
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purmerend, 1 juni 2020 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Het coronavirus en de gevolgen 
 

Dat het vreemde tijden zijn hoef ik u niet te vertellen. Het NOS-
journaal begint dagelijks met nieuws over de corona-crisis. De 
mensheid maakt ongekende tijden door. Opeens wordt duidelijk dat 
wij een economie gaande proberen te houden die voor een groot 
deel veel en tegelijkertijd ook weinig waarde heeft. Mist u het, dat u 
nu niet meer voor een habbekrats naar Fuenteventura of andere 
exotische oorden kunt vliegen? Mist u het dat u zaterdagavond niet 
meer in de discotheek terecht kunt? Ik denk het niet. Tegelijkertijd 
is het verlies aan inkomsten voor ondernemers die in de toeristi-
sche of recreatieve sector actief zijn existentieel bedreigend. Voor 
velen van hen wacht de bijstand. En hoe doe je dat, als je een hy-
potheek hebt af te lossen of een lening voor de auto, of gewoon 
een hoge huur hebt? Ondernemers die een partner hebben kunnen 
misschien terugvallen op het inkomen van die partner, maar dat 
geldt natuurlijk niet voor iedereen. Op het moment van schrijven is 
net het nieuws bekend geworden dat Pakistan de ‘lockdown’ op-
heft, omdat het handhaven daarvan de armen in dat land – en dat 
zijn er nogal wat – tot op de rand van de dood brengt. Dat gevaar 
bestaat in Nederland gelukkig niet, maar dat grote delen van de 
werkende bevolking slapeloze nachten heeft moge duidelijk zijn. 
Voor u, waarschijnlijk gepensioneerd, verandert er op financieel 
gebied waarschijnlijk niet veel. Gelukkig maar. Wat dat betreft mo-
gen wij dankbaar zijn te leven in Nederland. Ook ik, werkend mens, 
heb geen last van de coronacrisis, al is het nu wel zo dat verschil-
lende familieleden in het buitenland een beroep op mij doen. Dat is 
geen probleem. Schreef ik immers niet in een voorgaande Nieuws-
brief over de voordelen van geven? Werkelijk, het geeft een goed 
gevoel om in deze tijden mensen bij te staan die het zonder 



2 

hulp niet zouden redden. In ieder geval brengt de crisis veranderingen 
met zich die iedereen raken en die soms positief zijn en soms negatief. 

Wat voor de een voordelig is, is mis-
schien wel een nadeel voor de ander. 
Minder economische groei schaadt de 
financiële positie van talloze mensen 
maar is voor het milieu een zegen. En 
daar hebben wij dan weer allemaal 
voordeel van, toch? Verwarrend en 
boeiend tegelijk. 
Hoe u aankijkt tegen de coronacrisis, 
wat u ervan merkt of juist niet, is een 
belangrijk thema van deze nieuwsbrief. 
Een aantal mensen heeft gereageerd 
op de oproep van redactie en bestuur 

om hun ervaringen op schrift te stellen. De reacties zijn in dit nummer 
opgenomen. Het belang daarvan is de verslaglegging voor de ge-
schiedschrijving, van wat een en ander betekent voor het persoonlijk 
leven van mensen. Daarnaast brengt het lezen van onze wederwaar-
digheden ons nader tot elkaar. Ook dat is belangrijk, vooral omdat per-
soonlijke ontmoetingen tegenwoordig veel moeilijker tot stand zijn te 
brengen dan voorheen. Veel leesplezier gewenst. 
 

Jaap Veenstra, secretaris 
Van de redactie 
 

Ons leven wordt nog steeds voor een groot deel beheerst door het 
coronavirus. Wanneer onze normale verenigingsactiviteiten weer 
opgestart kunnen worden is nu nog niet te zeggen. Als dat wel kan 
wordt u uiteraard per omgaande geïnformeerd.  
Om toch enig contact te onderhouden hebben wij op 9 mei een e-
mailbericht gestuurd met de vraag om op papier te zetten hoe uw deze 
periode tot nu toe ervaren hebt. Daarop is door 6 personen gereageerd. 
Hun bevindingen zijn opgenomen in deze nieuwsbrief.  
Nu is het zo dat we ca. 75% van onze leden via de mail kunnen berei-
ken. Om de overige leden ook in de gelegenheid te stellen te reageren 
herhaal ik de eerder gestelde oproep: Hoe hebt u de afgelopen maan-
den beleefd, wat hebt u het meest gemist, wat hebt u als positief erva-
ren, waar hebt u behoefte aan, hoe ziet u de toekomst, wat geeft u 
kracht en welke ervaringen hebben een bijzondere betekenis voor u. 
U wordt uitgenodigd uw eigen verhaal – bij voorkeur in 100 tot 300 
woorden – voor 15 juni op te sturen naar Kees Paul: huisadres: Blad-
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moshof 21, 1441 LM Purmerend en e-mailadres: kees.paul@upcmail.nl 
Uw verhaal wordt dan geplaatst in de Nieuwsbrief van juli/augustus. 
 

