Purmerend, 1 december 2020

Voorwoord
Van het bestuur
Impact van corona op ons leven
Het zijn zware tijden. Voor u geldt dat in economische zin
waarschijnlijk minder, maar in sociale zin des te meer. Want
juist de zaken waar het voor een mens het meest om gaat; contact, verbinding, het vervullen van een rol, staan onder druk,
komen in het gedrang.
Een bijdrage leveren aan de economie hoeft u niet meer – hoewel,
met uw zelf opgebouwde pensioengeld houdt u heel wat gaande –
maar van betekenis zijn voor uw omgeving is er nu ook niet bij, of
in ieder geval minder. Ik ken grootouders die niet meer thuis durven te komen bij hun kinderen en die daardoor hun kinderen en
kleinkinderen niet meer kunnen knuffelen. Overdrijven zij? Misschien. Maar het zal u bekend zijn dat corona ook jonge mensen
kan treffen, en in ieder geval bestaat de kans op overdracht van
het virus van jong op oud. De kans dat u door corona komt te overlijden is statistisch gezien klein, maar wat zegt dat? Het kan geen
kwaad om voorzichtig te zijn. Waarom zou u risico lopen als u dat
gemakkelijk kunt vermijden? Nou ja, gemakkelijk. Door de lange
duur van deze crisis is het niet meer zo gemakkelijk. U bent de
maatregelen waarschijnlijk behoorlijk zat, zoals bijna iedereen. Het is
niet meer dan logisch dat mensen snakken naar de terugkeer van de
samenleving zoals die was. Hopelijk duurt dat niet lang meer.
Toch heeft de coronacrisis ook goede dingen gebracht, zoals
nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden voor de wetenschap om
nulmetingen te doen en van daaruit onderzoeken te starten. In veel
landen is het milieu erop vooruitgegaan. De economie heeft zich
aangepast. Weet u dat er nog nooit zo weinig faillissementen zijn
geweest als in oktober 2020? Wij ontdekken bijvoorbeeld dat medewerkers in de horeca na enige omscholing werk kunnen

vinden in een heel andere sector, zoals de bouw, waar de bedrijven het
werk niet aankunnen. Dat geeft hoop. Hoop dat corona niet het einde
der tijden inluidt. Hoop dat de wereld kansen pakt op het gebied van
aanpassing, van transitie naar duurzaamheid, van samenwerking, van
het bepalen van wat nu echt belangrijk is.
Op ons eigen bescheiden plaatselijke niveau doen wij wat wij kunnen.
Dat betekent het organiseren van
bijeenkomsten met minder bezoekers en het uitstellen van uitstapjes.
Gelukkig zitten wij nu in het seizoen
waarin toch al geen buitenactiviteiten plaats zouden vinden. Dat verSamenwerking
zacht de pijn. En nog steeds kunt u
– na aanmelding – de lezingen en andersoortige bijeenkomsten van
PCOB Purmerend bijwonen. Zo houden wij contact met elkaar en de
moed erin. Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er op het programma staat voor de komende weken en maanden.
Namens het bestuur van PCOB Purmerend wens ik u een gezegende kerst en een voorspoedig 2021 toe.

