afdeling Ede

Extra nieuwsbrief 2 april 2020
Het bestuur van PCOB EDE wenst u allen in deze moeilijke en bijzondere tijd goede Pasen toe.
Zo mooi verwoord in lied 442:
Jezus gaan ons voor, deze wereld door,
En U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand, naar het vaderland.

1. Contact met de leden
We maken met z’n allen een moeilijke en bijzondere tijd door. Om kansen op besmetting door het
coronavirus tegen te gaan zijn de bijeenkomsten afgezegd en komen we niet meer bij elkaar. Maar
hoe blijven we in deze situatie omzien naar elkaar en hoe blijven we in contact?
Belteam
Eén van de middelen die wij als bestuur van PCOB Ede in samenwerking met de VOA’s hebben
opgezet is om de leden die geboren zijn voor 1935 te bellen.
De leden die we gebeld hebben, hebben aangegeven dit contact enorm te waarderen. In de
gesprekken kwam naar voren dat iedereen weet dat sociale afstand houden moet, de één leest
veel en de ander doet mee met Holland beweegt voor de t.v. Met het mooie weer is het fijn nog
even de tuin in te gaan of op het balkon een frissen neus te halen. Via de kerken is ook contact en
even aandacht door een bemoedigend woord geeft troost en hoop.
Extra nieuwsbrieven
Voor deze tijd maken wij als PCOB Ede extra nieuwsbrieven. Deze extra nieuwsbrieven worden
digitaal verzonden. Daarom vragen we de mensen die geen email adres hebben of deze
nieuwsbrieven naar de buren, een familielid of kennis kan worden verzonden. Misschien kunnen
we elkaar zo helpen dat degene die dan deze nieuwsbrief ontvangt er een kopie van kan maken en
naar u brengt. Daarnaast is het altijd mogelijk om andere vragen aan het belteam voor te leggen.
Jacomien Wijnbergen, jwijnbergen@upcmail.nl
CockWalraven,
cwalraven@solcon.nl
Geeske Telgen,
geeske.telgen@planet.nl

tel. 06 18 45 21 47
tel. 06 18 85 74 48
tel. 06 14 10 16 28

Op deze manier kunnen we als afdeling Ede handen en voeten geven aan het omzien naar elkaar.
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2. Een hart onder de riem van Willemien Vreugdenhil, wethouder welzijn en
wijkaanpak Ede

Willemien Vreugdenhil, wethouder welzijn en wijkaanpak in onze gemeente, en regelmatige lezer
van onze nieuwsbrieven, stuurde ons een bericht voor u allemaal. Dat geven we graag door.
Moeite
We leven in een moeilijke tijd. Verschillen worden verscherpt. Hele mooie zaken komen naar
voren: humor, zorg voor anderen, creativiteit. Maar ook diepe zorgen en onzekerheid. Hoe zal het
gaan?
Zelf ervaar ik dat ook. Als alleenstaande moeder van vier schoolgaande kinderen, een relatie,
ouder wordende ouders en een verantwoordelijke baan voel ik me soms diep bedroefd en moe.
Hoe zal het gaan met ons allemaal? Het in een klein huis samen zijn, thuisonderwijs, soms
oplopende emoties en zorgen, het maakt dat ik meer en meer besef dat we dagelijks afhankelijk
zijn van onze Schepper, de Gever van ons Leven en de gever van ons voedsel. Het Onze Vader heeft
een diepere en hoopgevender betekenis gekregen in deze tijd.
Op een klein kerkje in Baltimore hangt een tekst van 1929, bijna 100 jaar oud. Het is de tekst
Desiderata.
Het is nog steeds woord voor woord een steun en toeverlaat. Juist ook in deze tijden.
Het ga u goed.
Willemien Vreugdenhil
Desiderata
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte
kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun
verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden,
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel
van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen
werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke
fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is
vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen
streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de
liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de
loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek
geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet
jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of
eenzaamheid geboren.