In normale tijden voelt 45 procent van de 65-plussers zich alleen. En dat 
percentage zal nu nog wel (veel) hoger zijn. Eenzaamheid is van alle 
tijden, ook in de Bijbel gaat het soms over mensen die eenzaam zijn. 
Dr. Anne-Mareike Schol–Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap, heeft daar een artikel over geschreven. Dat artikel is 
in deze nieuwsbrief opgenomen. Zie pag. 12.  
 

Ook een vrolijke noot mag in deze coronatijd niet ontbreken. Daarom 
zijn een paar verhaaltjes over miscommunicatie opgenomen uit de bundel 
Ik bedoel maar! door Wim de Vos. Te lezen vanaf pag. 13 
 

De corona maatregelen worden gelukkig voorzichtig versoepeld. Maar 
blijf alert, want een tweede corona-piek wil niemand... 
 

Kees Paul, redacteur nieuwsbrief 
Inhoudsopgave 
 

Voorwoord  van het bestuur en de redactie  blz.:  1 t/m  3 
Berichten van de eigen afdeling     blz.:  3 t/m 11 
Berichten van anderen       blz.: 12 t/m 15 
 

Berichten van de eigen afdeling 
In een mailtje van 9 mei jl. hebben wij aan onze leden gevraagd hoe 
zij deze tijd beleven en gekoppeld daaraan de vraag daarover een 
stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.  
 

Hieronder vindt uw hun bijdrage 
 

Truus Jaarsveld schrijft: 
Ja, dan zit je ineens, geen vrijwilligerswerk 
meer. De Rusthoeve mag ik niet meer in. Ge-
lukkig gaat het goed daar.  
Ik mis het wel de contacten zondags in de kerk 
en de PCOB. Ik doe wel de boodschappen, 
rondje door de buurt, plastic wegbrengen, op 
afstand koffie drinken bij vriendinnen en een 
rondje bellen. Beetje klungelen in de tuin, maar 
we houden vol. Dit was het wel, maar weer 
even de krant of een boek lezen of een puzzel 
doen. Het komt goed, daar vertrouw ik op.  
 

Groeten aan allen, Truus Jaarsveld 
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Tini Köhne schrijft: 
Hier is een kort berichtje van mij. Ik ben verhuisd van Amsterdam 
naar Purmerend. Ik heb alles gedaan wat eigenlijk niet mocht. In 
winkels geweest met openbaar vervoer. Alles alleen regelen. Want 
hulp zat er van wegen de corona niet in. Ik had wel prima senioren 
verhuizers. Het was gewoon druk. Maar het meeste werk is nu klaar. 

Hartelijke groeten, Tini Köhne 
 

Wim de Roos schrijft: 
Hoe hebben wij de afgelopen weken doorgebracht? Ik heb niet veel 
te melden want je komt eigenlijk nergens meer.  
Iedere dag proberen we een eindje te lopen en 
we gaan met goed weer een lekker stukje fiet-
sen. De familie woont in Groningen en Fries-
land. Daar houden we contact mee per tele-
foon. Onze dochter woont in België vlak bij 
Maastricht en de kleindochters met hun gezin 
in Tilburg. We hebben daar ook 3 achterklein-
kinderen. Het oudste manneke is nu 2 jaar en 
heet Roan en zijn zusje is 1 jaar en heet Nora 
Vera. Het andere jochie van de oudste klein-
dochter is nu net een jaar geworden en heet 
Jared. We worden dus helemaal bijgehouden met foto's en filmpjes van 
de kleintjes met WhatsApp. Ook bellen via WhatsApp zodat we elkaar 
kunnen zien. Het is wel heel mooi dat die mogelijkheid er is. Verder zit-
ten we met onze vrienden af en toe in de tuin met een drankje bij te 

praten. We kijken naar kerkdienst gemist, 
maar dat is echt behelpen maar je houdt wel 
weer contact zo en soms is het ook heel mooi.  
De boodschappen zijn een flink aantal weken door 
onze zoon en vrouw verzorgd, maar dat doen we 
nu ook weer zelf omdat we om 7 uur al bij AH 
terecht kunnen. Daar zijn we dan met twee karren 
met elk een boodschappenlijstje en zijn om 8 uur 
weer thuis. Dat werkt goed. We willen wel graag 
de familie bezoeken maar die zijn, omdat ze oud 
worden, ook niet in de beste conditie. Wat dat 
betreft mogen Tjitske en ik helemaal niet klagen 
en dat doen we ook niet. We hopen dat we ge-

zond blijven en daar proberen we ons best voor te doen maar geregeld voel je 
wel dat je mist dat je de familie niet kunt bezoeken en de kinderen met hun 
kleintjes. Veel sterkte gewenst voor de komende tijd. 