Jaap Veenstra, secretaris

Van de redactie
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van 2020. De volgende wordt
eind januari/begin februari 2021 bij u bezorgd samen met het Magazine van KBO – PCOB van februari. Dus over twee maanden.
In deze tijd is niet alles mogelijk wat we graag zouden willen. Maar wat
wel mogelijk is blijven we doen. Zo kon de bijeenkomst waarin ds. Pieter Weeber een presentatie hield over Jordanië ‘gewoon’ doorgaan. Een
verslag van die bijeenkomst vindt u vanaf pagina 3.
Het programma voor de samenkomsten in de komende maanden vindt
u op pagina 6.
Nog altijd zijn de bekende coronaregels
van kracht en u dient zich van tevoren aan
te melden bij Greetje Boven.
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het bijna Advent. Dat is de tijd waarin wij ons
voorbereiden op het kerstfeest, het feest
van Licht in de duisternis, van Hoop op
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Vrede in de wereld. Het is een feest dat wij het liefst samen vieren met
gezin, familie en vrienden. Of dat ook dit jaar mogelijk zal zijn is nu nog
niet te zeggen. Veel zal afhangen van de mate waarin het coronavirus
eind december onder controle is.
Hoe het ook zij: het kerstverhaal herinnert ons eraan dat ondanks alle
beperkingen er Licht schijnt in de duisternis. Jezus wordt 'het Licht dat
in de wereld kwam' genoemd. En dat Licht zal uiteindelijk het donker
overwinnen.
Kees Paul. redacteur Nieuwsbrief
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Berichten van de eigen afdeling
Ledenbijeenkomst waarin Jordanië centraal stond
Klokslag 14.00 uur op donderdag 22 oktober opende Cor Donkervoort de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen en in het bijzonder aan de spreker
van deze middag ds. Pieter Weeber,
zijn partner en zijn chauffeur, tevens
ICT ondersteuner.
De middag stond in het teken van Jordanië. Dhr. Weeber is vele jaren reisleider
geweest voor een christelijke reisorganisatie en heeft met name het MiddenOosten vaak bezocht.
Voordat dhr. Weeber het woord kreeg las
Cor een column voor van Wouter Klootwijk over Geluk. Niet langer klavertjesvier, maar klavertjesdrie brengen Geluk.
Ds. Pieter Weeber
Het gevolg is dat het Geluk voor iedereen voor het grijpen ligt want klavertjesdrie zijn overal te vinden.
In zijn verhaal over Jordanië besteedde dhr. Weeber veel aandacht aan
historische plaatsen en gebeurtenissen die in de Bijbel genoemd worden. Daarnaast werd aandacht besteed aan de geschiedenis. het leven
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van alle dag, aan de bestuurlijke en politieke situatie en aan de verschillende religies die het land telt.
Uittocht uit Egypte

