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Van de voorzitter.
Het is nooit leuk om met droevige berichten te beginnen. In de afgelopen maand zijn er 3 van onze leden
overleden. We hebben als bestuur van de PCOB afd. Houten onze condoleances aangeboden. We wensen
de families die achterblijven heel veel sterkte.
Wanneer de liefste mens ontviel,
Wanneer God vroeg je mooiste bezit,
Luister dan maar – en wacht - en kniel.
‘t Is Gods Geest zelf, die voor je bidt.
Jan van der Werf

Bestuurs-mededelingen.
Gijs den Hollander heeft te kennen gegeven dat hij in februari na 4 jaar stopt als secretaris van onze
afdeling. We vinden het jammer maar respecteren zijn beslissing om te stoppen.
NU ZIJN WE DUS OP ZOEK NAAR EEN SECRETARIS.
==
Aan het eind van het jaar stopt onze webmaster Piet Tunderman, o.a. vanwege fysieke belemmeringen,
met zijn werk. Dus zoeken we een vrijwilliger om zijn taak over te nemen. Inlichtingen bij Adri ter Avest.
==
Onze bezige bij, Tineke Rossel, heeft haar enkel gebroken en zit in het gips.
We wensen haar een goed herstel.
En dat geldt voor alle zieken van onze afdeling.
==
Het eerste gesprek met de Werkgroep Seniorenpastoraat van de Opstandingskerk over de
Adventsviering heeft reeds plaats gevonden. We komen nog een keer bij elkaar, om de details te
bespreken.
Achterop deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging. Vergeet niet om u aan te melden. In de uitnodiging
staat hoe dat kan.
==
Het volgende nummer van het KBO-PCOB magazine verschijnt later dan gebruikelijk: vanaf 9 december.

Activiteiten.
donderdag 16 november 14:00,
Wereldhuis, Lupine-oord 6-8
'Worldpartners', zie verderop..
woensdag 20 december 10:30,
Opstandingskerk, Het Kant 1
Adventsviering, weer gezamenlijk met de Werkgroep Seniorenpastoraat. Zie de uitnodiging.
woensdag 10 januari 2018,
Wereldhuis, Lupine-oord 6-8
Nieuwjaarsinloopochtend vanaf 10:30 uur.
woensdag 21 februari 14:00,
Wereldhuis, Lupine-oord 6-8
Leon van Zijl, trouwambtenaar, vertelt. Ook wordt de begroting behandeld.
woensdag 28 maart 14:00,
Opstandingskerk, Het Kant 1
Passiebijeenkomst, gezamenlijk met de Werkgroep Seniorenpastoraat.
Donderdag 9 november: Van niet pluis naar een veilig thuis.
Financieel misbruik komt nog steeds veel voor onder ouderen. Het is verborgen leed, dat beter opgemerkt
moet worden.
KBO-PCOB organiseert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
haar provinciale verbanden een bijeenkomst voor vrijwilligers en mantelzorgers. Daar wordt hen geleerd
welke signalen duiden op financieel misbruik, waar risico’s zitten en hoe te handelen bij een ‘niet pluis’
gevoel.
De bijeenkomst wordt geleid door Eef van Opdorp, budgetcoach en bekend van tv-programma’s zoals
Uitstel van Executie en Hoeveel ben je waard? Tijdens de bijeenkomst komen een aantal concrete
situaties van financieel misbruik aan bod. Deelnemers worden hier actief bij betrokken.
Plaats: Johanneskerk (kerkzaal), Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht (Overvecht).
De bijeenkomst start met een lunch om kwart voor 12; het programma duurt van 12.30 tot 16.00 uur.
Aanmelden via het KBO-PCOB secretariaat, telefoon 030 – 3 400 600
Wij gaan met de trein van 10.58 vertrek Houten richting Utrecht/Overvecht .
Worldpartners.
Voor de ledenbijeenkomst op 16 november hebben wij 'Worldpartners' uitgenodigd.
Worldpartners is een organisatie die zich richt op het steunen en oprichten van ondernemingen in
ontwikkelingslanden. Dat is hun missie.
Sinds enkele jaren organiseert Worldpartnes in Oekraïne een winterhulpactie. De allerarmsten uit de
omgeving van Novovolinsk worden verblijd met een voedselpakket om de lange, koude winter te
overbruggen. Ook is zo'n pakket van emotionele waarde, want vele ouderen hebben niemand die naar ze
omziet.
In veel Oost-Europese landen bestaan zulke mogelijkheden niet. Er is veel eenzaamheid en armoede,
vooral onder ouderen. Enkele medewerkers van 'Worldpartners' komen net terug uit Oekraïne waar 250
voedselpakketten zijn uitgereikt. Zij zullen hierover vertellen en een filmpje laten zien.