Hartelijke groet van Tjitske en Willem de Roos 

Tjitske de Roos 

Wim de Roos 
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Greetje Boven schrijft: 
Plots verandert ons leven. Het coronatijdperk is aangebroken. 
Niemand heeft zich daar op kunnen voorbereiden. Ja, wat nu? 
THUISBLIJVEN is het devies. In 
mijn agenda staan nog zoveel leuke 
dingen, die ik wil en moet doen. 
Alles maar doorgestreept.  
Daar zit je dan. Ik wil mijn energie 
toch kwijt. Keukenkastjes schoonma-
ken, winterkleren opruimen, ramen-
zemen, huisschoonmaken. Zo klaar, 
nu toch maar iets leuks doen. Wande-
len, wel alleen... Alles in de buurt nu 
gezien. Dan maar op de fiets en ja, ik 
kreeg enkele vriendinnen mee, en zo 
fietsten we bijna iedere dag. Thuis is 
het dan puzzelen, lezen, televisiekij-
ken. Zo leef ik dus al weken. Wetende 
dat velen dat met mij doen. 
Ik vind dat je er wel lui van wordt. Zou mijn oude leventje weer terug 
komen? We zullen het nog even moeten volhouden. 
 

Groetjes, Greetje  
 

Els Verberne schrijft: 
Het gaat goed met mij, ben fit en gezond. Tot mijn grote vreugde 
mag ik een dag in de week op mijn kleinzoon Daantje van 7 

maanden passen. 
Mijn schoondochter werkt in de zorg 
en het werk van mijn zoon gaat ook 
door. Dus ik tel mijn zegeningen. 
Maar toch, het is wel erg eenzaam. Ik 
woon alleen en mis onze vieringen, 
het handwerkclubje, het spreekuur in 
de Nicolaaskerk en zelfs de 
vergaderingen.  Het duurt ook wel 
lang nu, al bijna 3 maanden zonder 

sociale contacten. Gelukkig is het prachtig weer, ik wandel en fiets dan 
ook veel maar ook dat doe ik alleen. Ik heb verder niet zo heel veel te 
vertellen en ik wacht op betere tijden.  
 

Een hartelijke groet voor iedereen, Els Verberne. 
 
 

 

Greetje Boven gaat iedere dag  
een stukje fietsen  

Els Verberne tijdens haar  
laatste theaterweekend 
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Jaap Veenstra schrijft over werken in coronatijd 
 

De aanpak van het coronavirus heeft het maatschappelijk leven op 
de kop gezet. Een nieuwe realiteit heeft zich aangediend. Die van 
de anderhalve meter. Wie drie maanden geleden zou hebben ge-
zegd dat je een boete van € 390,- kunt krijgen voor het bijeenko-
men met ten minste twee anderen op minder dan anderhalve meter 
afstand van elkaar was voor gek versleten.  
En zelfs nu vraag ik mij af waar de overheid het recht op baseert om zo 
een boete op te kunnen leggen. Maar het zal echt wel juridisch onder-
bouwd zijn, dus wij moeten ons erbij neerleggen. En niet alleen omdat 
het moet, ook omdat het goed is. Ervaringen in het buitenland hebben 
geleerd dat wanneer opgelegde maatregelen te snel worden versoepeld 
het aantal ziektegevallen hard stijgt. Even dacht ik nog dat familie onder 
elkaar het niet zo strikt hoeft te nemen, want de onderlinge contacten 
zullen meestal wel zo hecht zijn geweest dat er toch al sprake was van 
besmetting, en niet iedereen die besmet is wordt ook ziek. Voor zover 
dat waar is, is dat toch geen excuus om de maatregelen niet serieus te 
nemen. Ook wie zelf niet ziek wordt of niet veel risico loopt, kan het vi-
rus overdragen. En als je een ander besmet omdat je het met de voor-
zorgsmaatregelen niet zo nauw hebt genomen en die ander wordt ziek 
en overlijdt misschien zelfs, zul je dat jezelf niet snel vergeven. 
 

