Editie 18-3 mei - juni 2018

Nieuwsbrief mei - juni 2018
Beste leden,
De afgelopen jaarvergadering is goed verlopen. Er was een goed
gevulde zaal en de lopende zaken werden vlot en duidelijk afgehandeld. We waren allemaal zeer verheugd dat de vacature van
secretaris vervuld kon worden. Helaas heeft Maurice Smeets echter al vrij vlot na deze vergadering te kennen gegeven zich toch te
bedenken en af te zien van de bestuursfunctie. Jammer, jammer. Ik
betreur deze stap zeer en hoop met het huidige bestuur onze
SBOIJ goed te kunnen besturen. Natuurlijk zijn we nu wel weer op
zoek naar een “nieuw” bestuurslid.
De jaarvergadering werd – zoals gebruikelijk- afgesloten met
bingo. Het valt steeds weer op dat men daar in het algemeen naar
uitkijkt en graag ( soms fanatiek) aan meedoet. De prachtige prijzen helpen daar natuurlijk ook aan mee!
Op 18 april werden de aanwezigen van de Olde Mölle getrakteerd
op een verhaal over de Amish. Mevrouw Bongen was zelf op bezoek geweest in de VS en liet prachtige beelden zien en vertelde
uitvoerig over geloof, gewoonten en gebruiken van de Amish. Ook
de diepzinnige spreuken en wijsheden gaven stof tot nadenken. De
gemiddelde gezinsgrootte was 8 kinderen en de jongste zoon is bij
de Amish de erfopvolger. Misschien door het mooie weer waren er
minder bezoekers dan normaal, maar de thuisblijvers hebben echt
iets gemist.
Heel veel leden kijken nu al uit naar de reis van 16 mei. Bij het
schrijven van dit voorwoord zijn er nog 3 plaatsen over in de bus.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar Hetty Slangewal. (Tel.:
0315-248860). Het belooft een mooie dag te worden en ik hoop dat
we aan het eind van deze dag kunnen terugkijken op een activiteit
die we vooral in ere moeten houden. De tijden en bestemmingen
kunt u verder in deze nieuwsbrief vinden.
Nadat ik u heb bedankt voor uw stem(men) voor de SBOIJ bij de
Rabo-clubkas-campagne wil ik u allemaal een goede, zonnige en
gezonde vakantie toewensen.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 1 mei en dinsdag 5 juni worden
wandeltochten uitgezet in Varsseveld e.o. of buiten Varsseveld. De wandelingen beginnen om
13.30 uur. We vertrekken vanaf de “van Pallandthal”. Of we starten de wandeling bij de “van
Pallandthal” of we reizen samen naar een plek
buiten Varsseveld om daar te gaan wandelen.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege
weersomstandigheden kunt u bellen met Toos Geers, tel. 0315-346526
Wij hopen weer velen te ontmoeten bij deze wandelingen.

Fietsen.
De tweede fietstocht van dit seizoen wordt op woensdagmiddag 30 mei verreden. De daar opvolgende
fietstocht wordt gehouden op woensdag 27 juni. In juli
wordt vanwege de vakantie geen fietstocht georganiseerd.
De coördinatoren Fietsen gaan ook dit seizoen weer
mooie tochten uitzetten.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 13.30 uur.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden kunt
u bellen met Henny ten Barge, tel. 0315-242488 of Henny Tuenter, tel.
0315-298457.
Wij hopen weer vele bekende en nieuwe gezichten te zien bij deze tochten.
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De eerste fietstocht van dit seizoen werd verreden op woensdag 25 april.
18 personen namen deel aan deze tocht, welke via de Heelweg naar de
omgeving van Zieuwent voerde. In het verleden moesten we voor tochten in die richting of de richting Halle de N18 oversteken. Dat was extra
opletten. Nu met de tunnels onder de N18 door hoeven we niet meer
over te steken en is de situatie daar veel veiliger geworden. Het was dan
ook niet vreemd dat de Coördinatoren voor de eerste tocht gekozen hadden van deze tunnels gebruik te maken. We zijn door beide tunnels gefietst.

In de omgeving van Zieuwent hebben bij
Rustpunt “Het Koffie Sköpke” gerust en
koffie gedronken.