Uit de regio.
Verslag van de Regionale Ontmoetingsdag op woensdag 4 oktober in Zegveld.
Onze afdeling Houten was met zo’n 10 leden aanwezig op deze bijeenkomst.
Het referaat van Marinus van der Beek was heel bijzonder. Spreker vertelde het ene verhaal na het
andere uit zijn praktijk, allemaal uit zijn hoofd. Hiervan blijven een paar steekwoorden hangen:
- ga naast de zieke zitten en zuchten en zwijgen, dan komt het verhaal van de zieke vanzelf los.
- wens geen sterkte, de mens moet juist niet sterk zijn, maar zwak. Dan zie je meer wat er leeft in zo’n
mens.

Na de pauze kwam de voorzitter van de PCOB aan het woord en vertelde wat er allemaal landelijk
gebeurt om van de KBO en PCOB één geheel te maken. Daarna kwamen de vragen los. Uit de reacties
bleek dat er zeker niet hetzelfde over het samengaan wordt gedacht. Ook was er een koor uit Maarsen
dat prachtige liederen ten gehore bracht. Al met al een hele mooie, goed verzorgde dag .
Naar aanleiding hiervan:
Er zal in onze PCOB afdeling Houten over gepraat moeten worden. Wat wilt U als lid van de PCOB?
Het bestuur gaat akkoord met het landelijk beleid. Maar plaatselijk aansluiten bij KBO Houten-Bunnik??
De vraag is nu: “Is het zinnig om hier een middag over te praten, open vragen te stellen over hoe u er
tegenaan kijkt?”.
Het bestuur heeft reeds enkele gesprekken gevoerd met de KBO Houten-Bunnik. Daar is tot nu toe geen
oplossing gevonden.
Overigens kan het ook bestuurlijke consequenties hebben.
Aanvullend hierop het volgende:
Sinds januari van dit jaar verzorgt het verenigingsbureau van KBO-PCOB gezamenlijk de landelijke
belangenbehartiging, zichtbaarheid en dienstverlening. Tegelijkertijd zoeken veel plaatselijke afdelingen
van KBO en PCOB samenwerking met elkaar. In juni heeft de Ledenraad aan het bestuur gevraagd om een
stappenplan te gaan maken voor het verdere toekomstperspectief van KBO-PCOB. Zo’n plan moet
rekening houden met afdelingen die al heel intensief, of juist (nog) niet, samenwerken. De Ledenraad
heeft daarbij ook de wens uitgesproken vooral met elkaar in gesprek te gaan over de waarde van het
lidmaatschap van onze vereniging voor senioren, ook voor toekomstige generaties.
Op voorstel van het bestuur van KBO/PCOB heeft de Ledenraad besloten om de komende maanden een
tour door het land te organiseren.
De uitnodiging voor deze regionale bijeenkomsten zal binnenkort via diverse kanalen worden verspreid.
Op de landelijke website komt een aparte pagina met informatie en mogelijkheid om u aan te melden.
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Uitnodiging voor de Adventsviering op 20 december 2017
Beste gemeente- en PCOB leden,
Zoals elk jaar willen wij u uitnodigen voor de Adventsviering in de Opstandingskerk,
Het Kant 1.
Deze viering wordt op woensdag 20 december gehouden.
Wij ontvangen u graag vanaf 10.30 uur met koffie, de viering begint om 11 uur.
Het thema van deze viering is: Wek mijn zachtheid weer.
Na afloop van deze viering is er een lunch. Deze maaltijd zal ongeveer om 13.30 uur
afgelopen zijn.
Graag horen wij of u aanwezig zult zijn op 20 december. U kunt dit doorgeven door het
ingevulde strookje in de bus op de piano in de hal van de kerk te doen.
Wilt u dit voor 10 december 2017 inleveren.
U kunt uw komst ook doorgeven aan:
dhr. Ab Hubers
tel. 6375591 email: a.w.hubers@versatel.nl
mw. Tineke Rossel
tel. 6351884 email: tinekerossel@kpnmail.nl
mw. Willeke Stolk
tel. 6375899 email: w.stolk@casema.nl
Hartelijke groet
Namens de PCOB, het seniorenpastoraat en mw. Jeanette Verwoert (seniorenpastor)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik ( wij) zal (zullen) aanwezig zijn op deze adventsviering op 14 december
Naam……………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………
Hoeveel personen………………………Telefoon …………………………………………..
Emailadres:……………………………………………………………………………………………