Thuiswerken, geen contact met collega’s en klanten 
Voor mensen die werken geldt dat zij het gevaar van wederzijdse be-
smetting kunnen verminderen door niet langer collegae te ontmoeten. 
Haast alle kantoren zijn daarom gesloten of worden in ieder geval veel 
minder intensief gebruikt. Dat geldt ook voor het kantoor waar ik door-
gaans werk, het kantoor van het stadsdeel Amsterdam-Oost, aan het 
Oranje-Vrijstaatplein. Iedere medewerker die een niet-cruciale functie 
uitoefent wordt opgeroepen om thuis te werken. Mijn functie is niet cru-
ciaal. Ik beoordeel het recht op bijstand. Dat kan voor het grootste deel 
gebeuren zonder de aanvrager, de klant in ons jargon, persoonlijk te 

ontmoeten. Wanneer echter twijfel 
bestaat over het hoofdverblijf – woont 
klant wel op het adres dat hij of zij 
opgeeft – behoort een huisbezoek te 
worden afgelegd en moet klant op 
kantoor komen om indringende vra-
gen te beantwoorden. Dat is er niet 
meer bij. Wij mogen geen mensen 
meer spreken op kantoor en wij mo-

gen geen mensen meer thuis bezoeken. Voor lieden die willen profite-
ren van de huidige crisis is dit een gunstige tijd om bijstand aan te vra-

Kantoor in stadsdeel Amsterdam-Oost 
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gen. De gemeente kan immers niet meer alle controles uitvoeren. Dat 
moet dan later maar gebeuren. Maar wij hebben echt al werk genoeg.  

Als ‘later’ betekent over een half jaar, 
zijn er al weer zoveel meldingen bin-
nengekomen over mogelijk frauduleu-
ze situaties bij uitkeringen die al lie-
pen, dat al dat werk niet meteen kan 
worden opgepakt. Ooit heb ik in één 
dag een uitkeringsaanvraag volledig 
behandeld, inclusief gesprek met de 
klant en inclusief een huisbezoek. Dat 
was wel een record. Het kan ook best 
vijf dagen duren alles bij elkaar. En 

dan heb ik het nog niet over onderzoeken bij lopende uitkeringen. Daar 
gaan vaak weken overheen, al zijn wij dan wel met meerdere zaken 
tegelijk bezig. Deze laatste categorie van onderzoeken ligt voorlopig stil.  
 

Papieren beoordelingen 
Als het om aanvragen gaat doen wij tegenwoordig iedere dag drie tot 
zes papieren beoordelingen. Daar zitten beslist aanvragen bij van men-
sen die geen recht hebben op bijstand. Maar het ontbreekt aan capaci-
teit om iedere klant persoonlijk te spreken en thuis te bezoeken en in 
verband met het coronavirus mag het ook niet meer. Die verminderde 
controle is natuurlijk ongewenst, helemaal nu de maatschappij toch al 
op halve kracht draait en er enorme financiële inspanningen nodig zijn 
om de ellende niet groter te maken dan hij toch al is.  
 

Wanneer wel en geen recht op bijstand 
Misschien vraagt u u af om welke situaties het gaat, van aanvragers die 
geen recht zouden hebben op bijstand. In de eerste plaats kunt u den-
ken aan het hoofdverblijf (waar woont iemand), in de tweede plaats aan 
de woonsituatie (hoe woont iemand, met wie?) en in de derde plaats 
aan inkomsten. Als iemand opgeeft op een bepaald adres te wonen 
moet dat wel kloppen. De gemeente gaat geen uitkeringen verstrekken 
aan mensen die niet wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. 
Als zij daar namelijk niet wonen kan dat betekenen dat allerlei toeslagen 
ten onrechte worden betaald, of dat ten onrechte de kostendelersnorm 
niet wordt toegepast. De kostendelersnorm is een verlaging van de uit-
kering voor mensen die één huishouden vormen en samen de woonlas-
ten dragen. Dat is vaak aan de orde bij volwassen kinderen en hun ou-
ders die op één adres wonen. Ingeschreven staan op een ander adres 
dan het adres waar men werkelijk woont biedt ook de kans om als al-
leenstaande uitkering te ontvangen terwijl in werkelijkheid met een 
vriend of vriendin een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.  

