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TEDERHEID IS HARTSTOCHT IN RUSTE

(JOSEPH JOUBERT)

Hartstocht! Passie! Bruisende romantiek!
avonturen! Dat is je ware, dat is pas leven!

Exotische

reizen!

Erotische

Er zijn nogal wat jongeren die dat denken. En aangezien de meeste ouderen
gewoon bejaarde jongeren zijn, denken de meeste mensen zo. Ten onrechte?
Dat valt te bezien. Er is niets mis met hartstocht. Er is een tijd om te
omhelzen, zegt de Prediker. Maar er is ook een tijd om je van omhelzen te
onthouden, zegt diezelfde Prediker.
Hartstocht is mooi, maar tederheid is beter. 'Tederheid is hartstocht in ruste’.
Dat wil niet zeggen dat tederheid 'hartstocht-met-pensioen' is. Geen sprake
van! Tederheid is als de stilte na een storm, als de frisse schepping na een
heftig onweer: zacht en zuiver.
Tederheid. Soms zit ik bij een ziekenhuisbed en zie ik hoe twee mensen op
leeftijd elkaars gerimpelde handen vasthouden - en juist in die momenten denk
ik een klein beetje te begrijpen wat liefde is. Liefde is hartstocht in ruste.
Liefde is: tederheid.
Tot zover de woorden van André Troost. Mooie gedachten.
(Jur van den Akker in PerspecTiel)
Ledenmiddag PCOB op dinsdag 29 november a.s. in de Gandhisoos
om 14.30 uur
Op 29 november a.s. houdt Mevr. Diklah Zohar een lezing over:
Constantinopel en haar keizers. Mevr. Zohar is kunsthistorica en
mozaïekspecialiste. Zij is werkzaam en betrokken bij Psefas: het Hebreeuwse
woord voor mozaïek. Mozaïek werd in vroegere tijden rond de middellandse
zee geïntroduceerd en kende vele invloeden uit de hellenistische en Romeinse
cultuur.
In het Grieks is het woord Psefos. Later werd het in het Hebreeuws en modern
Ivriet Psefas en gebruikt voor “eeuwenoude kunst”.
Uit de vele lezingen die zij verzorgt, hebben wij als PCOB en in overleg met
mevrouw Zohar, gekozen voor bovenstaand onderwerp. Het belooft een zeer
boeiende en interessante lezing te worden! We hopen vele gasten te mogen
begroeten! Dus….zegt het voort!

Gelezen in PerspecTiel van oktober:
De nieuwe Nibud-cijfers bevestigen wat veel ouderen al aan den lijve ervaren.
Reden voor de ouderenorganisaties om niet mee te juichen met het positief
gebrachte Prinsjesdag-nieuws. Zo blijkt dat ouderen met een gemiddeld
pensioen er onder kabinet Rutte-I en -II tot wel 6,7% op achteruit gingen.
Het verschil tussen werkenden en gepensioneerden is groot: dit jaar gingen
werkenden er zo’n 3% op vooruit terwijl gepensioneerden er tot wel 9% op
achteruit gingen. De kloof ontstond in 2007, werd de afgelopen jaren groter en
wordt ook volgend jaar in stand gehouden. De koopkracht van
gepensioneerden beweegt zich grotendeels langs de nullijn, terwijl veel
werkenden een flinke plus krijgen. Aan dat verschil moet een einde komen,
vinden de ouderenorganisaties
Het Nibud toont aan dat de zorgkosten van ouderen in vijf jaar tijd zijn
gestegen met € 1.000 voor een alleenstaande AOW’er en tot € 3.400 per jaar
voor een echtpaar met AOW en € 10.000 aanvullend pensioen.
Pensioenkortingen zijn voor grote groepen mensen – onder andere ABPgepensioneerden – namelijk heel dichtbij. Zo’n korting volgt bovendien op
jarenlange uitblijvende indexatie die oploopt tot zo’n 14%. Daarmee kan een
koopkrachtdaling voor veel ouderen nog verder oplopen.
Concreet vragen de ouderenorganisaties, met de PCOB, aan het zittende en
het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen
gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt
worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten
pensioenen en fiscale maatregelen