Op een kaart liet dhr. Weeber de route zien die het Volk Israël heeft
afgelegd na 430 jaar in ballingschap te hebben geleefd in Egypte. Via
de Rode Zee gingen de Israëlieten naar de berg Horeb (= Sinaï) waar
aan Mozes en het volk de Wet van God werd bekend gemaakt.
Feiten over Jordanië, de tegenwoordige tijd
Jordanië ligt ingeklemd tussen Israël, Syrië, Irak en Saoedi-Arabië.
Het koninkrijk is net zo groot als Oostenrijk. Op een bevolking van 10
miljoen inwoners wonen op dit moment 3 miljoen vluchtelingen in Jordanië. De mensen worden niet oud, slechts
3% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.
Abdullah II is koning sinds 1999.
De Senaat telt 75 leden, die allen rechtstreeks
door de Koning benoemd worden. Het Huis
van Afgevaardigden heeft 150 leden die door
de bevolking gekozen worden. Negen zetels
zijn gereserveerd voor christenen en vijftien
voor vrouwen. Aangezien de koning het kabinet én de senaat samenstelt, heeft hij een allesbepalende macht in de Jordaanse politiek.
De economie in Jordanië staat op een laag pitje. Schoonheidsproducten, kalium en fosfaat zijn de voornaamste exportproducten. Ook
toerisme is een belangrijke sector. Toeristen bezoeken vooral archeologische plaatsen en wereldberoemde bouwwerken.
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De islam is de staatsgodsdienst in Jordanië. Van de totale bevolking is
92% soennitisch en ongeveer 6% is christen. Iedereen heeft de vrijheid
zijn eigen religie te praktiseren.
De geschiedenis
Zo’n 10.000 jaar geleden was Jordanië een belangrijk knooppunt van
handelsroutes. Er woonden veelal
nomaden en Egypte was van grote
invloed op het land. Na de Egyptenaren kregen verschillende landen
het voor het zeggen (zie dia). In 64
na Christus namen de Romeinen het
land over. Het gebied werd achtereenvolgens veroverd door Arabieren
(vanaf 636), Kruisvaarders (vanaf 1100) en Turken (vanaf 1516, het
Ottomaanse rijk). Het duurde tot na de Eerste Wereldoorlog dat het huidige Jordanië vorm kreeg. Abdullah I werd in 1921 Emir van Jordanië
en koning vanaf 1946. Hij bleef dat tot 1951. Hij werd opgevolgd door
Hoessein (1952 – 1999). In 1994 sluit hij vrede met de Israëlische premier Rabin. Vanaf
1999 is Abdullah II koning van Jordanië.
Bezienswaardigheden
King’s Highway slingert van het noorden naar
het zuiden langs de allermooiste plekken en
uitzichtpunten van het land. Het was ooit één
van de belangrijkste handelsroutes van deze
omgeving. Aardsvader Abraham reisde 2000
jaar voor Christus al over deze weg.
De Dode Zee ligt 423 meter onder zeeniveau.
Daarmee is het de laagst gelegen plek op het
aardoppervlak. De Dode Zee heeft een zoutgehalte van 33,7 procent, terwijl dat van de
oceanen gemiddeld slechts 3,9 procent is.
Bijna een factor 10 hoger dus.Volgens het
Bijbelverhaal woonde Lot, een neef van
Abraham, in de stad Sodom aan de zuidkant
van de Dode Zee. De inwoners van Sodom
en Gomorra leidden een slecht leven en God besloot die steden te vernietigen. Het gezin van Lot moest vluchten. Ze mochten zelfs niet omkijken. Maar de vrouw van Lot deed dat toch waarna ze prompt veranderde in een zoutpilaar.
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Kruisvaarderkastelen
Voor Bijbelreizigers kent Jordanië
een groot aantal belangrijke bezienswaardigheden. Voor de eerste Bijbelreizigers, de kruisvaarders (1100-1200) gold dit ook. Het
veroveren van het Heilige Land
was weliswaar één eerste stap.
Het overwonnen gebied moest ook
verdedigd worden. Daartoe zijn
langs de kruisvaarderkastelenroute
verdedigingsvestigingen gebouwd.
Een voorbeeld daarvan is Kasteel
Ajlun Salah Ad-Din.
Ds. Weeber besloot zijn presentatie met
beelden van Wadi Musa, de plaats waar
Mozes water uit de rots sloeg en Petra,
de eeuwen oude stad die midden in de
woestijn gebouwd is en omringd wordt
door gigantisch rode en oranje rotsen.
De aanwezigen hebben genoten van een
mooie presentatie over een prachtig land.
Rien Brak benadrukte onze dank met het
aanbieden van passende presentjes.
Jeanne van Noord en Kees Paul

Leden PCOB bijeen
PCOB-bijeenkomsten in de komende maanden
Donderdag 17 december 2020:
Adventsbijeenkomst
De adventsbijeenkomst wordt dit
jaar verzorgd door eigen leden. Op
het programma staan een meditatie, filmbeelden van de Watervallen
van Iguazu (gelegen op de grens
van Argentinië en Brazilië), een
kerstverhaal en nog veel meer.
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Dinsdag 19 januari 2021: Presentatie over Testamenten en Erven
Deze presentatie wordt gegeven door
mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos). Hij is notaris
bij Abma en Schreurs en werkt vanuit het
kantoor in Volendam.
Donderdag 18-02-2021:
Jaarvergadering, met aansluitend een
lezing over de Voedselbank.
De bijeenkomsten worden gehouden in
de Taborkerk en beginnen om 14.00
uur. De deur is open vanaf 13.30 uur.
In de Taborkerk is een coronaprotocol
van kracht. Deelnemers dienen zich van
tevoren op te geven bij Greetje Boven:
e-mailadres gaboven@kpnmail.nl, tel.
nr. 433012.

