
  Afdeling Geldermalsen “Even Bijpraten” 

september 2020                                                                                                               

Vanuit het bestuur 

Beste leden, 

Momenteel hebben we net de tropische temperaturen  achter ons gelaten en komt het verzoek 

om de kopij  voor de nieuwsbrief “Even Bijpraten” van september in te leveren.  De maand 

waarin we gewoonlijk weer van start gaan met de activiteiten van de PCOB. Wat hebben we 

die het laatste half jaar gemist. Als bestuur hoop je dat er in de maand september weer 

gewoon gestart kan worden. Gezien de nieuwe ontwikkelingen van het coronavirus vindt het 

bestuur het niet verantwoord om in september en oktober de bijeenkomsten door te laten gaan. 

Het spijt ons ten zeerste. We hopen dat er eind september meer zicht komt omtrent de 

ontwikkelingen van dit virus, zodat we een verantwoord besluit kunnen nemen voor 

november en december. Graag had het bestuur het anders gezien en zich in willen zetten voor 

gezellige middagen en niet te vergeten de busreizen. 

 

Het bestuur kijkt met veel plezier terug op de actie zomergroet…. door u een bakje kersen aan 

te bieden. Het was een hele operatie om 160 adressen in een uitgestrekt gebied te bezoeken 

.Met hulp van enkele vrijwilligers is het tenslotte gelukt. Veel dank daarvoor. 

Wij hebben het als waardevol ervaren om even contact te hebben met de leden. De reacties 

van u waren hartverwarmend. 

Deze zomer was er ook nog de zorg om een nieuwe penningmeester te vinden.  Er is goed 

nieuws. Per 1 oktober is  André Wahl  bereid  gevonden dit op zich te nemen. Daar zijn we 

dankbaar voor en heten André van harte welkom binnen het bestuur. 

Natuurlijk heeft dit ook zijn keerzijde en moeten we afscheid nemen  van de oude 

penningmeester Kees Voorwinden. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet en wensen hem 

samen met zijn nieuwe partner veel geluk en gezonde jaren toe. 

 

In de maand augustus hebben Jacky Bertens, voorzitter en Henk Voorhorst, bestuurslid een 

operatie ondergaan. Niet alleen voor hen van harte beterschap toegewenst, maar ook voor de 

leden die ziek zijn, door een val ernstig letsel hebben opgelopen en  elders moeten verblijven. 

Helaas is niet van ieder lid bij ons bekend wat hen is overkomen.  In gedachten zijn we bij u 

en wensen u veel kracht en sterkte toe. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur 

Jenny Verbeek-van Lienden  

 

Spreekwoorden en gezegden 
 
De jeugd van tegenwoordig kijkt of ze “water zien branden”, wanneer men het over 

spreekwoorden en gezegden heeft. Bij de oudere generatie zijn ze er letterlijk op school 

ingestampt. 

Zoals: “Eén zwaluw maakt nog geen zomer”. Een enkel gunstig voorteken zegt nog niets. Of 

“Een oude zwaluw weet haar nest” Oudere mensen hebben veel levenservaring.  

 

Wanneer ik over deze twee spreekwoorden zit na te denken, gaan mijn gedachten terug naar 

het afgelopen half jaar. In maart werden we in ons doen laten door een rondwarend ernstig 



virus aan banden gelegd. We konden en mochten niet veel meer om verspreiding hiervan te 

voorkomen. In die tijd was het fijn om “Beter een goede buur dan een verre vriend” te 

hebben. Iemand in je directe omgeving die je kon helpen wanneer het nodig was. We waren 

gedwongen om thuis te blijven. ’Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens”. Het 

is nergens zo goed als thuis. Toch zal menigeen die maanden thuis verfoeid hebben. Een 

periode met geen of weinig contacten, een saai leven. Ook eenzaamheid kwam om de hoek 

kijken. 

 

Tegen de zomer kwamen er enkele gunstige voortekenen. We kregen weer iets meer vrijheid. 

Nu wordt er een beroep op ons gedaan om onze vrijheid thuis in te perken. Hoe lastig kan dit 

zijn. Men wilt niet meer terug naar af. Gelukkig mogen wel 1 of 2 personen op bezoek 

komen. Belangrijk is het om contacten te blijven onderhouden. Nodigt u eens iemand uit voor 

een kopje koffie of thee. “Gezelligheid kent geen tijd” of gebruik eens vaker de telefoon.  

 

We moeten met z’n allen de moed niet verliezen, want “Hoop doet leven” 

 

Zelf put ik veel kracht uit een geliefd lied geschreven in 1920 door:  

Jacqueline Elisabeth van der Waals 

Liedboek: 913 

                                  

“Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand” 

                                                                                              

                                                                                  Jacqueline als jong meisje 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden 

 

Website PCOB Geldermalsen 
Als afdeling Geldermalsen van de PCOB  beschikken wij over een eigen website waarin 

allerlei wetenswaardigheden over onze afdeling worden geplaatst. We beschikken zelfs over 

een heuse webmaster in de persoon van Ad van Wijlen die deze website al vele jaren verzorgt. 

Als u beschikt over een computer met internet aansluiting kunt u die website vinden op 

www.pcob.nl/uw-afdeling/geldermalsen . Als u op de website linksonder kijkt kunt u de 

nummers van Even Bijpraten vinden van het afgelopen jaar. Als u zelf geen computer heeft 

vraag dan aan iemand die er wel één heeft het eens voor u op te zoeken. Veel plezier! 

 

Verhuisd 
De heer C. Voorwinden (huidige penningmeester) 

Oud adres: Regentessestraat 3    4191 GA Geldermalsen 

Nieuw adres: Molenallee 68    7384 AR Wilp 
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voorzitter: Mevrouw Jacky Bertens, Tel: 0345 652304. E-mail:bertensjacky@hotmail.com            
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