Jaap werkt meestal thuis  
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Inkomen van de partner en andere niet opgegeven inkomsten 
Bij een gezamenlijke huishouding is het inkomen van de partner natuur-
lijk ook van belang. Als de partner inkomen heeft of een hoger inkomen 
heeft dan het bijstandsinkomen voor een gezin zal er geen aanvullende 

of helemaal geen bijstandsuitkering wor-
den verstrekt. Het kan dus voordelig zijn 
om die samenwoning niet op te geven, 
helemaal als de eigen huurwoning ille-
gaal wordt onderverhuurd. Hoe komen 
wij erachter of het opgegeven adres 
klopt? Dat kan op verschillende manie-
ren. De eenvoudigste manier is het be-
studeren van bankafschriften. Als klant 
opgeeft te wonen in Amsterdam oost 
maar hij of zij pint alleen in Amsterdam 
west, dan heeft hij/zij iets uit te leggen. Ik 
heb ook wel gezien dat een klant opgaf 
dat hij inwoont bij zijn ouders en dat daar 

verder nog twee zussen van hem wonen. Eén van die zussen had ech-
ter kort geleden zelf bijstand aangevraagd en had opgegeven op haar 
adres te wonen met haar ouders en met haar andere zus. Zij vermeldde 
niet haar broer. Meestal vinden wij dan nog wel andere aanwijzingen 
waaruit blijkt dat de opgave van klant niet klopt, zoals een klein aantal 
kamers ten opzichte van het aantal ingeschreven personen. In dit geval 
ging het niet alleen om hoofdverblijf maar ook om inkomsten. De aan-
vrager had al ruim twee jaar geen inkomsten uit een inkomstenverhou-
ding of uit een uitkeringsverhouding. Zeg maar, hij was niet in loon-
dienst en had ook geen uitkering. Dan blijft haast alleen de mogelijkheid 
over dat klant actief was als zelfstandige. Maar een inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel was er ook niet. Wel had klant enkele jaren 
geleden een uitkering gehad en sprak hij toen met zijn klantmanager 
over zijn wens om taxi te rijden. En bij zijn recente bijstandsaanvraag 
antwoordde hij op de vraag waar hij van had geleefd in de afgelopen 
periode: “Ik wilde net beginnen met taxirijden toen de coronacrisis 
kwam en dit onmogelijk werd.” Dat is natuurlijk geen antwoord op de 
vraag. Ik ben ervan overtuigd dat de man al lang op de taxi reed, mis-
schien op de papieren van een kennis of van een familielid, en dat hij 
nu geen (zwarte) inkomsten meer heeft doordat er nauwelijks vraag is 
naar taxirittten. Nader onderzoek heeft niet plaatsgevonden, omdat 
klant eerst maar eens zijn bankafschriften over het afgelopen jaar 
moest laten zien. Voor zover ik weet hebben wij die nooit ontvangen. 
De aanvraag kon daarmee worden afgewezen.  
 

Samenwonen 
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Angststoornis  
Ik moet nu ook denken aan een jonge man die maar niet aan het werk 
was te krijgen. Hij had een bijstandsuitkering en in contacten met de 
klantmanager vertelde hij altijd over de moeilijkheden die hij had om 
een baan te vinden. Het lijkt wel of ze het aan elkaar doorvertellen, 
maar het hebben – beter gezegd fingeren - van een angststoornis die 
werken belemmert is heel populair. Dat had hij ook. Door mijn goede 
contacten met het taxxxiteam (ja, met de drie Amsterdamse kruisen in 
de naam) wist ik beter. Ik nodigde hem uit voor een gesprek op kantoor 
- het was nog in de pre-coronatijd – en vroeg hem of hij werkte. Zijn 
antwoord was “Nee”. Mijn wedervraag was: “Kunt u mij dan uitleggen 
waarom u in de periode 1 augustus 2018 tot en met [datum van twee 
dagen vóór het gesprek] 1600 keer de slagboom van de taxistandplaats 
op het Leidseplein bent gepasseerd?” De man was stomverbaasd. Ove-
rigens woonde hij ook niet in Amsterdam maar bij zijn vriendin in Zoe-
termeer, maar dat behoefde ik niet meer te bewijzen. De uitkering kon 
al worden beëindigd op de grond dat de man inkomsten genoot die hij 
niet had opgegeven.  
 

