
 Afdeling Geldermalsen “Even Bijpraten” mei 2020 

Van de voorzitter                                                                                                                          

Beste leden ,  

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. 

Veel mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft er onzekerheid en hebben wij veel 

vragen over de toekomst! 

Hoelang gaat dit duren, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding 

extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en onze 

bestaanszekerheid? Vragen waarop wij op dit moment nog geen antwoord krijgen. 

Gelukkig hebben de maatregelen wel resultaat. Langzaam daalt het aantal ziekenhuis 

opnames en de Intensive Care afdelingen raken langzaam minder belast! 

We doen het niet voor niets! Maar zolang we het virus niet kunnen bedwingen zijn we er nog 

niet, en moeten we volhouden. 

Gelukkig mogen de lagere school kinderen weer gedeeltelijk naar school. 

En gaan de sportclubs ook, met de nodige voorzorgsmaatregelen, voor kinderen weer 

gedeeltelijk open. Lichtpuntjes! 

 

Voor de PCOB heeft deze nare periode ook de nodige gevolgen. De laatste lezingen van dit 

seizoen zijn vervallen. De jaarvergadering op 20 februari jl. werd, zonder dat we het wisten, 

de laatste keer dat we in De Dries bij elkaar kwamen. 

Wanneer we onze middagen weer kunnen hervatten is nu nog zeer onzeker. 

Wij volgen, zoals u weet, hierin de adviezen en regels van de overheid. 

 

Tot slot moet ik u melden dat het bestuur daarom heeft moeten besluiten om de dagtocht van 

20 augustus ook te laten vervallen. 

Het is heel jammer dat al deze gezellige activiteiten niet door kunnen gaan. 

Laten we daarom extra omzien naar elkaar, stuur een kaartje of pak de telefoon. 

 

Ik sluit af met de woorden waarmee minister Hugo de Jonge de persconferentie van 15 april 

afsloot. 

 

“We houden afstand van elkaar, maar houden oog voor elkaar”. 

 

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe! 

Blijf voorzichtig, zie om naar elkaar en hopelijk spoedig tot ziens! 

 

Jacky Bertens, namens het bestuur van de PCOB 

 

 

Contact houden 

Het is moeilijk om onder de huidige omstandigheden met elkaar in contact te blijven. De 

PCOB afdeling Geldermalsen beschikt niet over een e-mail bestand van de leden. Het zou fijn 



zijn als wij u af en toe een berichtje zouden kunnen sturen. Ik weet dat een aantal van u niet 

over e-mail beschikt. Uiteraard geen probleem! 

Hebt u echter wel een e-mail adres, en stelt u het op prijs om af toe iets van het bestuur te 

vernemen, stuur dan even een e-mail naar onze secretaris. 

Zij heeft dan automatisch uw e-mail adres. 

Naar Jenny Verbeek. E-mail adres:     j.verbeek@solcon.nl 

Jacky Bertens 

 

Een leuk gebaar 

Als verrassing zorgde het landelijk  bestuur van KBO-PCOB voor toezending aan alle leden 

van een exemplaar van het tijdschrift Libelle, vol mooie verhalen. We kregen hierop van 

verschillende leden een enthousiaste reactie 

 

Stilte 

Het is al weken stil om ons heen. Weinig mensen op straat. Geen bezoek van familieleden of 

vrienden. Deze tijd gaf mij de ruimte om eindelijk eens aan het boek van John Lapré te beginnen 

met de titel: “Stoppen met moeten”.  

In dit boek schrijft de heer Lapré: “Hoe kan ik vrede en rust vinden als hoge golven tegen mijn 

levenshuis beuken? Hoe kan ik rustig gaan slapen, terwijl een storm met overweldigende kracht 

mijn leven probeert te ruïneren?” 

Hij benoemt een mooi voorbeeld geschreven door de bekende evangelist Billy Graham:  “Een 

vogeltje dat zich verstopt in de spleet van een paar rotsen terwijl een heftige oceaanstorm op de 

rotskust beukt. Het vogeltje is in diepe slaap, heeft zijn kop verstopt onder zijn vleugel.  

Waarom eigenlijk?. Omdat het dier weet dat de rotsen hem zullen 

beschermen”.  

 

Net als dat vogeltje mogen wij op Hem vertrouwen,  

onze Vaste Rots. 

Ik bid en hoop u straks weer in goede gezondheid te ontmoeten. Wat de 

toekomst ons ook moge brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden 

secretaris  

 

Overleden 

Op 27 maart is op de leeftijd van 96 jaar overleden de heer D. Grandia, gewoond hebbende op 

de Hoek in Est. De laatste tijd verbleef hij op Ravestein .                                                                                                                          

Op 8 april is op de leeftijd van 86 jaar overleden de heer G. Tiemstra, gewoond hebbende op 

Burgemeester von Geusauweg 40 in Geldermalsen. De laatste tijd verbleef hij op Vrijthof in 

Tiel.                                                                                                                                                               

Wij wensen de achtergebleven familie veel sterkte en moed toe in deze barre tijd.  
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