Het weer was redelijk goed, droog, maar een koude, af en toe stevige
wind. De deelnemers waren tevreden over de mooie tocht, die voor velen
over onbekende paden leidde.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 2 mei weer samen. De daarop volgende is
op woensdag 6 juni. In juli en augustus wordt er geen Soos georganiseerd van wege de vakanties. Woensdag 5 september wordt weer met
een Soos gestart.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om te sjoelen, te kaarten, te biljarten, rummikub te spelen of gewoon even bij te kletsen. De bijeenkomsten zijn bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld. En de aanvang is altijd
om 14.30 uur. Hebt u interesse, kom dan gerust eens kijken.

Themamiddagen
In de maanden juni, juli en augustus worden er geen themamiddagen georganiseerd. Dit vanwege de vakanties, waardoor de opkomst vaak erg
gering is.
In september, woensdagmiddag 19 september, wordt weer gestart met
een excursie. Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.

Busreis 16 mei.
In de vorige Nieuwsbrief is het al aangekondigd. Voor woensdag 16 mei
staat de jaarlijkse reis gepland. Hetty Slangewal en Hannie Sessing hebben weer een mooie reis georganiseerd. U hebt allen goed gereageerd
op de aankondiging van deze reis, want we kunnen melden dat de bus
op 3 plaatsen na vol is geboekt. Hebt u zich nog niet aangemeld en u wilt
graag mee, meld u dan snel bij Hetty Slangewal. Misschien is er nog een
plaats vrij en anders wordt u op de wachtlijst geplaatst en kunt u misschien een op het laatste moment vrij gevallen plaats innemen. Aanmelden kan tot maandag 7 mei, want dan moeten we het aantal deelnemers opgeven bij de busmaatschappij.
Het programma is als volgt:
Vertrek om 8.30 uur vanaf de “Van Pallandthal”.
We rijden dan naar Genemuiden waar wij om 10.00 uur aankomen bij het
Tapijtmuseum. Na ontvangst met koffie of thee met daarbij de Genemuider Brok brengen we een bezoek aan dit prachtige museum. Vrijwilligers
zullen ons rondleiden en vertellen over de Tapijtfabriek.
Om 12.00 uur vertrekken we vanuit Genemuiden naar de Hanzestad
Kampen, waar we om 12.30 uur aan boord gaan van de boot de “Veerman van Kampen” voor een boottocht langs Kampen en IJsselmuiden
naar het natuurgebied het Kattegat. Aan boord nuttigen we de lunch met
soep en kroket.
Rond 15.00 uur zijn we terug in Kampen en kunnen we de Hanzestad
Kampen verkennen.
Om 16.45 uur vertrekt de bus richting Terwolde en gaan we weer naar
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Rest. KriebelZ om rond 18.00 uur te gaan genieten van het diner Dekselse Pannetjes met als afsluiting een Deksels Dessert. Wij laten ons
daar weer verrassen. Omstreeks 21.00 uur hopen we dan met een goed
gevulde maag en voldaan weer in Varsseveld terug te komen.
Ons voornemen is om er samen weer een mooie en gezellige reis van te
maken. We rekenen op goed weer.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 5
mei, 9 juni, 7 juli, 1 september, 13 oktober, 17 november en 15 december.
Zie ook de meldingen in de plaatselijke pers en op onze website.
Mocht uw huidige rijbewijs binnenkort verlopen en valt u onder de
categorie van mensen die een medische verklaring moeten hebben,
dan kunt u zich aanmelden (dat kan al een half jaar van te voren) voor
een keuring.
Aanmelden, het liefst schriftelijk of per e-mail, bij mevrouw Riet van der
Meulen, Merelstraat 10 in Varsseveld. Mailadres: rietenherman@live.nl
Daarbij naam, adres en telefoonnummer en de datum wanneer het rijbewijs verlopen is vermelden.
Voor informatie kunt u ook met haar bellen (tel. 0315-242282). Bij geen
gehoor bellen naar 0315-242939 ( Willemien Bussink ) of 0315-298624
(Mimi Swienink).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Eind maart eindigde het cursusseizoen 2017-2018 met het afsluiten van
een cursus voor beginners en een workshop iPad. De geplande workshop Tablet is helaas niet doorgegaan wegens onvoldoende belangstelling.
In de loop van de zomer gaan we het programma voor het seizoen 2018
– 2019 samenstellen. Wij zullen dit tijdig in deze Nieuwsbrief en op de
website aankondigen, zodat u zich weer kunt aanmelden voor een cursus of workshop.
Welke cursussen of workshops het precies worden is nu nog niet te zeggen. We gaan eerst inventariseren welke behoeftes er bestaan.
Voor informatie over de cursussen of opgave voor cursussen kunt u terecht bij docente Riet van der Meulen (0315-242282).
Zie ook www.sboij.nl
*-*-*-*-*-*-*
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Internetcafé
Op woensdagmiddag
11 april heeft SBOIJ
voor de eerste keer
een Internetcafé georganiseerd bij het Borchuus in Varsseveld.
De belangstelling voor
deze eerste keer was
redelijk; een negental
personen kwamen
met vragen.
Het bestuur heeft deze activiteit geëvalueerd en besloten door te gaan
met het organiseren van het Internetcafé. We gaan dit houden op de
tweede woensdagmiddag van de maand en beginnen hiermee in augustus. Dus woensdagmiddag 8 augustus wordt voor de 2e keer in het Borchuus ons Internetcafé gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur. De inloop
is vrij en iedere bezoeker wordt een kopje koffie of thee aangeboden.
*-*-*-*-*-*-*

