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Beste leden, 

 

In dit voorwoord richt ik mij in het bijzonder tot de leden die trouw de lezingen bezoeken. 

Beter gezegd, bezochten!  Want helaas zijn wij al lange tijd niet meer bij elkaar geweest! 

Het was in februari dat ik de laatste keer de voordeur van De Dries op slot deed. 

Hoewel ik toen natuurlijk geen idee had hoe definitief die sluiting zou zijn! 

 

Vanaf maart kregen wij voor het eerst te maken met COVID-19. En niet snel daarna volgde 

de eerste persconferentie van premier Rutte. 

Voor het eerst kregen we te maken met richtlijnen omtrent gedrag, adviezen en voorschriften. 

Het begon nog wat lacherig met het niet meer handen schudden. Maar helaas werd de situatie 

al snel ernstiger. 

Wij weten allemaal hoe het verder ging. En we weten ook allemaal welke gevolgen de ziekte 

en deze maatregelen op onze samenleving hebben gehad en nog steeds hebben. Op het 

moment dat ik dit schrijf is er nog net geen sprake van een tweede Corona golf. Maar vandaag 

is er weer een record aantal nieuwe besmettingen vastgesteld. 

 

De gevolgen voor onze PCOB afdeling zijn zeer merkbaar. Alle lezingen en uitstapjes zijn 

vervallen! Natuurlijk is heel erg jammer dat er zoveel gezellige activiteiten worden 

geannuleerd. Niet alleen bij de PCOB, maar overal! 

Maar iedereen is voorzichtig. Uiteraard met reden! Er is gebleken dat de ziekte bij ouderen 

hard aankomt! Maar voorzichtig zijn we ook om te proberen die tweede golf te voorkomen! 

Zodat onze kleinkinderen naar school kunnen blijven gaan, zodat de zorg niet weer zo zwaar 

belast wordt, om kwetsbare mensen te beschermen, om de verpleeg en verzorgingshuizen niet 

weer in zo’n vreselijke positie te brengen en natuurlijk ook om de schade aan onze economie 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

Ik realiseer me dat er heel veel van ons gevraagd wordt, maar het doel is duidelijk! 

Het bestuur van onze PCOB afdeling Geldermalsen komt regelmatig bijeen , in de tuin 

natuurlijk en op 1,5 meter afstand! Wij zouden zo graag weer voor u een gezellige middag 

organiseren of een reisje met de bus. Maar, wij zijn verantwoordelijk voor uw welzijn. Bij de 

besluiten die wij nemen staat uw gezondheid dan ook steeds op de eerste plaats. 

Daarom kunnen onze bijeenkomsten voorlopig nog steeds niet doorgaan. Hoezeer dit ons ook 

spijt! Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten en wanneer het weer 

mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, dan bent u de eerste die van ons hoort! 

Ons aller hoop is  gevestigd op een goed vaccin. En de berichten hierover zijn gelukkig 

positief! 

 

Ik wens u allen  veel gezondheid toe en ondanks de beperkingen hoop ik dat wij naar elkaar 

blijven omkijken! Misschien nog wel meer dan vroeger! Een kaartje, telefoontje het 

uitwisselen van tijdschriften of puzzelboekjes of een bloemetje! Alles helpt om de dagen 

zonder activiteiten toch nog wat kleur te geven! 

 

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 

           ZOZ 



Communicatie – Hoe zedde gij dâ?          

In ons kleine land zijn er meerdere streken waar een dialect wordt gesproken. In Fryslȃn kent 
men zijn eigen taal. Communicatie met buitenstaanders kan dan best wel eens lastig zijn. 
Ik wil u even meenemen naar het verleden: Ik ben geboren en getogen in een klein dèrp, waar 
van alles was te belève. Een dèrp rijk aan meerdere winkeliers. Drie bakkers, evenveul 
melkboeren en slagers, waar een kijnd een schefke wors kreeg. Enkele kruideniers, het café, 
waar nog wel eens ontaord veul werd gezoope, en niet te vergèten een echte 
manufacturenzaak. De peeterolieboer kwam aan de deur met pjerd en waogen en 
vrachtwaogens voor de melkfabriek bepaalde mede het verkeer in de Kerkstraot. Toch kon je  
er gewoon als kijnd op straot speulen. Een lèvendig  dèrp, waar het vele nijs op straot werd 
besproken en over de toonbank bij de plaatselijke winkeliers. Duk zat klonk de vraag: Is er nog 
nijs in ut dèrp. 
 
In de loop der jaren kwam de TV het wereldnijs de huiskamer binnen brengen. De 
ontwikkelingen gingen snel. Internet bracht vele communicatiemiddelen. Mensen bereiken 
elkaar via e-mail, skype, zoom en wat nog meer. De mobiele telefoon geeft ons de mogelijkheid 
om video te bellen en te WatsAppen. Bij jongeren lijkt dat ding wel aan de handen vast geplakt. 
Elkaar bereiken lijkt wel vaneiges te gaon. Velen onder u zullen vast wel zegge: “Aon die 
nijerwetsigheedes doe”k nie aon mee. Ik hou ut mar bij ut aauwe. 
 
Ik moet wel toegeven, nu we in een bijzondere tijd leven van het coronavirus, deze moderne 
middelen toch wel handig zijn. De kerkdienst is live met beeld en geluid te volgen op 
zondagmorgen. Ook al mis ik het samenzijn met gemeenteleden. Belangrijk is dat we in 
verbinding blijven staan met elkaar en bovenal met Hem waarop we ons vertrouwen mogen 
stellen voor de toekomst. 
Met vriendelijke groet,   Bron: Dialectwoordenboek van de Neder-Betuwe  

              en Woordenboek van de Gelderse Dialecten 
Jenny Verbeek- van Lienden 
 
Talen  
Chinees is geen Turks 
en Japans geen Javaans, 
Hebreeuws is geen Urks, 
Jordanees is geen Spaans, 
maar of je lacht in Manilla 
in het Zwitsers of Frans, 
in een krot of een villa 
de lach heeft een kans 
om het oog van de mensen 
te doen stralen op slag, 
want verder dan de taal 
reikt de klank van de lach. 

 

Toon Hermans 

Overleden 

Op 24 augustus is op de leeftijd van 86 jaar overleden de heer Jan van Lith, gewoond 

hebbende Lingedijk 96 Geldermalsen. Hij was altijd met zijn vrouw een trouw 

deelnemer aan onze busreisjes en zij waren ook altijd present op onze kerstvieringen 
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