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De God nu van de hoop 
 moge u vervullen  
met alle blijdschap  

en vrede in het geloven,  
opdat u overvloedig bent in de hoop,  
door de kracht van de Heilige Geest. 

Bemoediging 
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Van het bestuur 

 
“ Houd vol” was de slogan van de Ministerpresident in de afgelopen weken. Op zich een 
mooie bemoedigende uitspraak en oproep om samen sterk te staan in deze lastige tijd. Wij 
zijn een deel van onze vrijheid kwijt, moeten ons steeds afvragen wat kan wel en wat niet. 
Vast overkomt ons het gevoel dat we tussen twee vuren zitten. De ene kant van het 
verschrikkelijke coronovirus en aan de andere kant zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand 
toepassen en zeker geen ontmoetingen met 
je dierbaren die je zo graag zou willen 
omarmen.  
Voorkomen is de leuze en daaraan 
gekoppeld om zoveel mogelijk maar thuis te 
blijven. Met ons verstand weten wij dat het 
beter is je aan de regels te houden maar 
met je hart zou je zo graag willen dat het 
allemaal snel voorbij is. 
Hoe lang gaat dit alles nog duren. Wanneer 
je naar deskundigen luistert ( en dat zijn er 
zo langzamerhand velen) dan heeft men het over maanden…. 
De aangekondigde versoepelingen zoals per 1 juli weer bijeenkomsten van maximaal 100 
personen, maar wel op 1,5 meter afstand. Wat betekent dit voor ons als afdeling PCOB 
Nijkerk. Nijkerkerveen en Hoevelaken? 
In de ruimten waar wij onze bijeenkomsten houden zou je dan hoogstens met 30 personen in 
Nijkerk en 15 personen in Hoevelaken een bijeenkomst kunnen houden hetgeen dus 
onuitvoerbaar is. Voorlopig gaan wij als bestuur ervan uit dat de bijeenkomsten in het najaar 
zeer waarschijnlijk niet gehouden zullen worden. En mocht het alsnog veranderen dan zullen 
wij daar zeker op inspelen en u op de hoogte houden in de volgende nieuwsbrieven. Zo is 
het ook met de reisjes die gepland staan voor september en oktober. Wij hebben dan ook als 
bestuur besloten, in goed overleg met de reiscommissie dat er dit jaar geen reisjes zullen 
plaatsvinden. Elders in dit nieuwsbulletin leest u een bericht van de reiscommissie. 
Meer informatie naar aanleiding van de coronacrises leest u elders in het nieuwsbulletin. 
Tenslotte de vraag: kunnen wij het “vol 
houden” zoals de oproep regelmatig klinkt 
van de regering en niet te vergeten van 
onze koning Willem Alexander?  
Onlangs werd ik, tijdens een 
telefoongesprek met een alleenstaand lid 
van boven de tachtig jaar, erop gewezen 
dat de spreuk “Eenzaam maar niet alleen” 
voor haar een bijzondere betekenis heeft in 
deze bizarre tijd. 
Als gelovige mensen mogen wij weten dat 
wij er niet alleen voor staan. God is erbij! Hij laat nooit alleen! 
Een oud gezang spreekt hier ook prachtige woorden die ons bemoedigen. 
Van harte wensen wij elkaar dan ook goede moed en wij “houden het vol in Zijn Naam.” 
 
Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot; 
Moog ’t hart soms ook sidderen in ’t heetst van de strijd, 
Zijn liefd’ en ontferming vertroosten m’altijd. 
 
Een hartelijke groet van uw voorzitter namens het bestuur, Jaap Roele 
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Informatie naar aanleiding van Corona virus 

 
De telefonische bel-actie naar onze alleenstaande leden van ongeveer 80 jaar en ouder is 
inmiddels al enige weken gaande. De indruk bestaat dat men het zeer prettig vindt gebeld te 
worden en de gesprekken gaan steeds langer duren omdat men graag het verhaal kwijt wil 
wat er zoal speelt. Wat fijn te merken dat er op deze manier door een aantal vrijwilligers 
aandacht wordt gegeven aan onze naasten! 
Het kan voorkomen dat u niet gebeld bent maar dan is het telefoonnummer wat in het 
ledenbestand staat niet juist en lukt het niet contact te leggen. Bent u degene die dit treft dan 
graag even bellen naar 033-2537107 zodat u alsnog gebeld kan worden. (doen hoor) 
 
Plaatselijk zijn er inmiddels vele initiatieven 
gaande van gratis aangeboden maaltijden 
tot straatcoördinatoren die boodschappen 
halen regelen enz, enz. 
Blijft overigens nog steeds van kracht dat 
Coördinatiepunt Coronahulp voor Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken elke werkdag 
bereikbaar is tussen 9 uur en 17 uur op 
telefoonnummer 033-2474830. 
 
