Purmerend, 1 februari 2021

Voorwoord
Van het bestuur
Tel uw zegeningen
Een oom van mij heeft prostaatkanker. Ondanks slechte vooruitzichten verdoet hij zijn tijd niet met zelfbeklag en is hij niet
zwaarmoedig. Hij is vrolijk, energiek en zit vol goede ideeën en
vraagt zelfs naar mijn gezondheid en mijn welzijn.
Laatst vroeg ik hem hoe hij het klaarspeelt om zo’n positieve kijk op
het leven te houden. Hij antwoordde dat hij zich op een bepaald moment realiseerde dat hij geen controle had over wat hem was overkomen en dat het geen zin had om daar een slecht gevoel over te
hebben. Hij zei van mening te zijn dat hij elke dag bij het opstaan de
keuze heeft tussen zich ellendig voelen of zich goed voelen en dat
hij ervoor koos om zich goed te voelen, omdat dat de enige manier
is om de tijd die hem nog restte de moeite waard te maken.
“Ik besef meer dan ooit hoe waardevol het gewone dagelijks leven
is en vind het belangrijk om positief te zijn. Buiten dat, als ik terugkijk op mijn leven, op wat ik heb gedaan, op de plaatsen waar ik
ben geweest, de mensen die ik heb ontmoet en de liefde die mij
ten deel is gevallen, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn.”
Soms is tegenslag nodig om je bewust te worden van je zegeningen.
Maar nog beter is het om ook zonder tegenslag mee te maken te genieten van al het goede. Dat goede kan zitten in allerlei zaken waar wij
niet altijd bij stil staan, zoals een dak boven je hoofd hebben, te eten
hebben, vriendschap. Wij beleven dit doorgaans als vanzelfsprekend.
En natuurlijk is het fijn dat wij hier meestal niet over hoeven na te denken. Maar als wij dat af en toe toch doen realiseren wij ons misschien
ook dat onze houding, of onze dankbaarheid, een positieve invloed
kan hebben op ons welbevinden, op ons gedrag, en daarmee ook op
onze omgeving, onze naasten. Vergeet daarbij de kleine dingen niet,
zoals slapen in een juist opgemaakt bed met schone lakens,

ontbijten met iets lekkers, in alle rust de krant lezen, een telefoontje
krijgen van iemand die iets leuks heeft te vertellen, de zon die door de
ramen schijnt, het maken van
een wandeling, een glas wijn
drinken. En natuurlijk zijn er ook
belangrijke grote zaken, zoals
een (betrekkelijk) goede gezondheid, uw welvaart, uw wijsheid,
uw verbeelding of inlevingsvermogen, wat u kunt betekenen
voor anderen (soms alleen al
door een luisterend oor te bieden). Niet alles hebt u helemaal zelf in de
hand, maar er is genoeg om dankbaar voor te zijn, zelfs in deze lastige tijd.
Samen met de andere leden van het bestuur zie ik ernaar uit dat wij u en
elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen spreken en ontmoeten, en
samen kunnen genieten van interessante bijeenkomsten en uitstapjes.
Houd vol!

Jaap Veenstra, secretaris

Van de redactie
Om de woorden van de minister te gebruiken: “Wij zijn voorlopig nog
niet klaar met het virus en het virus blijkt helaas nog niet klaar met ons.”
Zelf kan ik niet wachten tot ik die prik krijg en ik met iedereen weer op een
normale manier contact kan onderhouden. Ik
neem aan dat dat ook voor u geldt. Als we
eenmaal gevaccineerd zijn zal 2021 toch nog
een mooi jaar kunnen worden.
Nederland blijft ten minste tot en met 9 februari
in lockdown. Wat daarna gebeurt is nu nog niet
te zeggen. Veel zal afhangen van het aantal
besmettingen op dat moment. Voor onze vereniging betekent dit in ieder geval dat eerder
aangekondigde bijeenkomsten afgelast zijn en
dat het op dit moment geen zin heeft nieuwe
activiteiten te plannen.
In dit nummer vindt u een verslag van Els
Verberne over de bijeenkomst waarin dhr.
Nico Rasch verteld heeft over de StatenverNico Rasch vertelt
taling (zie pag.3 en 4).
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De adventsbijeenkomst kon helaas niet doorgaan. Het was onder meer
de bedoeling het lied Geef licht van Stef Bos ten gehore te brengen. De
tekst van dat lied is opgenomen op pagina 5.
Het is weer tijd om de belastingaangifte over 2020 in te vullen. Als PCOBlid kunt u dat ook dit jaar laten doen door Bert Bouman. Op pag. 7 en 8
vindt u een opsomming van de informatie die daarvoor nodig is.
Veel leesplezier gewenst en succes bij het oplossen van de puzzel (pag. 6).
Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief
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Berichten van de eigen afdeling
De Statenvertaling: Een lezing van dhr. Nico Rasch

