
Lintje voor Leny Beumer

Op vrijdag 24 apri l j . l . vernam ons bestuursl id

mevr. Leny Beumer-Nap, dat zi j benoemd is als Lid

in de Orde van Oranje Nassau.

Gezien de corona maatregelen zal zi j het l intje op

een later ti jdstip opgespeld kri jgen .

Wij fel iciteren haar van harte met deze mooie

onderscheiding voor haar inzet in kerk en samen-

leving.

Het bestuur
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Voorwoord

Nu de corona maatregelen voor jongeren een beetje worden versoepeld, is

voor ouderen voorlopig niets veranderd. Zij moeten nog zo veel mogeli jk

thuisbl i jven, mag er geen bezoek in verzorgingstehuizen plaatsvinden en

neemt de kans op een steeds eenzamer bestaan toe.

We roepen u allen op om daar op te letten in uw omgeving en wat vaker

mensen, die u kent te (video)bellen, te mailen of een berichtje te sturen.

Aandacht, dáár gaat het nu vooral om.

Mocht u problemen hebben, dan kunt u ervan uitgaan dat er op velerlei wijze

hulp geboden kan worden. Uiteraard kunt u onze Vrijwil l ige Ouderen Adviseur

(VOA) bellen, maar één van onze bestuursleden mag ook. Wij zul len u dan

met raad en daad bijstaan.

We zien, dat de lente is aangebroken en dat het groen nu de overhand kri jgt.

We wensen u Gods zegen toe in de komende ti jd.

Gerrit van Roekel



Activiteiten PCOB Bennekom
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Bedankt: Mevr. D. van der Pauw-de Jong

Mevr. H. van Rennes-Beulenkamp

Ledenmutaties

Uw emailadres en telefoonnummer

Wij hebben van ongeveer 1 20 leden nog geen e-mailadres. Wanneer u een

e-mailadres hebt en het is nog niet bi j de ledenadministratie bekend, wilt u

het dan zo spoedig mogeli jk doorgeven aan onze leden-

administrateur, dhr. Herman Korblet?

Zijn e-mail adres is: h.korblet@hetnet.nl

Indien dit nog niet is gebeurd, kunt u ook uw telefoon-

nummer(s) aan hem doorgeven.

Zo kan het bestuur u, behalve via onze website, zonodig snel informeren.

Informatie bestuur PCOB Bennekom

Rineke van Ginkel (VOA) kunt u bereiken op 031 8-41 8250 en 06-23481 528.

In de even weken is zi j op maandagmorgen aanwezig in het Zorgpunt.
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Contributie 2020

Bij de Nieuwsbrief van maart kreeg u een envelop met acceptgirokaart,

waarmee u uw jaarl i jkse contributie kon betalen. Van een aantal leden heeft

de penningmeester nog steeds geen betal ing ontvangen.

De contributie voor het jaar 2020 bedraagt voor leefverbanden (echtparen en

samenwonenden) € 49 en voor individuele leden € 31 .
Als u nog niet hebt betaald, wilt u dat dan s.v.p. zo spoedig mogeli jk doen?

Corona crisis

Informatie over het coronavirus vindt u op de websites van de gemeente Ede

en van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mil ieu):
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Vragen over het coronavirus? Bel dan gratis met 0800-1 351 .

Heeft u hulp nodig? Kent u iemand die hulp kan gebruiken? Of wilt u gewoon

even praten? Malkander-Ede is nu extra bereikbaar van maandag tot en met

vri jdag tussen 09.00 en 1 6.00 uur via telefoonnummer 031 8-208080.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.malkander-ede.nl

Samenwerking KBO en PCOB

In 201 8 spraken beide organisaties op basis van het

rapport “KBO-PCOB Vernieuwt” af, één organisatie

te wil len vormen om de belangenbehartiging van

senioren op een verantwoorde wijze vorm te geven. In november 201 9 bleek

echter, dat deze samenwerking niet goed van de grond kwam, waardoor een

andere weg ingeslagen moest worden.

De KBO kan zich helaas niet vinden in de aanbevelingen van de stuurgroep

“KBO-PCOB Vernieuwt”. Een teleurstel lend bericht, want de PCOB ziet zich

nu genoodzaakt te kiezen voor een nieuwe weg: een tweesporenbeleid.

Het eerste spoor betreft de omvorming van de huidige KBO-PCOB tot een

lichte federatieve samenwerking met de KBO op diverse terreinen.

Het tweede spoor is de uitvoering van “KBO-PCOB vernieuwt”.

Bi j de nieuwe vereniging zal het accent l iggen op dienstverlening aan de

afdelingen, scholing en nieuwe initiatieven gericht op jonge senioren.

De PCOB hoopt deze sporen met elkaar te kunnen combineren.

Geconstateerd wordt, dat de KBO en de PCOB niet elkaars concurrent zi jn,

maar organisaties met ieder een eigen invalshoek.
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Van het bestuur

In deze uitzonderl i jke ti jd van coronavirus moeten we helaas leven met

“sociale distantie”. Dat is voor ieder van ons een lastige en verdrietige

opgave.

Veel mensen en organisaties doen er op velerlei creatieve manieren alles

aan het ‘omzien naar elkaar’ een waardevolle inhoud te geven.

Ook wij als PCOB doen ons best het onderl inge contact levend te houden.

(telefoon en op afstand een praatje).
Het biedt troost en bemoediging, dat we mogen weten dat onze Hemelse

Vader onze vreugde en verdriet, onze zorg en moeite kent en hoort.

Onze telefooncirkel

Met onze vorige nieuwsbrief ontving u een inlegvel over het starten van een

telefooncirkel. Wie er iets in zag, kon zich bij Leny Beumer aanmelden.

Nadat ik er eerst even over had nagedacht,

heb ik mij opgegeven.

Wij zi jn met zes personen en bellen elke

dag, behalve op zondag, even met elkaar.

De volgorde wordt zo nu en dan gewisseld.

Zolang de situatie is zoals nu, bl i jven we dit

doen. We zijn er al lemaal heel bl i j mee. Het

is een prachtig initiatief.

Toch hopen we het in de toekomst niet

meer nodig te hebben. Maar de onverwachte vriendschap zal wel bl i jven.

Mocht u alsnog wil len deelnemen aan de telefooncirkel, dan kunt u zich

opgeven bij Leny Beumer. Telefoon 031 8-41 71 04.

Janny de Veer

Wees niet bevreesd,
want God blijft voor je zorgen.

Al zie je dat niet over de toekomst heen.
Leef maar vandaag

en denk niet te veel aan morgen.
God is nabij, Hij laat je nooit alleen.