Hieronder kunt u lezen dat er ook veel 
aandacht wordt gegeven aan de plek die 
ouderen in onze samenleving horen te hebben. Wilt u hierover naast de informatie die 
hieronder wordt gegeven, meer lezen dan kan dat via de website van de KBO-PCOB. 
www.kbo-pcob.nl    U kunt zich ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief welke u 
dan automatisch per mail ontvangt. Stuur een mail naar infi@kbo-pcob.nl met vermelding 
aanmelding nieuwsbrief 
 
Jaap Roele 
 
 

 “Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!” 

 
Door de landelijke organisatie KBO-PCOB is in samenwerking met de ChristenUnie en 
omroep Max een Manifest opgesteld met de titel: 
“Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!” 
 
Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan 
Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van 
de ChristenUnie slaan opnieuw de handen 
ineen met een dringend appèl om tijdens de 
coronacrisis geen keuzes te maken waarbij 
ouderen tweederangsburgers worden. De drie 
organisaties hebben een manifest gepubliceerd 
met de oproep om bij nieuwe stappen niemand 
voor te trekken en niemand af te schrijven. 
 
Enkele uitspraken van de deelnemers: 
Gert-Jan Segers (ChristenUnie): 
“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over dor 
hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen 
recht. We roepen iedereen op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen 
voluit mee mogen doen.” 
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 Manon Vanderkaa (KBO-PCOB):  
“Deze coronacrisis laat ook zien hoe hard 
we senioren missen: als mantelzorger, 
kinderoppas en vrijwilliger. Voor de 
gezelligheid om even met de kleinkinderen 
langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen 
weg te zetten als tweederangs burger is niet 
goed te praten. Juist nu hebben we 
saamhorigheid en solidariteit tussen de 
generaties nodig, pas dan komen we 
sterker uit deze crisis.” 
Jan Slagter (Omroep MAX): 
“Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. 
Suggesties in die richting moeten direct de kop worden ingedrukt. Ouderen zijn van wezenlijk 
belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen 
houden.” 
 

 Persoonlijk contact, maar dan anders 

 
In deze tijd, wanneer persoonlijk contact vermeden moet worden, biedt de techniek 
geweldige kansen. Zo worden elke week velen van u gebeld om het contact met de 
buitenwereld te onderhouden. En om even de stilte en de sleur van elke dag te doorbreken.  
Wat ons opvalt, want wij beiden hebben wekelijks met een aantal van u contact, hoe 
dankbaar en open u bent. 
Blij en dankbaar dat u uw verhaal weer eens met iemand kunt delen.  
Met het toenemen van de jaren is voor velen n.l. de vereenzaming gekomen.  
Het proces is voor sommigen al begonnen toen ze met pensioen gingen. Zij kwamen naast 
het drukke leven van iedere dag te staan. Zij voelden zich als iemand die aan de kant van de 
weg het drukke verkeer staat gade te slaan, zonder er zelf nog bij en in betrokken te zijn. 
Eerst kwamen ze nog weleens van de zaak of het kantoor naar u kijken, maar dat werd 
minder. Jongeren namen uw plaats in. Mensen die om het bijbels te zeggen “Jozef niet 
gekend hebben.” 
Vroeger was u zelf als vrouw de hele dag bezig. Alles draaide in het gezin om u! Nu wordt er 
nog maar sporadisch aangebeld en dan schrikt u: je wordt zo vaak gewaarschuwd dat 
mensen kwade bedoelingen hebben…U doet niet meer open. Vroeger kwamen de bakker, 
de melkboer en meteropnemer aan de deur maar er gaan nu dagen voorbij dat u niemand 
spreekt.   
U zit daar maar, misschien wel in een 
verzorgingshuis tussen mensen die u tevoren 
nimmer kende. Samen en toch alleen. 
In de loop der jaren is de kring van 
leeftijdgenoten steeds kleiner geworden. Velen 
van u hebben iemand of meerderen aan de dood 
verloren. Er zijn de laatste jaren heel wat 
rouwbrieven bij u bezorgd!  U bent er nog, 
dankbaar maar voelt zich soms erg eenzaam. 
De kinderen en kleinkinderen zijn er nog wel, maar die hebben hun bezigheden, waar u 
buiten staat. Ze vergeten u niet maar mogen vanwege corona niet op bezoek komen. En 
degenen die nooit getrouwd waren of geen ouder werden missen deze contacten ook nog.  
Soms is daar ook nog de kerkelijke vereenzaming bij gekomen. En ze denken aan de tijden 
van weleer ‘toen zij optrokken in een dichte drom met Gods blijde scharen naar zijn huis’. 
Een intens heimwee kan mensen dan overvallen.  
Achteraf waardeert men dat nog meer dan toen. Wat zijn er een fijne zondagen bij geweest! 
Nu gaat dat niet meer.  
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Misschien voelt u zich wel in een isolement omdat, om prediker te citeren ‘de deuren naar de 
straat gesloten zijn’. Wat is dat erg. Je ziet de mensen praten, lachen, gebaren maken en je 
hoort er niets van. Je kunt het niet volgen. Midden in een druk gezelschap ben je dan toch 
alleen. 
Wat is het goed om altijd, maar zeker in deze onzekere tijd elkaars verhalen te delen.  
Vooral dat delen is belangrijk. Het gevaar ligt n.l. voor de hand dat in de vereenzaming alles 
om uzelf gaat draaien. U bent dan alleen nog met uzelf bezig. U leert het af met de ander te 
rekenen en aan hen te denken. 
In de eenzaamheid van het ouder worden vindt zo’n levenshouding een vruchtbare 
voedingsbodem. Wie interesse toont voor zijn medemens en de omgeving, heeft aan 
gespreksstof nooit gebrek.  
Interesse betekent ‘erbij zijn’. Via de moderne media proberen we er zo voor en bij u te zijn 
dat we deze periode samen wel doorkomen.  
Met een hartelijke groet,  Aartje en Bernhard H Steenwijk 
 