Precies op tijd, twee dagen na de afkondiging, mochten we donderdag 19 november weer met 30 personen in een zaal aanwezig
zijn. Wat fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Nico Rasch was
te gast om een verhaal te houden over de Statenbijbel.
Nico komt uit Bussum en was in zijn werkzame leven regisseur bij de EO.
PCOB-lid Jo van Heuvel had voor de gelegenheid uit haar enorme collectie
bijbels een aantal exemplaren meegenomen en op een tafel uitgestald.
De Statenvertaling kwam tot stand na een besluit genomen tijdens een
vergadering van de Gereformeerde Kerk in 1619. De Staten Generaal,
de toenmalige regering, bekostigde de vertaling. Men vond dat er een
vertaling moest komen in de basistaal Nederlands. In iedere provincie
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sprak men zijn eigen dialect en gebruikte verschillende woorden voor
dezelfde begrippen en dat was verwarrend. Per provincie werden deskundigen aangewezen die zich met de vertaling mochten bemoeien. De
vertaling is gedaan vanuit de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse
grondteksten en de eerste druk verscheen in 1637. Nico laat een film
zien waarin deze informatie wordt verduidelijkt. Enkele experts vergelijken de Statenvertaling met andere vertalingen en zijn het er unaniem
over eens dat de Statenvertaling de mooiste is.
Na de pauze vertelt Jo (2e van
links op de foto) dat de originele
Statenvertalingen dure uitgaven
waren die gebruikt werden voor
de pronk en dat er eenvoudiger
uitgaven gemaakt zijn voor dagelijks gebruik. Jo laat enkele
bijbels zien die zij heeft meegenomen, onder andere een
Twentse vertaling, een bijbel
speciaal in de taal van jongeren, een Jeruzalembijbel die achterin begint net als de Joodse boekrollen, een grote bijbel met prachtige platen van Gustave Doré en tot slot
een piepklein bijbeltje, een cachotje genaamd, dat soldaten achter het
lint op hun hoed konden stoppen.
Nico Rasch vertelt nog iets over de vele spreuken en uitdrukkingen die
uit de bijbel komen waarna hij bedankt wordt met wat lekkers. Het was
weer een interessante middag.
Els Verberne

Over onze leden
Overleden
Mw. A. Walter, Bernard Zweersstraat 94, 1443 TH Purmerend
Wij gedenken haar met eerbied en genegenheid.
Bedankt als lid
Mw. I. van der Spek, Siouxstraat 51, 1448 KR Purmerend
Verhuisd naar Amstelveen
Mw. G. Meerkerk, Bernard Zweersstraat 160, 1443 TK Purmerend
Het bestuur
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Een lied van Stef Bos over licht in het donker
De adventsbijeenkomst van de PCOB was gepland op 17 december
2020. Die bijeenkomst kon helaas niet doorgaan vanwege de corona perikelen.
Tijdens die bijeenkomst zou Hanny Somers een meditatie houden
met als thema ‘Op weg naar het licht’, waarin opgenomen onderstaand lied van Stef Bos met als titel ‘Geef licht’
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te
zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar
kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht

Stef Bos

En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

Te beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A
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Woordzoekpuzzel KOFFIETIJD
Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te
zoeken en deze te omcirkelen. De overblijvende letters vormen
samen de oplossing.
Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.

BEKER BRUIN CAFEINE DOUWE EGBERTS DRAB FILTEREN
GEUR KOFFIEBOON KOPJE LEPELTJE MALEN MELK MILD
NESCAFE NESTLE OPLOSKOFFIE PERCOLATOR PRUTTELEN
PUUR RISTRETTO ROBUSTA SENSEO SLAP SUIKER WARM
WATER WRANG ZOET ZWART
De overgebleven letters zijn: ………………………….
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich
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inschrijven voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4
weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar
https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen.
© Puzzelbureau Creataal, Schijndel

