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Van de voorzitter.
Geachte leden van de PCOB afdeling Houten.
De bladeren aan de takken verkleuren,

dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.

Prachtige, goud gele tinten verschijnen,

maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler,

weer en wind steeds schraler.

Storm en regen vieren nu hoogtij,

maar wij weten, dit gaat voorbij.

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan, maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,

laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,

wil Hij ons kracht en sterkte geven.

Laten wij daarom steeds maar weer,

ons vertrouwen stellen op de Heer.

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst in de Opstandingskerk aan het Kant 1 op
donderdag 22 November om 14.00 uur.
Het programma voor de middag is aangepast aan 01-01-2019 als de afdeling Houten vanuit de Bilt zal worden
bestuurd.
Het thema voor deze middagbijeenkomst: Toekomst – Heden en Verleden.
. Voor Toekomst hebben we Wethouder <sinds juni 2018> Mevr. Jana Smith-Visser uitgenodigd. Het leek ons
goed om te horen wat de plannen zijn betreffende WONEN, ZORG EN WELZIJN voor de ouderen in de Gemeente
Houten. Hoe ziet het protocol eruit <als dat er is> betreffende uit huis plaatsen voor tijdelijke of permanente opvang
in een verzorgingshuis.

. Over het Heden zal Mevr. M. Rijksen als voorzitter van de afdeling De Bilt een toelichting geven over het
bestuurlijk samengaan.
. Het Verleden van de Afdeling Houten zal door oud-voorzitter Mevr. S. Meijers ter sprake worden gebracht. .
Na de pauze :Gezellige samenzijn.

Met groet, Jan van der Werf

Activiteiten.
Donderdag 22 november 14:00 uur, Opstandingskerk, Het Kant 1.
Deze ledenbijeenkomst is hiervoor uitgebreid aan de orde geweest.

Woensdag 19 december, in de Opstandingskerk.
Inmiddels zijn we voor de Adventsviering samen met het Seniorenpastoraat van de PGHouten bezig met de
voorbereiding. U vindt in de deze nieuwsbrief de uitnodiging.

Uit de bond (Ledenraad PCOB Utrecht).
Voetangels en klemmen! Op 17 oktober is er een vergadering van het Bestuur KBO-PCOB geweest met de
Ledenraad PCOB. Hieronder een beknopte samenvatting van de punten, die de Ledenraad PCOB Utrecht aan de
orde heeft gesteld. De uitslag zullen we in de volgende nieuwsbrief opnemen.
De weg naar de beoogde fusie KBO-PCOB blijkt vol voetangels en klemmen te zitten. Het meest duidelijk is dat
gebleken op de laatste ledenraadsvergadering, waarbij in meerdere gevallen "de hakken in het zand" werden
gezet. We blijven daarom pleiten voor een tijdelijke voortzetting van de, thans naar onze mening, goed werkende
federatieve samenwerking. Op deze wijze kunnen de verderop genoemde onderdelen in alle rust verder uitgewerkt
worden en bij de afdelingen een breed draagvlak creëren.
1. De
grondslag (art 2 van het PCOB statuut) Dit vormt het fundament van de vereniging en de Bijbel (als Gods Woord)
dient ook in de beoogde nieuwe vereniging, in welke woorden dan ook, de basis te zijn en te blijven. Wordt dit
weggehaald, of zo ver vervaagd dat het niet meer als zodanig herkenbaar is, dan zal dit veel leden er toe leiden om
de (nieuwe) vereniging de rug toe te keren.
2. De
structuur van de (nieuwe) vereniging. Het is beslist noodzakelijk om een heldere (graag platte) structuur neer te
zetten met een duidelijke taakafbakening, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook is een opzet voor het
begrip "beweging" i.p.v. vereniging niet te verantwoorden.
3. Het begrip (hoogte) van de contributie. Ook dit is een gevoelig punt. Naar wij begrijpen is er momenteel een
nogal fors verschil tussen de KBO en de PCOB. Om daar duidelijkheid in te brengen, moet helder worden
aangegeven hoe en in welk tempo men tot een eenheid denkt te komen. Ook moet worden aangegeven in
hoeverre afdelingen, naast de afdracht aan de vereniging, de opslag voor hun eigen afdeling kunnen en mogen
vaststellen.
4. Begroting. Afgaande op eerder genoemde onderdelen zal een begroting voor 2019 helder moeten zijn en
voorzien van een gedegen dekkingsplan. We kunnen niet op reserves blijven teren.
5. Naamgeving. Toen de PCOB 50 jaar geleden werd opgericht paste de term "ouderenorganisatie” volledig in dat
tijdsgewricht, maar nu wij meer dan 50 jaar verder zijn en de samenleving fundamenteel is veranderd, is dat naar
ons oordeel nog maar zeer de vraag. Een actualisering lijkt wenselijk.
Ad Korteweg, Hans Last, Bram de Ronde (Ledenraad PCOB Utrecht)
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Uitnodiging voor de Adventsviering op 19 december 2018
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 19 december gehouden.
Wij ontvangen u graag vanaf 10.30 uur met koffie, de viering begint om 11 uur.
Het thema van deze viering is: Wees niet bang.
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 19 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 14 december 2018 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 19 december
Naam……………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………
Hoeveel personen………………………Telefoon …………………………………………..
Emailadres:……………………………………………………………………………………………

