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Van de voorzitter
En weer moeten wij het met elkaar over hebben. Het coronavirus is nog onder ons.
Is de corona-storm geluwd? De artsen en de overheid bereiden ons voor op een
tweede golf. En er wordt teruggekeken: het was niet alleen gemis, maar er was ook
het nodige te zien van ‘het goede leven’. Mensen hingen briefjes op met ‘ik ben er
als je me nodig hebt, buren leerden elkaar beter kennen, er was minder herrie. Het
goede leven – hoe ziet dat eruit? Het heeft iets te maken met leven vanuit vertrouwen; met kunnen genieten en delen; met aandachtig wakker leven; met wandelen
met God.
De coronacrisis heeft een streep gezet door het gewone leven. En misschien ook
wel door het beeld van het goede leven. Spaar voor een goed pensioen en droom
van het ‘Zwitserleven Gevoel’. Dit werd ons verteld door de reclameboodschap.
Genieten en zorgeloosheid. Lachende mensen aan witte stranden, aan rijk gevulde
tafels, zittend op het terras tegen elkaar zeggend ‘we hebben het maar goed’. Even
klopt het geweten aan de deur. Schaamte overschaduwt kortstondig het moment.
Mag ik wel genieten in een wereld vol zorgen? Gelukkig is het maar even. Want
wanneer een mens zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede
dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God (Prediker 3:13). De
coronacrisis heeft een streep gezet door het gewone leven. Iedereen moet nadenken over keuzes die gemaakt zullen worden. Wie betaalt straks de prijs? Zeker, er
gebeurden mooie dingen. Mensen keken naar elkaar om. Men hield en houdt rekening met elkaar om een veilige afstand te houden. Wie eenzaam was kon rekenen
op een telefoontje. Het goede leven was in de afgelopen tijd: samen leven. Zou het
zo eigenlijk moeten gaan? Het beloofde land als beeld van een goed leven, vrede,
gerechtigheid en liefde voor iedereen. In Jesaja lezen we: de Heer van de hemelse
machten richt voor alle volken een feestmaal aan. Het is een beeld hoe heel de
wereld mag delen in het goede leven, door samen te leven. En toch zijn er zorgen.
Op straat nemen de mensen steeds minder afstand. We verlangen weer naar een
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beetje normaal, niet het nieuwe normaal. De mens is niet gemaakt voor afstand.
Samenleven vraagt om nabijheid, ja zelfs om de lijfelijke aanraking van het minnen
en de schouder van troost. Denk aan het verdriet in de verpleeghuizen. We willen
weer genieten. Op een terras zitten. Reizen. Rekening houden met elkaar vraagt
zoveel. Het lijkt je vrijheid weg te nemen. We worden heen en weer geslingerd tussen wens en mogelijkheid, tussen verlangen en wijsheid. Wat is het goede leven?
Bestaat er goed leven zonder genieten? Bestaat er goed leven zonder de ander?
(kerntekst uit een uitgave van Open Deur)

Een lied in coronatijd
Door de ‘corona’ lijken wij gevangen.
Onzekerheid, angst, weemoed en verlangen
bepalen nu de taal van onze tijd,
bewerken heftig stille eenzaamheid
van ouden, zwakken, ja van vele mensen,
alleen of samen, over alle grenzen.
Zo worden wij gedwongen om te vragen:
– Het vat goed samen wat wij kreunend klagen. –
Waar is de Heer in deze pandemie?
De cijfers zingen koel hun melodie.
Wij vragen wijsheid voor de overheden
voor onze toekomst uit een donker heden.
Wij kunnen, Heer, ondanks versoepelingen
nog niet als kerk een loflied voor U zingen.
Maar uit ons hart ontsnapt een schreeuw, een zucht.
Wilt U, o Geest – Gods Adem in de lucht –
ons bidden en ons zuchten overnemen
en brengen voor de Rechter in de hemel?
Hoe gaat het verder, willen wij graag weten.
Wij houden afstand, anderhalve meter.
Vaak zien wij niet de zin van dit beleid.
Schijnbaar is het voor onze veiligheid.
Heer, uw nabijheid, buiten en van binnen,
laat ons vol hoop een nieuw normaal beginnen.
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(Arjan Minnema, emeritus predikant)

