigd dat wij als bestuur er alles aan hebben gedaan om bestuurders te vinden de laatste 3 jaar.
In de bijeenkomst van afgelopen woensdag 26 september werden na de inleiding door verenigingscoördinator
KBO/PCOB, dhr. Benno de Jong, vier keuzemogelijkheden voorgelegd:
1.
2.
3.
4.

5 nieuwe bestuurders en we gaan door zoals het nu is.
Samen met de KBO afdeling Houten.
Bestuur op afstand met PCOB afdeling De Bilt.
Opheffen van de afdeling en lid blijven van de PCOB landelijk.

De aanwezige 35 leden waren duidelijk voor stelling 3: voorlopig het bestuur in de Bilt met de afspraak dat we 1
coördinator leveren, dat we 3x een bijeenkomst houden in Houten met 3x een dagvoorzitter en dat de distribiteur
voor het blad nog ingevuld moet worden.
Verheugend is dat er 2 coördinatoren nl. Hans Siebrasse en Mevr. P. Westdijk dit voorlopig voor een jaar op zich
willen nemen. Ook hebben zich 3 dagvoorzitters gemeld:
Mw. T. Rossel, mw. W. Boersma en dhr. G. den Hollander.
De distributeur van de bladen is ook geregeld .
Afgesproken is dat we de 3 bijeenkomsten in de Opstandingskerk aan het Kant 1 gaan houden.
5 dames hebben zich aangemeld om de verzorging op zich te nemen wat betreft de koffie etc. Door het zelf te
doen is dat een besparing van ongeveer 50 euro.
Door opzegging van mw. Van Ingen vervalt een van de Lief en Leed dames <wijk 6>. Mevr. H. Boender gaat dit
overnemen.
In de bijeenkomst werd Cees van Eck in het zonnetje gezet; hij heeft na meer dan 15 jaar bezorging van
Perspectief te hebben gedaan deze bezorging overgedragen aan Rein van der Kam. Ook hebben we Henny
Hoogewoud bedankt met een bloemetje voor haar werk als coördinator Lief en Leed .
Ik eindig als een opgelucht en tevreden man, die dus echt na 18 jaar in januari mag stoppen, en dat het in goed
overleg overgenomen gaat worden met de mogelijkheid dat de deur open blijft voor een eventuele terugkeer als
zelfstandige afdeling, maar dan wel met voldoende bestuur.
Uw voorzitter, Jan van der Werf.

Activiteiten.

HET LEMSTER MANNENKOOR komt naar Houten.
In samenwerking van de Friese verenigingen met PCOB Houten. Dit belooft een mooi koorconcert te worden.

Datum :
Locatie :
Hoe laat :
Entree :

Zaterdag 27 oktober 2018
Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten
19.30 uur
De toegang is incl. 1 consumptie
Voorverkoop € 12,50 (t/m 15 okt.);
Bank NL05INGB0000194027 t.n.v. Selskip Fryslan
Aan de zaal € 15,00

Inlichtingen: Pietie Westdijk 030 – 2318 224

Donderdag 22 november om 14:00 uur in de Opstandingskerk, Het Kant 1.
Uitluiden van PCOB Houten in de oude setting. Ook zullen hier enkele bestuursleden van PCOB De Bilt aanwezig
zijn.

Woensdag 19 december in de Opstandingskerk.
Adventsviering in samenwerking met het Seniorenpastoraat.

Ingezonden.
Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is op woensdag 26 september besloten ons voorlopig aan te sluiten
bij de afdeling PCOB De Bilt/Bilthoven.
De 3 overgebleven bestuursleden Jan van der Werf, Hans Siebrasse en Adri ter Avest leggen hun bestuursfunctie
neer.
Op donderdag 22 november 2018 willen wij daar enige aandacht aan besteden.
UITNODIGING.
U wordt van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk op
donderdag 22 november van 14.00 – 16.00 uur.
Pietie Westdijk,
Tineke Rossel,
Sep Meijers.
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/-admin.

A. ter Avest

secretaris@pcobhouten.nl
Heemcamp 16

030-6376844

j.c.siebrasse@pcobhouten.nll

Boekdrukkersgilde 5

030-6380159

a.teravest@pcobhouten.nl