–3Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een
kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier
te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het
zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt
dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je
ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid
en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.
Streef naar geluk.

3. Ledenbijeenkomsten en -activiteiten geannuleerd.

De ledenbijeenkomsten van 6 en 20 april en 18 mei gaan niet door.
De dagtocht op 4 juni 2020 naar Leiden en de Kager plassen gaat niet door. Degenen, die al hebben
betaald, krijgen dat bedrag uiteraard terug op hun bankrekening.
In de nieuwsbrief van april leest u informatie over een bezoek aan de Passiflorahoeve in Harskamp
op 25 juni a.s. Of dat door kan gaan is onzeker. Later meer daarover. U kunt zich daarvoor wel
aanmelden bij Jacomien Wijnbergen.

4. Muziek – Samen zingen en Beethoven

Samen zingen geeft ons het gevoel van verbinding, ook als we niet bij elkaar kunnen zijn. En
bovendien: zingen is gewoon heerlijk om te doen: het geeft positieve energie en dat kunnen we
goed gebruiken! Muziek verzacht pijn is rustgevend en werkt stress verlagend.
Meedoen? Dat kan bij de Zing-Cirkel-Online van Maartje de Lint en pianist Henk van Meegen op de
website https://www.youtube.com/watch?v=bK5McTxdMk0.
De vijfde symfonie van Beethoven kent u ongetwijfeld. Hierbij de link naar een bijzondere
uitvoering https://www.pcob.nl/wp-admin/post.php?post=128524&action=edit.

5. Oude tablets en Ipads voor eenzame ouderen.
De bezoekregeling voor verpleeghuizen en woonvormen is aangescherpt. Bewoners mogen
daarom geen bezoek meer ontvangen. Een ingrijpende maatregel voor de bewoners, maar u kunt
helpen door mee te doen aan een heel mooi initiatief van o.a. Reparatiewinkel/Parts NL!
Heeft u een iPad of tablet die u niet meer gebruikt? Wilt u ze geven aan bewoners van Bethanië of
het Maanderzand? Via videochat op de iPad of tablet kunnen bewoners dan toch contact houden
met hun familie en vrienden. De bewoners zullen er erg blij mee zijn, want contact is ontzettend
waardevol in deze tijd.
De Reparatiewinkel / PartsNL in Ede maakt de tablets en iPads schoon en gebruiksklaar. U kunt uw
tablet of iPad afgeven bij: De Reparatiewinkel / PartsNL, Achterdoelen 8 in Ede
U kunt daar terecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur.
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6. Videobellen
Ook al kun je niet meer bij elkaar op bezoek komen, je kunt ook videobellen. Dat is bellen met
spraak en beeld. Degene met wie je spreekt kunt je ook zien. Het is net alsof je bij elkaar in de
kamer zit.
Bellen met beeld kan via verschillende programma's en apps. Ze werken allemaal via
een internetverbinding. Buiten de kosten van die verbinding, betaalt u niets voor het
gebruik van de apps. Dat maakt videobellen aantrekkelijk. Een beknopt overzicht van de
mogelijkheden van de verschillende programma's en apps waarmee videobellen kan en wat
daarvoor nodig is, kunt u vinden in de vorige extra nieuwsbrief.
Help elkaar
We begrijpen heel goed dat het heel lastig is dit voor elkaar te krijgen als internet en apps voor u
een ver-van-mijn-bed-show zijn. Er is vast wel iemand in uw omgeving, die u daarbij helpen wil. En
misschien heeft u nog een oude smart- of I-phone, die u geschikt maken voor iemand, die zelf niet
meer in staat is dat voor elkaar te krijgen. Verder kunt u tegen een beperkte vergoeding bij https://
www.studentaanhuis.nl terecht voor hulp.