Algemeen:
Let wel:
Voor deelname aan alle activiteiten geldt:
Het risico van deelname is voor eigen rekening of wel voor rekening van de deelnemer. Het bestuur van SBOIJ stelt zich
niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en of
letsel ten gevolge van ongevallen ontstaan tijdens deelname
aan de activiteiten, georganiseerd of ondersteund door het bestuur.

Ledenadministratie
Gaat u verhuizen of treden er andere wijzigingen op in uw
persoonlijke situatie, meldt dit a.u.b. aan de ledenadministrateur Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad 38, 7051
DD Varsseveld. Tel.: 0315-237457.
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl)
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Van de Bestuurstafel
Coördinator Computercursussen
Gerard Wesseling verzorgde als Coördinator Computercursussen de organisatie van het computer onderwijs. Gerard heeft zeer nauwgezet en
accuraat gedurende 9 jaren het coördinatorschap vervuld. 27 maart zijn
de cursussen afgesloten met de uitreiking van de certificaten.
Onze voorzitter is daarbij aanwezig geweest en heeft Gerard Wesseling
dank gebracht voor zijn inzet voor het computertonderwijs gedurende 9
jaar. Als blijk van waardering is Gerard een diner-bon aangeboden.
We zijn op zoek naar een vervanger. Hebt u interesse in dit mooie werk
en wilt u ons helpen, stel u dan in verbinding met het secretariaat. We
kunnen dan de taken en de inhoud van deze functie met U bespreken en
samen bekijken of het iets voor u is.
Verdeling taken bestuursleden
Statuten en Huishoudelijk Reglement schrijven voor dat het bestuur in de
eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering de taken
opnieuw verdeeld. Na de vergadering is in de samenstelling van het bestuur geen verandering opgetreden. Helaas is de vacature niet ingevuld.
Het bestuur heeft besloten geen wijziging in de functie en taken verdeling
aan te brengen en gaat in alle rust op zoek naar een kandidaat voor een
bestuursfunctie, het liefst voor het secretariaat.