Ledenadministratie
Wijzigingen van 15-08-2020 t/m 15-09-2020
Overleden
06-07-2020: mw. B. van Bruggen-Scholten, Winter 32, 8251 NV Dronten
18-08-2020: dhr. G. Lankamp, Het Tussendek 87, 8251 EH Dronten
20-08-2020: mw. F. Oosterkamp-Doller, Jamboreelaan 10, 8256 HJ Biddinghuizen
Verhuisd
M.i.v. 15-09-2020: mw. J. Kuipers-Kuipers, Zuidsingel 28 naar De Greente 31, 8255
CP Swifterbant
Bedankt
Per 31-12-2020: mw. C. de Vries-Hietkamp, Het Ruiterpad 7, 8252 GV Dronten
Overgeschreven
Mw. B. Stouwdam-Stijf, Het Spectrum 19, 8254 AJ Dronten naar IJsselmuiden,
Slenkstraat 14-10, 8271 TB IJsselmuiden
Uitnodiging
Leden van de PCOB/KBO en belangstellende worden van harte uitgenodigd op
dinsdag 20 oktober 2020 in kerkcentrum De Open Hof Dronten.
Gastspreker: dhr. A. Koopman, geoloog
Thema: “LANG LEVE DE PLANEET DIE AARDE HEET”
De inhoud van de lezing betreft
(deels autobiografische)
bespiegelingen uit het leven van
een geoloog.
Over onze planeet Aarde, over
keuzes maken in het leven, en over
mijn werk als “bergenbouwer”.
Aanvang: 14.00 uur (zaal open
13.30 uur)
Entree: € 3,00
Vervoer: Dineke Noordermeer
T 339925 381807 (indien u zelf geen
mogelijkheden heeft)

3

PERSBERICHT
Leeftijd doelgroep: volwassenen
Dronten, 14 september 2020
Heb je vragen over smartphones, tablets, laptops of het internet?

Kom langs bij het Digicafé
Je hebt net een nieuwe laptop, smartphone of tablet gekocht, maar je weet nog
niet goed hoe alles werkt. Hoe zet je er bijvoorbeeld apps op of hoe skype je met
familie en vrienden? Al deze vragen beantwoorden de vrijwilligers van SeniorWeb
tijdens het Digicafé op donderdag 1 en 15 oktober van 15.30 tot 17.00 uur. Het
Digicafé is een samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek Dronten en SeniorWeb Dronten en vindt plaats in de bibliotheek.
Geen vraag is te gek
In het Digicafé kun je onder deskundige begeleiding oefenen en kosteloos advies
vragen over jouw laptop, tablet en smartphone. Ons uitgangspunt is dat geen vraag
te gek is. Neem bij voorkeur eigen apparatuur mee naar de bibliotheek. Dan leer je
met tips en hulp van medewerkers wat voor jou specifiek het beste werkt. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM, er kan voldoende afstand van elkaar gehouden worden en bij eventuele drukte is er voldoende wachtruimte.
FlevoMeer Bibliotheek haal het beste uit jezelf
Bij FlevoMeer Bibliotheek is iedereen welkom. Voer een goed gesprek, ontmoet
nieuwe mensen of verbreed je kennis. Wij motiveren iedereen om het beste uit
zichzelf te halen. Volg een computercursus, woon een lezing bij of kom met je
(klein)kinderen genieten van een voorstelling. Persoonlijke ontwikkeling staat bij
ons voorop en daar zetten wij ons elke dag weer voor in.
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Rijbewijs verlengen en medische keuring
De eerstvolgende keuringen in Dronten zijn op 22-09, 14-10, 27-10 en 11-11 in Zalencentrum Open Hof. De keuring kost € 45,-. Bij meer dan 2 ‘mapjes’ betaalt u
€ 65,-. De dokter is dan extra verantwoordelijk voor een juiste inschatting. Denkt u
eraan dat u zich alleen kunt legitimeren met een geldige legitimatie dus niet met
het verlopen rijbewijs! En… neemt u uw pasje mee om de korting van € 5,- te verkrijgen! Vraag mij er om als ik het u vergeet te vragen. Voor een afspraak of informatie zie de website of u belt 06-20670105 en 06-10329560 op werkdagen tot
17.00 uur.
www.rijbewijs-keuring.com
Met vriendelijke groet,
Bea Schultze
06-10329560 / 06-20670105
www.rijbewijs-keuring.com

Oproep: Werkt u door na uw AOW-leeftijd?