BELASTING IB over 2020
Wanneer u door de Belastingdienst bent verzocht om aangifte te
doen en dit niet zelf wil doen, kunt u een beroep doen op één van
onze belastingadviseurs, die wij HUBA’s noemen. Een huba is altijd lid van de KBO of de PCOB. In Purmerend is Bert Bouman belastinginvuller.
Gegevens voor uw belastingaangifte
U kunt uw belastingaangifte 2020 laten
invullen door een Belastingadviseur van
de KBO of PCOB. In onze afdeling kunt u
daarvoor Bert Bouman benaderen. Zijn
telefoonnummer is 06 54 746 000.
Onderstaand vindt u een lijstje van de
informatie die op uw bureau moet liggen
als u de aangifte laat verzorgen door deze
HUBA (Hulp bij het invullen van Uw BelasBert Bouman
ting Aangifte). Hij komt bij u thuis. Zelfs in deze Corona-periode. Het
zou heel prettig zijn als u, wanneer u wifi in huis heeft, de gegevens van
uw router bij de hand heeft, dat is de naam/nummer van uw router (de
SSID/netwerknaam) en het wachtwoord van uw router. Ze staan beide
op uw router. Als u niet weet waar ik het nu over heb, kunt u de informatie wellicht opvragen bij een familielid van u.
 Aangiftebrief van de belastingdienst dat u aangifte moet doen
 Machtigingscode als u die ontvangen heeft van de Belastingdienst
 Uw DigiD gegevens als u een
DigiD-code heeft
 Als u geen DigiD-code heeft,
deze aanvragen bij DigiD, dit kan
alleen via de computer
 Als u geen machtiging heeft ontvangen een machtiging aanvragen bij de Belastingdienst, dit kan alleen via de computer via de DigiD code
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Betaalde en ontvangen belastingen (voorlopige aanslagen over 2020)
Inkomensgegevens/jaaropgaven van u en uw partner
Betaalde giften die voor aftrek in aanmerking komen (giften aan
ANBI-instellingen)
Betaalde of ontvangen alimentatie
Alles rondom betaalde ziektekosten: o.a. tandartsnota’s, kosten geneesmiddelen, pedicure, gehoorapparaten, enz. die niet zijn vergoed door uw Ziektekostenverzekeraar
Jaaropgaven van pensioenfondsen en uitkerende instanties zoals de SVB
WOZ-waarde per 1-1-2019 bij een eigen woning, overzicht betaalde hypotheekrente, eventuele hypotheekschulden per 1-1-2020 en 31-12-2020
Banksaldi, beleggingen, groene beleggingen, alle gegevens per 1-12020, betaalde dividendbelastingen over 2020, overige vermogensbestanddelen

Uitstel: de aangifte moet worden
ingeleverd vóór 1 mei 2021. Doet u
dit niet, dan krijgt u midden/eind
mei 2021 een herinnering met een
termijn van 10 dagen. Levert u de
aangifte dan nog niet in, dan krijgt
u een boete. Heeft u meer tijd nodig, vraag dan vóór 1 mei 2021
uitstel aan tot 1 juli 2021, dit krijgt u altijd. U kunt via de internetsite van
de belastingdienst of telefonisch uitstel aanvragen.
Als u aangifte doet vóór 1 april dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de
Belastingdienst. Dit is interessant als u belasting terug kunt krijgen,
want dan krijgt u die sneller terug.
De kosten voor het invullen van uw belastingaangiftebiljet bedragen €
12,00 per persoon. De KBO-PCOB heeft vastgesteld, dat de in rekening
gebrachte vergoeding maximaal € 12,50 per persoon mag zijn.
Met vriendelijke groet, Bert Bouman

Gepensioneerden zijn goud waard!
Hoezo, ouderen zijn niets meer waard?
We zijn een fortuin waard!
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
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Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen
Plastic in onze knieën
Vol met dure medicijnen lijken we
wel op goudmijnen
Een mens met zóveel mineralen is
met geen miljoen te betalen.
Daarom ga ik fier door het leven.
Neem kritiek op als een spons want door ál die rijkdom
DRIJFT DE ECONOMIE NOG STEEDS OP ONS!
Overgenomen uit Voeks Magazine

Bericht van landelijk KBO-PCOB
Daag uzelf en uw afdeling uit!
Ook dit jaar staan we stil bij de 40 dagentijd in de aanloop naar
Pasen. Deze periode start op Aswoensdag, 17 februari 2021. Het
is een periode van bezinning. Een periode waarin u uzelf dingen
ontzegt en die haar oorsprong heeft in het vasten.
Het traditionele vasten kennen wij tegenwoordig minder, maar nadenken over minderen gebeurt nog steeds en is populair.
Wat denkt u van wat minder eten of
minder alcohol? Maar het kunnen
ook dingen zijn als minder sociale
media of tv-kijken. Het gaat vooral
om iets waarvan u denkt ‘dat kan
wel even wat minder’. Dat geeft
vaak ruimte om te ervaren wat het
effect is.
Dit jaar willen we ook vooral stimuleren om deze 40 dagen bepaalde acties juist wel te doen. Bijvoorbeeld meedoen aan de belcirkel, mensen
een kaartje sturen, eens bij iemand langs te gaan, het kan van alles zijn.
Wij dagen u graag uit om samen met uw afdeling deze 40 dagen iets
nieuws aan te gaan. Zo kunt u elkaar stimuleren, maar ook samen mooie
ideeën bedenken. Doet u mee?
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(Advertentie)