Niet iedereen doet aan misleiding 
Niet iedereen die bijstand aanvraagt geeft een verkeerde voorstelling 
van zaken. Zo had ik kort geleden de aanvraag van Roderick (het kan 
ook Floris-Jan zijn geweest) in behandeling. Roderick vroeg aan als 
alleenstaande. Een beetje vreemd 
wel, want hij stond ingeschreven op 
een eenkamerwoning van 27 m2, 
samen met een jongedame. Hij vroeg 
bijstand aan omdat na het einde van 
zijn studie zijn studiefinanciering 
kwam te vervallen. Hij had nog wel 
een bijbaan, die hem € 700,- per 
maand opleverde. Inderdaad, te wei-
nig als je daar de huur van moet be-
talen en je verdere levensonderhoud. 
Gelukkig werden zijn vriendin en hij – 
ik moet het hem nageven, hij gaf het netjes op – gesteund door hun 
ouders. Van hen ontvingen zij ieder € 500,- per maand. Niet onaardig 
zou ik zeggen. Maar dat was niet alles. De vriendin kwam uit het buiten-
land en kreeg maandelijks een beurs uit het buitenland van € 1.532. 
Rekent u even mee? 700 + 1000 + 1532 = € 3232. Netto. Ik sluit niet uit 
dat Roderick (of Floris-Jan) is opgegroeid in Wassenaar of Bloemen-
daal en zich niet kan voorstellen dat er stervelingen zijn die het met 
minder dan een bovenmodaal inkomen moeten doen. 
 

 

Vanaf dezelfde plek schrijft Jaap het 
voorwoord voor de Nieuwsbrief 



10 

 
Lastig om je werk als thuiswerker goed te doen 
Dat het – vorenvermelde uitzondering daargelaten – lastig is om mijn 
werk in deze coronatijd goed te doen mag nu wel duidelijk zijn. Maar het 
is zoals het is, en ik ben blij dat ik nog werk heb. Voor veel anderen geldt 
dat immers niet. Alleen is het niet de bedoeling dat ik nog op kantoor 
kom. Dus werk ik tegenwoordig vooral thuis. Dat is niet ideaal. Direct 
nadat ik mijn ontbijt op heb ga ik op precies dezelfde plaats door met 
thuiswerken. En de coronakilo’s vliegen eraan. Ik log in op mijn account 
bij Gemeente Amsterdam en bekijk de nieuwe bijstandsaanvragen. Ver-
volgens doe ik hetzelfde wat ik ook zou doen wanneer ik op kantoor zou 
zijn. Ik vergelijk de opgave met registraties van dienstverbanden, van het 
bevolkingsregister, van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en nog zo 
wat. Op zich gaat dat wel. Maar even snel overleggen met een collega 
over wat te doen in een bepaalde situatie is er niet bij. Even grappen en 
grollen bij de koffieautomaat gaat ook niet. En ik mis ook gewoon het 
naar buiten gaan. Het naar het werk reizen, even in een andere omge-
ving verkeren, de buurt ingaan in de pauze en dergelijke.  
 

Soms toch wel naar kantoor 
Maar omdat er bijna niemand meer naar kantoor gaat is er ook geen 
gevaar voor besmetting. Dus kan ik naar kantoor gaan. En dat doe ik 

dan ook, soms. En daar klaag ik 
met die enkele overgebleven col-
lega over de nadelen van het 
thuiswerken. Want er zijn er meer 
zoals ik. Een aantal van hen heeft 
zelfs echt problemen om thuis te 
werken, bijvoorbeeld doordat de 
partner ook thuiswerkt en er geen 
geschikte werkplek over is. Denk 
aan de beschikbaarheid van in-
ternet, aan de kwaliteit van de 
telefoonverbinding door het hele 
huis, aan kinderen die niet naar 
school kunnen, dat soort zaken. 
Wat dat betreft hoef ik nog niet 
eens te klagen. Ik hoef ook echt 
niet alle dagen van de week naar 
kantoor te gaan. Maar ik mis het 
contact, de uitwisseling van erva-

ringen en ideeën, het lachen met collegae en het praten over meer 
serieuze zaken.  
 

Met de motor naar kantoor 
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Opgelucht als het voorbij is 
Alleen al hierom zal ik opgelucht zijn als de coronacrisis voorbij is en wij 
weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Over dit onderwerp is 
nog veel meer contemplatie mogelijk. U kunt daarover in deze Nieuws-
brief meer lezen van andere ervaringsdeskundigen. Of het nu gaat om 
werkenden of om gepensioneerden, iedereen wordt op eigen wijze ge-
raakt door de actuele ontwikkelingen. Het is in ieder geval goed om 
kennis te nemen van wat dit voor verschillende mensen betekent. Ik 
wens dat dit u de kracht geeft om betere tijden af te wachten. Hopelijk 
kan ik u op niet al te lange termijn weer ontmoeten tijdens onze bijeen-
komsten, of in de kerk of waar dan ook. 
 

Jaap Veenstra 
 
Als u vragen hebt… 
 

Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrieven van april en mei kunt u de 
meest actuele informatie rondom het coronavirus lezen op 
www.rivm.nl/nieuwscoronavirus. 
 