Interessante programma’s voor november en later:
Woensdag 9 november een ouderenmiddag in de Open Hof, van 14.30 tot
16.30 uur. Onderwerp: hulphonden, zoals blindengeleidehonden, maar er zijn
ook andere hulphonden. Gasten zijn altijd welkom.
Vrijdag 18 november houdt de sscc een middag voor ouderen met als
onderwerp: ‘Historie van de Culemborgse meubelindustrie’. Een middag voor
gepensioneerden
uit
de
meubelbranche,
maar
ook
voor
andere
geïnteresseerden. Vooraf opgeven bij www.seniorencollectiefculemborg.nl
De kbo heeft voor 23 november om 14 uur in het Parochiecentrum Frans
Teeuw uitgenodigd Hij woont in Culemborg en is als vrijwilliger verbonden aan
het Elisabeth Weeshuis. U krijgt een selectie foto’s te zien en hoort een verhaal
over oud Culemborg: de tijd voor en in de 2e wereldoorlog.
Op vrijdag 25 november: Symposium ‘Waardevol tot het einde’ over de
problematiek rondom levensbeëindiging. In de St-Joriskerk in Amersfoort.
Programma vanaf 13.00 uur met 4 sprekers en een forumdiscussie. Deelname
€ 50. Informatie www.rmu.nu.waardevol-tot-het-einde.

Oud Culemborg geschilderd: In het Teylers museum in
Haarlem heeft een tentoonstelling plaats van 10 sept. 2016
t/m 8 jan. 2017 over het werk van Jan Weissenbruch
(1822-1880). Deze schilder had een voorliefde voor
Culemborg! In samenwerking met het Elisabeth Weeshuis
Museum is (in Culemborg) een speciale wandeling uitgezet
langs acht plekken waar Weissenbuch geschilderd heeft.
Reserveer
een
wandeling
met
oud-conservator
en
Culemborg-kenner Peter Schipper:
www.weeshuismuseum.nl
Dit najaar t/m 8 jan. 2017 kunt u de mooiste heilige boeken van het
Jodendom, christendom en de islam bewonderen in het museum in Utrecht.
Fraaie gekalligrafeerde teksten, uitbundige decoraties, miniaturen schitteren u
tegemoet.
Een
indrukwekkende
tentoonstelling.
Meer
weten?
Zie
www.catharijnecomvent.nl
We hebben nog wat ruimte over. Wat vindt u interessant? Laat het weten!
Klaartje? Die vervoert ouderen en mensen met een beperking binnen
Culemborg en naar zieken huizen in de omgeving. Ook rolstoelvervoer. Tel.
0345 518 300.
Een ouderenadviseur? Dan kunt u terecht bij onze voorzitter Lineke Dirkse
of bij ELK Welzijn, Meerlaan 22, Tel. 0345- 515 227.
Er wordt veel gedaan voor ouderen in Culemborg. Vindt u ook niet?
----++++---Dit is een foto van mevrouw Diklah Zohar. Zij komt op 29
november naar Culemborg en is dan de spreekster op onze
ledenmiddag.
Haar onderwerp is:

Constantinopel en haar keizers.

Een buitenkansje voor liefhebbers van geschiedenis
Mededelingen van het bestuur:
Met het nieuwe jaar in zicht hebben we als bestuur nagedacht over de
contributie en de hoogte daarvan. Wij hebben besloten om de contributie voor
2017 niet te wijzigen. Dit blijft op hetzelfde niveau als in 2016 te weten:
€ 59 voor een echtpaar en € 37,50 voor een individueel lid.
Overweegt u uw lidmaatschap op te zeggen? Doe dat vóór 1 december.

Over codes en afwijkingen
Ik heb een – nou ja, wat heet – afwijking.
Belangrijke nummers, codes – ik noteer ze. Een nieuw toestel gekocht – ik
noteer merk, model, serienummer etc. voor zover al niet aanwezig op de
aankoopnota. Zo werd ik onlangs geconfronteerd met een niet aanwezige code.
Namelijk tijdens het herstel van een defecte laptop. Waar is de Windows
licentiecode? In 2010 kocht ik Windows 7 en die kwam nog als een dvd met op
het doosje de licentiecode. De Windows versies daarna kwamen als bestand
met een emailtje met de code daarin. Op je computer of laptop zat meestal
een sticker met die code. Niet meer. Maar hij is wel aanwezig. Namelijk ergens
in de hardware van de computer opgeslagen. Op zich wel makkelijk, want is er
om reden een schone installatie van Windows nodig dan is die uit te voeren
zonder de noodzaak van het invoeren van de licentiecode. Want de servers van
Microsoft herkennen je computer en de Windows versie daarop zo gauw je met
het internet bent verbonden.
Dus in 99 van de 100 situaties – geen code nodig. Maar je zal
net die ene keer treffen . . . Altijd handig om deze code uit te
lezen en te noteren. Kleine moeite en scheelt pak’m beet ca
€100.
Hans Dirkse
Wat voor nut heeft het, mijn broeders,
als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken?
Kan dat geloof hem zalig maken?
Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn
en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel,
en iemand van u zou zeggen:
Ga heen in vrede, word warm en verzadigd,
en zou u niet geven wat het lichaam nodig heeft,
wat voor nut heeft dat dan?
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
(Jakobus 2:14-17)
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