Warme contacten onderhouden in Coranatijd
Op het moment dat u dit leest zijn de feestdagen weer voorbij. Als ik dit
schrijf moeten ze nog komen. Kerst en de jaarwisseling, maar ook sinterklaas, bij ons thuis altijd een groot feest nu het nog kan en de kleinkinderen nog letterlijk klein zijn, zijn dagen waar u en ik het hele jaar naar
uitkijken. Dagen van warmte, gezelligheid en bezinning. Hoewel ik dat nu
nog niet kan voorzien, ik heb geen glazen bol, zijn Kerst en oud en nieuw
vast anders verlopen dan wij tot voor kort nog dachten en hoopten. Corona slaat toe, het vaccin is nog wat verder weg. Wij hebben de dagen in
gepast beperkte kring doorgebracht. U heeft er vast iets moois van gemaakt. Bezinning en gebed op uw eigen manier, anders dan andere jaren
omdat kerken en verenigingsgebouwen gesloten waren. En warmte en
gezelligheid samen met de mensen die u dierbaar zijn. Ook al kon niet
iedereen bij u zijn. En wie weet heeft u ook gebruik gemaakt van de moderne middelen die er zijn. Skype, Zoom, Teams, beeldbellen enzovoort.
Misschien zelfs heeft u voor het eerst kennis gemaakt met deze methodes. Hoewel natuurlijk niet vergelijkbaar met fysieke nabijheid heeft u
vast gemerkt dat ook met afstand warme contacten mogelijk zijn.
Laten wij echter niet vergeten dat er ook andere situaties zijn. Situaties van mensen die
de feestdagen in eenzaamheid hebben doorgebracht. Ik hoop echt dat er ook voor hen
kleine lichtpuntjes waren. Lichtpuntjes, gebracht door de vele vrijwilligers van Humanitas, WelzijnWonenPlus (de nieuwe naam
voor RSWP, in de volksmond Wonenplus),
Clup Welzijn, Waterlands Welzijn, Stichting
Present en de mensen die uit zichzelf contact
zochten, bijvoorbeeld de buren. Ik vind het,
als wethouder Welzijn, heel belangrijk dat de
Harry Rotgans, wethouder
gemeente veel aandacht besteed aan het
bestrijden van eenzaamheid. En dat doen wij dan ook. Wij brengen mensen
en partijen samen, financieren het vrijwilligerswerk en stimuleren organisaties
om activiteiten te ontwikkelen. Maar laten wij ook realistisch zijn, er zijn mensen die het prima vinden om alleen te zijn. Die zich absoluut niet eenzaam
voelen maar graag op zichzelf zijn. Dat is natuurlijk prima. Ik gun iedereen te
leven op de manier zoals hij of zij dat wil.
Harry Rotgans, Wethouder Welzijn
Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster
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(Advertentie)

Waardevolle zorg voor iedereen
We worden met elkaar steeds ouder. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, maar het betekent ook iets voor de zorg.
De grote opgave voor de komende jaren is om samen te
zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft, en voor iedereen
toegankelijk. Zorg is geen markt, zorg is mensenwerk.
Het wandelen met ouderen uit een
verzorgingshuis tijdens NLDoet
mocht vanwege het coronavirus
niet doorgaan. Als alternatief
bracht ik met de CDA fractie taart.
Samen met de verzorgende gingen we langs alle deuren. Een
bewoonster nodigde mij uit om
binnen te komen en liet het ruime
appartement zien. Op mijn vraag
of je hier ook met z’n tweeën
mocht wonen was het antwoord
‘nee’. Wonen mag alleen met een
indicatie. De verzorgende vertelde later dat de bewoonster
dit dolgraag had gewild. Haar man was 94 en woonde nog
zelfstandig in de buurt. Dit raakte mij enorm. We organiseren
de zorg nu dus zo dat mensen die meer dan 70 jaar samenwonen de laatste 1,5 jaar van hun leven niet bij elkaar kunnen wonen. De woning was er groot genoeg voor, maar
zonder indicatie mocht het niet. Dit zou ik vanuit de Tweede
Kamer zo graag willen veranderen. Er zijn nieuwe vormen
van wonen mét waardevolle zorg nodig. Waarbij niet de regel maar de mens centraal staat.
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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