Belastingservice.
Het is 1 mei geweest en als alles goed is verlopen, heeft u uw Belastingaangifte ingediend of u heeft uitstel aangevraagd en moet u de aangifte
nog verzorgen. Wilt u hierbij hulp, dan kan onze Belastinginvulhulp u
hierbij helpen.
Voor de SBOIJ treden de volgende leden op als Belastinginvulhulp.
Gerard Wesseling Houtmolenstraat 5, 7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-243292 e-mail: gjwesseling@kpnplanet.nl
Bernard Bussink Van Wischstraat 59, 7061 ZW Terborg
Tel.: 0315-324654 e-mail: buwisch@outlook.com
Wilt u hulp bij de invulling van uw belastingaangifte, neem dan contact op
met een van deze personen. Voor de verleende hulp vragen de hulpverleners een vergoeding van € 15,-.
In de afgelopen maande hebben zij bij een groot aantal aangiftes hulp verleend. Het bestuur bedankt voor hun inzet.
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Ideeënbus
Het bestuur heeft besloten een Ideeën-bus
in te stellen. Tijdens de Algemene Vergadering heeft voorzitter de “bus” gepresenteerd.
De bedoeling is dat deze bus bij de diverse
activiteiten aanwezig is en dat u daar uw
ideeën voor nieuwe activiteiten of andere
aangelegenheden in kunt deponeren. Wij
hopen dat u de bus regelmatig vult.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze verordening
vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.
Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te
komen bij de verwerking van hun gegevens. De privacy rechten worden
namelijk versterkt en uitgebreid.
Organisaties die met persoonsgegevens werken hebben met deze verordening te maken en dienen hiermee rekening te houden; zo ook SBOIJ.
Bij de aanmelding als lid vragen wij enkele persoonsgegevens. Wij moeten duidelijk aangeven waarom wij die gegevens opvragen en wat wij er
mee doen. De leden moeten ons daarbij toestemming geven dat wij deze
gegevens bewaren en gebruiken en wij moeten de leden het recht geven
dat zij het recht hebben de opgeslagen gegevens in te zien en te laten
wijzigen of te verwijderen. Wij moeten kunnen bewijzen dat u die toestemming hebt gegeven. Het aanmeldingsformulier is hierop aangepast.
Wij zijn van mening dat wij die gegevens nodig hebben om de vereniging
goed te laten functioneren. Wij moeten met u kunnen communiceren,
denk aan het toezenden van deze Nieuwsbrief. Maar ook moeten wij de
contributie op eenvoudige wijze kunnen innen. Dat doen wij doormiddel
van automatische incasso. Daarvoor vragen wij de volgende gegevens
op: geslacht, naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum
en het bankrekeningnummer. Wij bewaren (verwerken) deze gegevens
zorgvuldig en op een plaats, de ledenadministratie. Wij gebruiken en verwerken deze gegevens uitsluitend en alleen voor ons zelf en zullen deze
niet aan derden verstrekken. Een en ander hebben wij vastgelegd in het
AVG Protocol, dat in de laatste bestuursvergadering is vastgesteld en
op onze website ter inzage staat.
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Uw toestemming
Alle huidige leden hebben zich aangemeld middels het Aanmeldingsformulier, echter dit Aanmeldingsformulier bevatte niet de zinsnede waarmee u expliciet toestemming geeft voor de verwerking van de persoonsgegeven. Het bestuur gaat er van uit dat met de ondertekening van het
betreffende formulier door u impliciet toestemming is gegeven voor de
verwerking van de gevraagde gegevens. Ter bevestiging hiervan is aan
de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2018 gevraagd of zij deze
impliciet gegeven toestemming wilden bevestigen. Deze vraag werd met
een unaniem “ja” beantwoord.
In deze Nieuwsbrief stellen wij deze vraag nogmaals omdat niet alle leden aanwezig waren. Indien u hiermee instemt, behoeft u niet te reageren. Indien u hier niet mee instemt en u uw impliciet gegeven toestemming niet wilt bevestigen, dan moet u dit schriftelijk vóór 25 mei 2018 aan
het bestuur melden. In overleg met u zal besproken en besloten worden
welke gegevens gewijzigd of uit de administratie verwijderd moeten worden.
Via deze weg hoopt SBOIJ te voldoen aan de gestelde eis inzake het
verkrijgen van expliciet toestemming van de leden om de persoonsgegevens te verwerken. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen
met het secretariaat.

Terugblik
Algemene Ledenvergadering 2018
Woensdag 21 maart werd de 2e Algemene Vergadering gehouden. In zijn
openingswoord kon de voorzitter 52 leden, die allen de presentielijst hadden getekend, welkom heten. Hij onthulde en introduceerde de Ideeënbus en sprak daarbij
de wens uit dat er
veel leuke ideeën
zullen worden ingediend.
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Het huishoudelijke deel van de vergadering werd vlot afgehandeld. Het
Jaarverslag werd door de secretaris gepresenteerd en toegelicht. Zonder
op- of aanmerkingen werd dit verslag onder een woord van dank vastgesteld. Penningmeester presenteerde het financieel verslag op het scherm
en lichte de cijfers kort toe. De jaarrekening sloot met een mooi positief saldo. Zo hebben we in een
korte tijd toch al een redelijke reserve opgebouwd. De Kascontrolecommissie had de boeken gecontroleerd en alles in prima orde bevonden. Zij adviseerde het verslag
goed te keuren. En zo kreeg ook dit
verslag de instemming van de vergadering en werd het onder een
woord dank vastgesteld.
Een tevreden kascontrolecommissie

Bij de bestuursverkiezing werd het statutair aftredende bestuurslid Groenewold herkozen. In de openstaande vacature werd de heer Smeets gekozen. Zoals u in het voorwoord van de voorzitter al hebt kunnen lezen,
heeft de Smeet kort na de vergadering te kennen gegeven de benoeming
toch niet te aanvaarden.
Na de pauze werd weer Bingo gespeeld. De sfeer hierbij was bijzonder
goed. Men genoot van het spel. De mooie prijzen vervulden hierbij ook
een belangrijke rol.
Al met al, wij kunnen weer terug zien op een geslaagde vergadering.
*-*-*-*-*-*