7. Ouderen-Infolijn KBO-PCOB
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu
allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even
iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn:
030-3 400 600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

8. Niet alleen
Christelijke organisaties en kerken hebben ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met
#nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. #nietalleen is een platform waarop lokale
hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen,
kwetsbaren, overbelaste gezinnen - in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen.
Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in ons land
opbloeit. Dit initiatief laat iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook aan
toe bent: je staat er niet alleen voor!

9. In beweging blijven

In deze moeilijke tijd is in beweging blijven belangrijk. In het filmpje op
https://youtu.be/WsTJhwvGF5M ziet u hoe u dat met oefeningen thuis kunt doen.
Omroep Gelderland heeft elke dag om 10.00 uur het programma Gelderland in Beweging.
Daarmee kunt u de dag sportief beginnen. Sportservice Ede verzorgt deze lessen. Meer weten?
Kijk op https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/985/Gelderland-in-Beweging.
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10. Belastingservice

De hulp bij de belastingaangifte en toeslagen 2020 gaat ook anders dan in de nieuwsbrief staat.
Als u van deze service gebruik wilt maken dan gaat het nu als volgt.
1. de belastinginvullers komen niet bij u op bezoek
2. u kunt bellen met de u bekende belastinginvuller
3. maakt u voor het eerst gebruik van de service bel dan met Douwe Ettema, coördinator van de
belastingservice, tel. 06 55 90 06 46
4. de invuller gaat met u na of de aangifte telefonisch ingevuld kan worden. Kan dat dan
wordt de aangifte ingevuld en ingediend bij de belastingdienst.
5. kan dat telefonisch niet dan zal de invuller voor 1 mei 2020 in overleg met u uitstel vragen. U
krijgt dan uitstel tot 1 september 2020.

11. Gezondheidsadviezen

a. Voor iedereen
– Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
– Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk
voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw
handen
– Schud geen handen
– Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Maar niet thuis en ook niet op straat als
het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
– Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als dat
nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander
doen. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel
mogelijk alleen op pad.
– Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot38
graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat
anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor
huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie
boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
– Mensen met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid:
blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan
mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen.
b. Risicogroepen
– Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70
jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis,
ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen
via de telefoon of op andere manieren
c. Beperking openbaar leven
– Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het komende paasweekend.
– Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot
elkaar
– Ga alleen naar buiten als dat nodig is voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een
ander te doen
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houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder
en mensen met een kwetsbare gezondheid.
Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt. Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5
meter afstand tot anderen.

12. Nepnieuws coronavirus

Er worden momenteel heel veel nepberichten verspreidt over het corona virus. In deze tijd is het
belangrijk dat u de juiste informatie leest van de betrouwbare en officiële bronnen. Zoals:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl
www.nos.nl
www.nu.nl
www.kbo-pcob.nl
Ontvangt u een bericht via WhatsApp, Facebook of per email controleert u dan eerst de feiten bij
de officiële instanties voor dat u het doorstuurt aan anderen.

13. Preken en meditaties

Wie thuis een preek of meditatie wil lezen kan terecht in op website: www.arieromein.nl. Daar
kunt u in de rubrieken PREKEN en MEDITATIES nogal wat door ds. Arie Romein gehouden preken
en overdenkingen lezen. Arie geeft aan dat hij tegen het uitprinten daarvan geen enkel bezwaar
heeft. Doorgeven vindt hij prima als u de bron daarvan ook vermeldt.

14. Quiz en Puzzel
Bijbelquiz
Emoji’s zijn afbeeldingen of pictogrammen. Gezichtsuitdrukkingen en gebaren worden
weergegeven in de vorm van gezichten en mensen, maar ook objecten, levensmiddelen,
activiteiten, dieren, planten, plaatsen en andere associaties kunnen worden afgebeeld.
Je kunt ze ook gebruiken voor het maken van een quiz. Hieronder een Bijbelquiz. Wie zijn dit?
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Zoek de 5 verschillen

Bijdragen voor de extra nieuwsbrieven

Heeft u bijdragen voor de komende extra nieuwsbrieven? Stuur ze dan naar ede@pcob50plus.nl.

COLOFON