Voor al uw vragen kunt u ook te-
recht bij een speciale KBO-PCOB 
Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600, 
bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 

Ook het Rode Kruis heeft een speciaal 
telefoonnummer geopend waar 
ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het corona-
virus. Bel: 070-4455 888 
 
Over onze leden 
 

Overleden 
Dhr. J.F. Gundelach, Anemonenstraat 38, 1441 HZ Purmerend 
 

Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid. 
 

Nieuw lid 
Mw. T. Köhne, Magnoliastraat 22, 1441 DV Purmerend 
 

Wij heten dit nieuwe lid hartelijk welkom bij onze PCOB afdeling 
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Ontvangen bericht van het Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Het is niet goed dat de mens alleen is 
 

Eenzaamheid. In onze jachtige maatschappij was dat al langer een 
probleem. Een verborgen probleem vaak, maar nu we veroordeeld 

zijn tot afstand houden, dringt het 
zich in alle hevigheid aan ons op. 
Geen bezoek meer van de kleinkin-
deren. Geen kooravond. Geen koffie-
moment met collega’s. Wat doen we, 
en wie zijn we eigenlijk, als losse con-
tacten wegvallen en intieme relaties 
ontbreken, of alleen nog digitaal vorm-

krijgen?  Heeft de Bijbel daar iets over te zeggen?  
 

Eenzaamheid in de Bijbel 
Ja, ook in de Bijbel gaat het soms over mensen die eenzaam zijn. Die 
eenzaamheid kan verschillende achtergronden hebben. Tamar, de 
dochter van David, leeft in eenzaamheid nadat ze door haar broer Am-
mon verkracht is (2 Samuel 13:20). Elia heeft het gevoel dat hij er al-
leen voor staat, omdat er niemand is met dezelfde ideeën en idealen als 
hij (1 Koningen 19:10). En Job moet zich heel alleen gevoeld hebben 
toen zijn familie en zijn vrienden hem niet begrepen in zijn ellende, en 
hem zelfs uitlachten (Job 19:13-22). De dichter van Klaagliederen treurt 
over Jeruzalem en haar inwoners. Deze stad die eens zo levendig was, 
is nu eenzaam en verlaten (Klaagliederen 1:1). 
 

Door God verlaten 
Toen Jezus aan het kruis hing, gebruikte hij hiervoor woorden uit Psalm 22: 
 

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten? 

U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 

“Mijn God!” roep ik 
overdag, en u antwoordt niet, 

’s nachts, en ik vind geen rust.’ (Psalm 22:2-3) 
 

Toch is het juist ook Jezus die mensen aanspoort om mensen die een-
zaam zijn op te zoeken: ‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij 
op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”’ (Matteüs 25:35-36) 
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Ook Paulus schrijft aan de christenen in Korinte dat ze oog moeten 
hebben voor elkaar (1 Korintiërs 12:18-22). Hij vindt het niet goed dat 
ze sommige gemeenteleden buitensluiten: mensen hebben elkaar no-
dig. En dat kan ook als je afstand moet houden. Door raambezoeken, 
kaartjes, stoepkrijtkunst of door elkaar gewoon ouderwets te bellen. 
 

God is goed voor mensen die eenzaam zijn 
Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam je 
ook bent. God is bij je, waar je ook bent of 
waar je ook naartoe gaat. 
 

‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’  
(Psalm 139:1-3) 
 

God is goed voor mensen die eenzaam zijn. 
Hij is een vader van wezen en een beschermer 
van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis 
en gevangenen vrijheid en voorspoed (Psalm 68:6-7). En wij mogen zijn 
voorbeeld volgen, ook al vraagt dat in de anderhalve-meter-
samenleving net wat meer creativiteit. 
 

Dr. Anne-Mareike Schol – Wetter, 
Hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Verhalen over grappige 

miscommunicatie 
 

Goed bedoeld is nog niet hetzelfde als 
goed begrepen. Dat blijkt wel uit de ver-
halen in de bundel Ik bedoel maar! door 
Wim de Vos.  
Verhalen over misverstanden en misstan-
den, geklets en geklep, dichten en verdich-
ten, zin en onzin, mooie woorden en mooi-
praters, naakt of ingekleed, over zwijgen of 
zwoegen, luisteren of ontluisteren. De ver-
halen komen uit verschillende culturen. Ze 
zijn van niemand en van iedereen. Tijdloos 
en dus actueel. Waargebeurd of echt ver-
zonnen. Opbeurend, opbouwend of slo-
pend. Vol humor of over een slecht humeur. 