Themamiddag “Leven en werken van de Amish
Een aparte gemeenschap die ver van de “moderne wereld” leeft en zich zelf kan voorzien in eigen middelen. Ze doen dit door zelf hun huizen te
bouwen, zelf hun kinderen te onderwijzen en
door sober te leven. Zo is de Amish geloofsgemeenschap te omschrijven.
Woensdagmiddag 18 april was mevrouw Aleid
Bongen naar “d’ Olde Mölle“ gekomen om te vertellen over het leven en werken van de Amish. 35
personen waren aanwezig om naar haar verhaal
te luisteren.
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Vanuit haar werk in een boekhandel kwam zij in aanraking met
vele boeken. Boeken over de Amish hadden haar bijzondere aandacht en gedurende een lange revalidatie periode in de jaren 2000
tot 2005 heeft zij zich verdiept in de Amish gemeenschap. Zij is
hiervoor zelfs naar Amerika geweest en diverse Amish gemeenschappen bezocht. Ondersteunt met prachtige beelden heeft zij
over het geloof, de gewoonten en de gebruiken van de Amish verteld. Zij had haar verhaal doorspekt met diverse diepzinnige spreuken en wijsheden. Een indrukwekkend verhaal met vaak stof dat
tot nadenken aanzette.
Herkomst
De Amish vormen een geloofsgemeenschap in Noord-Amerika.
Het zijn volgelingen van de Zwitser Jakob Ammann (1644-1730)
die zich in 1693 afscheidde van de minder radicale volgelingen van
de Fries Menno Siemons, de Mennoniten of Wederdopers.
Gedwongen door geloofsvervolgingen in Zwitserland vertrokken
veel Amish uit Zwitserland en vanaf 1737 emigreerden veel Amishgemeenschappen naar Noord-Amerika omdat hun levenswijze in
Europa nog nauwelijks getolereerd werd. Deze emigratie was op
uitnodiging van William Penn, die in Pensylvania grote oppervlakten grond ter beschikking stelde, waarop de Amish zich konden
vestigen.
In 2017 werd de totale Amish-populatie geschat op 318.000. Door
de traditioneel grote gezinnen, gemiddeld 8 kinderen, groeide deze
bevolkingsgroep in dat jaar nog steeds
Old Order Amish
In de jaren na 1850 ontstonden spanningen binnen Amish-gemeenten en
tussen verschillende Amish-gemeenten. De progressievere leden, bestaande uit ongeveer twee derde van
de volksverhuizers, hebben zich uiteindelijk verenigd met de doopsgezinde
kerk.
De meer traditioneel ingestelde groepen werden bekend als de Old
Order Amish.
Hier ging het verhaal over.
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Geloof
Religie, waarden en traditie zijn onlosmakelijk verbonden met het
dagelijkse leven dat nauw verweven is met het geloof; het kerkelijke, sociale en familieleven vallen vrijwel samen. De Bijbel en de
Ordnung zijn leidend, waarbij de Bijbel letterlijk wordt genomen. De
Amish zien een groot onderscheid tussen zichzelf en de slechte
wereld, waarin de moderniteit tot verdorvenheid heeft geleid.
Ze zijn deemoedig en zwaarmoedig; eenvoud, meelevendheid,
saamhorigheid, soberheid, een eenvoudig leersysteem en ontheffing van de leerplichtwet zijn hun ideaal. Volstrekt geen ijdelheid.
Kerkdiensten worden eenmaal per twee weken gehouden bij een
van de leden thuis, ze duren in het algemeen drie tot vier uur. Er
worden twee preken gehouden, een lange en een korte.
Eenvoud
De Amish hechten zeer aan hun doperse ( doop op volwassen
leeftijd) geloof en een eenvoudig leven waarbij men bijna volledig
zelfvoorzienend is wat betreft voeding en alledaagse benodigdheden. Een hecht gezinsleven en loyaliteit aan de geloofsgemeenschap is belangrijk. Men plaatst zich bewust buiten de moderne
wereld en leven in agrarische gemeenschappen.Men draagt nog
de eenvoudige plattelandskledij uit die tijd. De man heeft de leiding
en de vrouw zorgt voor het gezin.
Onderwijs
Onderwijs in eigen kring, door eigen leerkrachten en volgens een
eigen lesprogramma, maakt het mogelijk de typische amish-normen en -waarden door te geven aan een volgende generatie.
Voorop staat het leren van de gemeenschappelijke waarden en
van praktische vaardigheden.
Amish-kinderen gaan tot ongeveer hun veertiende jaar naar