KBO-PCOB zoekt senioren die doorwerken na
hun AOW-leeftijd. Bent
u dat en wilt u hierover
vertellen, mail dan
naar sven.stijnman@kbo-pcob.nl.
Hartelijk dank!

5

Grote onzekerheid over financiële toekomst onder ouderen
Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële onzekerheid in de toekomst.
Dat blijkt uit onderzoek over koopkracht onder ouderen, van seniorenorganisatie
KBO-PCOB. De mogelijke gevolgen van de coronacrisis en de uitwerking van het
pensioencontract zijn de boosdoeners van dit gevoel. Volgens zes op de tien senioren (58%) ligt er momenteel te veel nadruk op ondersteuning van ondernemers en
mensen met werk en te weinig op koopkracht van ouderen. Manon Vanderkaa,
directeur KBO-PCOB: “De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks
komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel senioren bezighoudt.”
Senioren zien het somber in. Maar liefst negen op de tien senioren (91%) verwachten dat de economie zal verslechteren. De helft (48%) geeft aan dat hun gevoel van
financiële zekerheid is veranderd door de uitbraak van het coronavirus.
Pensioen
Ook zijn er vragen over het pensioen van de toekomst, al verwacht bijna zeven op
de tien pensioengerechtigde senioren (65%) dat het pensioen van volgend jaar hetzelfde zal zijn. Bijna een kwart (23%) verwacht dat het lager zal uitvallen en slechts
twee procent verwacht een stijging. Over het nieuwe pensioencontract dat er gaat
komen is er meer onzekerheid. Zeven op de tien senioren (68%) voelen zich op de
hoofdlijnen goed geïnformeerd over dit nieuwe pensioencontract. Toch is het gevoel van financiële zekerheid bij ongeveer de helft (47%) van de ouderen wel negatief beïnvloed.
Corona-uitgaven
De uitbraak van het coronavirus heeft het uitgavenpatroon van senioren de afgelopen maanden beïnvloed. Zo werd er meer geld besteed aan cadeautjes, bloemen
en kaarten (38%). Werd er meer aan (online) boodschappen uitgegeven (30% meer)
en had ruim een kwart (26%) hogere zorgkosten. Er werd minder geld uitgegeven
aan hobby’s (34%) en aan sport en bewegen (29%).
Onderzoek
In totaal hebben 1.300 Nederlandse senioren meegedaan aan dit onderzoek van
KBO-PCOB, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.
6

Lied voor na de coronatijd
Uit de geloofsgemeenschap van Iona in Glasgow.
Tekst: John Bell, vertaald en bewerkt door Roel Bosch.
Als de zorg en de angst zijn geweken,
als verwarring en pijn zijn gestild,
wij elkaar met omhelzing begroeten,
zijn we blij: onze hoop is vervuld.
Als we dankbaar en voluit weer zingen
en we delen het brood en de wijn
zal de vrede die we elkaar wensen
als een groet van de eeuwigheid zijn.
Weet je: alles wat ons heeft getroffen
stelt de vraag hoe nu verder te gaan,
te bedenken, elkaar te beloven
als een nieuw mens in het leven te staan.
Tot die tijd: dat vertrouwen en liefde
als de bakens zijn langs onze weg.
Leef die hoop, leef Gods wil, leef je roeping,
heel je leven, ja iedere dag.
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COLOFON
Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831
E: arieadriearkenbout@ziggo.nl
Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant
T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl
Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405
E: baakvantoor@gmail.com
Bank: NL74RABO0348168098
t.n.v. PCOB, afdeling Dronten
Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925
Voor vervoer
Lid Swb: Vacant
Lid Bdh: Vacant
Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560
E: www.rijbewijs-keuring.com
Belastingadviseurs:
Distr. Maandblad en Nieuwsbrief:
Hr. S. Burgstra, T: 313667
Dhr. G. Koetsier
Hr. M. den Braber, T: 321929
Eurosingel 200
Hr. Y. Hoekstra, T: 313028
T: 337175
Hr. J. Langendoen, T: 321550
E: gkoetsier@solcon.nl
Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon
Ledenadministratie:
Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com
Commissie Lief en Leed:
Vacant
Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431
E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand.