Anne-Mareike Schol 
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Herkenbaar zijn de meeste zeker. Verhalen raken een diepere laag in 
ons, zodat we ze snel begrijpen en makkelijk onthouden. Verhalen ope-
nen harten en deuren. Ze kunnen zomaar een glimlach tevoorschijn 
toveren. Veel plezier bij het lezen of doorvertellen. Hieronder een paar 
voorbeelden. 
 

Kattig 
Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten een paar 
lampjes aan, schakelden het antwoordapparaat in, dekken de kooi van 

de parkieten af en laten de kat in de 
achtertuin. Vervolgens bellen ze een 
taxibedrijf. De taxi arriveert en ze 
openen de voordeur. Op dat moment 
schiet de kat langs hen heen het huis 
weer binnen. 
Ze willen per se niet dat de kat bin-

nen blijft, want dan lopen de vogels gevaar. ‘Ik vang hem wel, stap jij 
maar vast in’ zegt de man. De kat glipt naar boven en de man gaat er 
achteraan. 
 

Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de taxichauffeur 
weet dat er de hele avond niemand thuis is. Daarom zegt ze tegen de 
chauffeur dat haar man er aan komt. ‘Hij is nog boven om mijn moeder 
gedag te zeggen.’ 
 

Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden: ‘Sorry 
dat het zo lang duurde, maar dat stomme kreng verstopte zich onder 
het bed. Ik moest haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te 
komen. Toen probeerde ze er weer vandoor te gaan, maar ik greep 
haar in haar nekvel. Toen heb ik haar in een laken gewikkeld om te 
voorkomen dat ze me zou krabben. En dat hielp. Ik sleurde haar met 
haar dikke kont de trap af en gooide haar in de achtertuin.’ Op dat mo-
ment knalde de taxi tegen een geparkeerde auto aan. 
 

Droomuitleg 
Een oude koning droomde eens dat al 
zijn tanden waren uitgevallen. Uiteraard 
zat hij over deze droom in, daarom liet hij 
de volgende ochtend een waarzegger 
komen om de droom voor hem uit te leg-
gen. De waarzegger luisterde naar de 
konings droom, dacht een poosje na en 
kwam toen op hoogdravende toon met zijn uitleg: “Uwe hoogheid, de 
droom betekent dat al uw familieleden zullen sterven en dat u als enige 
over zult blijven.” 



 15 

 

De koning was woedend over de uitleg van de waarzegger en hij beval 
deze onmiddellijk te maken dat hij het paleis verliet. Toen liet de koning 
een tweede waarzegger komen. Ook deze luisterde naar de droom van 
de koning, dacht een poosje na en riep toen uit: “Verheug u, O koning! 
De droom betekent dat u nog vele jaren zult leven. In feite zult u al uw 
familieleden overleven! Lang leve de Koning!” 
 

Deze uitleg beviel de koning zo goed dat hij de waarzegger een grote 
beurs met goudstukken gaf. Toen de tweede waarzegger het paleis 
verliet zei de secretaris van de koning in opperste verbazing tegen hem: 
“Jij vertelde toch eigenlijk precies hetzelfde als die andere waarzeg-
ger?” “Dat klopt,” zei de man, “maar het gaat er niet om wat je te vertel-
len hebt, maar hoe je het vertelt.” 
 

Schoenendoos 
Een man en een vrouw waren 60 jaar 
getrouwd. Ze hadden al die jaren alles 
gedeeld, alles samen besproken. Ze 
hadden geen geheimen voor elkaar, be-
halve dat de kleine oude vrouw een 
schoenendoos boven in haar linnenkast 
bewaarde, waar haar man nooit naar 
gevraagd en nooit in gekeken had. Al die 
jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn vrouw op een dag 
ernstig ziek werd en de dokter zei dat ze niet zou herstellen. Omdat hij 
van alles wilde regelen, pakte hij de schoenendoos en bracht hem bij 
zijn vrouw op bed. Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij 
wist wat erin zat. Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en 
drie bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van € 25.000. 
Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen trou-
wen, vertelde mijn grootmoeder me dat het geheim van een gelukkig 
huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer als 
ik boos op jou zou worden, rustig te blijven en een kleedje te haken.’ 
 

De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen. In 
de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al die jaren maar twee 
keer boos op hem geweest. Gevoelens van geluk overspoelden hem. 
“Schat,” zei hij, “dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit 
het met al dat geld?” 
“O,” zei ze, “dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.” 
 

Met toestemming ontleend aan Ik bedoel maar! door Willem de Vos 
 

Zie: https://www.swpbook.com/boeken/136/communicatie-en-media/1703/ik-bedoel-maar#.XrwS9mgzZPY 
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