Notaris Jos Hofstee

Naast onze leden zijn ook belangstellenden van harte welkom zolang het maximum aantal deelnemers op de
betreffende dag niet wordt overschreden. De toegang is gratis.
Het bestuur

Gratis puzzel in iedere nieuwsbrief
Van Rowi van den Nieuwenhof, uitgever van het puzzelblad PuzzelBrein hebben wij het volgende aanbod ontvangen: “Ik mail u omdat de
PCOB-afdeling Zuidplas en PuzzelBrein een leuke samenwerking
hebben opgezet, die we ook aan
alle andere afdelingen willen aanbieden. De samenwerking houdt in
dat wij het komende jaar steeds
enkele weken voordat er een
nieuwsbrief uitkomt, een gratis puzzel aanleveren, die in de nieuwsbrief opgenomen mag worden.
Daarbij leveren wij ook een prijs die verloot wordt onder de goede inzenders en bovendien mag iedere goede inzender zich inschrijven voor
een gratis puzzelboek twv € 11,90”.
Het bestuur heeft besloten hieraan mee te doen. Hieronder vindt u puzzel no 3
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Rondopuzzel
Plaats rond elk cijfer, met de klok mee, een woord van vier letters
volgens onderstaande omschrijvingen. De beginletter staat op een
willekeurige plaats.
1. Zweedse popgroep
2. vereniging
3. Griekse letter
4. deel van Indonesië
5. toestemming
6. Europese voetbalunie
1
7. naaste bewoner
8. spoorstaaf
9. rechtstreeks
6
10. afloop
2
11. kriebel
12. muziekinstrument
13. vulkanisch product
11
14. niet breed
15. pluizig haar
16. fris
16
17. afvoerkanaal
18. deel van een wiel
19. grondsoort
20. Armstrong
21
21. slaapgast
22. dagboek op internet
23. glibberig
24. Italiaans eiland
25. buurland van Burkina Faso
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Breng de letters uit de gelijk genummerde hokjes over naar de hokjes
hiernaast. Dit is de oplossing.
1 2
3
4
5 6
7
Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar
https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen.
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen
aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de
oplossing/ uw naam/ uw adres/ uw telefoonnummer.
Veel succes, Het bestuur