school. Die bestaat meestal uit één enkel klaslokaal en wordt beheerd door de lokale gemeenschap. De kinderen krijgen les in rekenen, lezen, schrijven en Bijbelkennis. Er is veel aandacht voor
praktische vaardigheden, die voor een groot deel ook thuis, op de
boerderij en in de werkplaatsen worden verworven. Geschiedenis,
aardrijkskunde en andere kennis over 'de wereld', zoals op andere
scholen gewoon is, worden niet onderwezen.
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Techniek
Alleen technieken die gangbaar
waren rond 1850 worden gebruikt. Daarom rijden zij tegenwoordig nog steeds met paarden-wagen, gebruiken geen elektriciteit en dragen nog steeds de
toen gebruikelijke kleding.
Rumspringa (in het rond springen)
Vanaf een jaar of zestien mogen Amish een paar maanden tot een
paar jaar leven als de gemiddelde Amerikaan. Zo kunnen ze beter
kiezen tussen het leven in de Amish-gemeenschap en het leven in
de wereldse Amerikaanse maatschappij. Dit wordt rumspringa genoemd. Ze mogen altijd terugkeren naar de Amish-gemeenschap,
op voorwaarde dat ze dan ook hun hele leven Amish blijven. Zo
kunnen de jongeren ervaren wat er in de rest van de maatschappij
zoal te koop is en kan de keuze bewust worden gemaakt. Zo'n 85
tot 90 procent kiest ervoor om zich na de rumspringa weer bij de
Amish aan te sluiten en bijna allen houden zich daarna de rest van
hun leven ook aan die keuze. Bij dit definitieve aansluiten worden
de jongvolwassenen ook gedoopt en nemen hun vaste plaats in de
gemeenschap in. Kiezen ze niet voor het Amish-leven, dan worden
ze vaak verstoten door hun familie en de groep waarin ze zijn opgegroeid.
Als een lid van een traditionele Amish-gemeenschap iets doet dat
ernstig in strijd is met de gemeenschapsafspraken en zich na herhaalde vermaningen niet betert, kan deze persoon op voorstel van
de kerkleiding voor een bepaalde periode door de hele gemeenschap worden genegeerd. Dit wordt shunning of Meidung (mijding)
genoemd. Niemand mag dan meer spreken met of luisteren naar
de overtreder, totdat deze in een bijeenkomst van de gemeenschap zijn zonden heeft beleden. Bij zeer ernstige overtredingen
kan dit mijden levenslang duren, zodat de overtreder dan feitelijk
uit de gemeenschap verstoten is.
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Dag van de Ouderen
Zaterdag 22 september 2018 wordt bij de Radstake op de Heelweg
weer de dag van de Ouderen gehouden. Het thema van het ochtendprogramma luidt: “Bewustwording eigen veiligheid”. Het middagprogramma kent weer een mooi toneelstuk. Meer hierover in
een volgende Nieuwsbrief.
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren.
De Supermarkt Coop Varsseveld geeft de klanten de mogelijkheid
om het statiegeld niet zelf te innen, maar dit te bestemmen voor
een goed doel. Coop heeft nu besloten de Dag van de Ouderen te
steunen door de opbrengst van deze actie in het tweede kwartaal
(april, mei en juni) te
bestemmen voor de dag van de ouderen. Een belangrijk gegeven
hierbij is dat de opbrengst door de Coop wordt verdubbeld.
Door het statiegeld niet te innen, maar te besteden aan deze actie
steunt u de organisatie extra naast de steun via het entreekaartje.
En met uw steun draagt u er aan bij dat deze toegangsprijs voor
deze dag voor een ieder aanvaardbaar kan blijven.
Doe mee; lever de lege flessen in schenk het statiegeld.

Ik ga voor de Dag van de Ouderen

Zo steunt u de Dag van de Ouderen!!
Alvast bedankt voor uw steun.
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Adressen SBOIJ
Secretariaat:
J.W. Meerdink:
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
Email: j.w.meerdink@chello.nl
Penningmeester:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan:
Ledenadministratie:

J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
Bankrekening:
IBAN: NL17 RABO 0175 8599 73
t.n.v.: Senioren Bond Oude IJsselstreek
K.v.K. nr. 65348575
Website: www.sboij.nl

SBOIJ,
dè bond voor alle 50-plussers
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