8

Als de wereld een dorp was
De wereld lijkt zo groot, met zo veel mensen. En is daarom maar
moeilijk te begrijpen. Maar als we de wereld nu eens als een dorp
met honderd inwoners voorstellen? Dan zou dit dorp betsaan uit:
- 57 Aziaten – 21 Europianen – 14 Amerikanen – 8 Afrikanen
- 52 vrouwen – 48 mannen
- 70 niet-blanken – 30 blanken
- 70 niet-christenen – 30 christenen
- 89 hetero’s – 11 homo’s
- 6 personen zouden 59% van de totale wereldrijkdom bezitten
- 6 personen zouden de VS-nationaliteit hebben
- 80 zouden dakloos zijn
- 70 zouden analfabeet zijn
- 50 zouden afhankelijk zijn van iemand
anders
-1 zou sterven
- 2 zouden geboren worden
-1 zou een diploma hebben
Wanneer men de wereld op deze manier
bekijkt wordt het duidelijk dat begrip,
aanvaarding en studies noodzakelijk zijn.
Als je deze morgen bent wakker geworden
en je bent niet ziek, dan ben je gelukkiger dan 1 miljoen mensen die de
komende dagen zullen sterven.
Als je nooit een oorlog, eenzaamheid, honger of het lijden van gewonden hebt meegemaakt, dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen
in de wereld.
Als je naar de kerk kan gaan zonder je bedreigd te voelen, zonder gearresteerd te worden of zonder dat je gedood wordt, dan ben je gelukkiger
dan 3 miljard mensen in de wereld.
Als je eten in de koelkast hebt liggen, je gekleed bent, je een dak en een
bed heeft dan ben je rijker dan 75% van de inwoners van de wereld.
Als je kunt lezen ben je extra gezegend want dan hoor je niet bij de 2
miljard mensen die dat niet kunnen.
Misschien iets om over na te denken onder de kerstboom.
Bron: internet, zie o.a. https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving
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Bericht van KBO Purmerend en omstreken
KBO-Ledenmiddagen en Kerstviering
Bij het schrijven van dit verhaal moest ik even terugdenken
aan de Ledenmiddagen en onze Kerstvieringen vòòr het
uitbreken van het coronavirus. Wat hebben wij toch mooie
middagen gehad en niet te vergeten onze geweldige
Kerstvieringen.
Ongetwijfeld zult u kunnen
begrijpen, dat een Kerstviering
zoals wij die jaren achtereen
vierden met een uitgebreide
lunch en een optreden van een
zangduo en zelfs met een heel
koor enkele jaren geleden, dit
jaar niet kan plaatsvinden. Wij leven in een tijd van onzekerheid
met alle maatregelingen van de overheid waaraan wij ons dienen te
houden. Het gaat tenslotte om onze gezondheid maar ook die van
onze medemens. Het bestuur is al enige tijd bezig om toch op een
geheel andere wijze iets te kunnen doen voor onze KBO-leden.
Elke keer krijgen wij een persconferentie te zien en te horen,
waarin de maatregelen of worden versoepeld of weer uitgebreid.
De media houden ons op de hoogte. Op dit moment kan er nog niets
met zekerheid worden beloofd wat de KBO in de komende maanden
mag organiseren. Onze Kerstviering op
18 december a.s. is daar een voorbeeld
van. Het is raadzaam om de
Nieuwsbrief welke bij ons KBO/
PCOB Magazine is bijgevoegd
aandachtig en goed door te lezen. Zo
blijft u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en wat er voor u te
wachten staat bij de KBO.
Namens het bestuur wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een
Gezegend en vooral gezond Nieuwjaar.
Wil van Groeningen PR
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(Advertentie)

Inspiratie voor de politiek
Twee jaar geleden ben ik gaan schrijven en vloggen over
mijn bezoeken in de stad. Op deze manier kon ik de waardevolle verhalen ook overbrengen op anderen. Er gebeurt
zoveel moois, daar mogen we
vaker bij stil staan. Voor mij
maakt het niet uit of je een directeur van een grote organisatie
bent, of iemand die het groenonderhoud doet in de stad. Ik leer
van iedereen, waardoor ik écht
weet wat er speelt en wat nodig
is. Het zorgt voor verbinding tussen politiek en samenleving. De
afgelopen jaren heb ik in de
Tweede Kamer een verharding
op zien treden waar ik mij zorgen
om maak. De toon is negatief, wat de ander doet is slecht, er
wordt continu gesproken over tegenstellingen in plaats wat
mensen verbindt. Ik ben ervan overtuigd dat je een land en
een samenleving daar niet mee vooruit helpt. Zeker niet tijdens een crisis. Je hoeft het inhoudelijk echt niet altijd eens
te zijn. Juist een verschillende kijk op de samenleving kan de
mooiste gesprekken opleveren. Door verschillen te overbruggen kom je tot politiek die van waarde is. Die voor inwoners de moeite waard is om te volgen en die perspectief
biedt om met elkaar op een goede manier de crisis uit te
komen. Daar wil ik graag aan bijdragen en daarom heb ik mij
kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Wil je reageren op dit artikel of nader kennis maken?
Ik kom graag bij je langs. Neem contact op
via evelinetijmstra@gmail.com of 06-44933675
Eveline Tijmstra, kandidaat Tweede Kamerverkiezingen
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