 

Van de Reiscommissie 

 
Dag beste mensen, even een berichtje van de 
reiscommissie om wat duidelijkheid te 
scheppen in deze onzekere tijd. In deze tijd 
valt het moeilijk beslissingen te nemen omdat 
de toekomst zo onzeker is. Maar de 
reiscommissie heeft in overleg met het 
bestuur nu besloten om de uitstapjes in 
SEPTEMBER EN OKTOBER, NIET TE 
LATEN DOORGAAN. Het is nog maar de 
vraag of het virus dan weg is en het risico op 
besmetting kunnen wij als reiscommissie en 
bestuur niet nemen. Daarom is het 
onverantwoord om met zoveel mensen in een 
bus te zitten. Daarom worden de dagtochten uitgesteld tot volgend jaar, en hopen dat het 
virus dan weg is. Ik hoop dat u hier begrip voor hebt en zich in deze beslissing kunt vinden. 
Voor nu wens ik u alle goeds toe en blijf gezond.  
Namens de reiscommissie, vriendelijke groet, Gerrie v. d. Brink. 
 

 Even een kort bezorgverhaaltje 

 
Mijn werkzaamheden omtrent het coördineren van de nieuwsbrief en het maandmagazine 
zijn als volgt;  
De nieuwsbrieven worden 1 week voor de uitgave van het magazine opgehaald bij de 
drukker. Vervolgens wordt een week later het maandmagazine bezorgd bij mij. Als mijn man 
en ik de tassen gevuld hebben, gaan we op donderdagmiddag en vrijdagmorgen de tassen 
afleveren wat erg plezierig is. De meeste bezorgers 
ken ik van gezicht en sommigen van naam. Dat 
levert leuke gesprekken op. We leven op dit 
moment in een onzekere en soms angstige tijd. Ik 
vind het heel knap, waardeer dit ten zeerste dat de 
bezorgers dit kunnen/willen doen en vraag altijd bij 
de aflevering naar hun gezondheid. Uiteindelijk zijn 
de bezorgers tussen de 70 en 80 jaar. 
Voorzichtigheid moet dan worden geboden en we 
houden 1,5 m afstand.  
Groeten van Joke van de Veer 
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Van de penningmeester/ledenadministratie 

 
U bent al een hele tijd gewend om in ons ledenorgaan van mij een verslag te krijgen van de 
laatst gehouden ledenbijeenkomst. Geen ledenbijeenkomsten, dus ook geen verslag. 
Ledenmutaties zijn er ook nauwelijks. Gedurende de periode dat wij gebukt gaan onder de 
gevolgen van de coronacrisis heb ik als administrateur van de leden alsook de financiën 
weinig werk. In de hele periode één nieuw lid, twee verhuizingen naar elders en, gelukkig 
maar, ook weinig overledenen. Er is mij geen ernstig geval met fatale afloop bekend van een 
coronazieke. Toch behoren wij als PCOB-leden eigenlijk nagenoeg allemaal tot de 
kwetsbaarste groep: ouderen en vele ook met ouderdomsziekten. Mijn vrouw en ik zijn 
beiden in de tachtig en zijn aan huis gebonden. Geen kerkgang zondags, geen familie- en/of 
vriendenbezoek en eigenlijk helemaal niet de mogelijkheid om te reizen. 
Wij worden als familie wel met verdriet geconfronteerd. Wij zouden deze maand ons 
zestigjarig huwelijksjubileum gedenken en 
min of meer uitbundig vieren met al onze 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ook 
enkele uit het verre buitenland. Eigen reizen 
naar onze kinderen in april om daar een 
huwelijk van een kleindochter mee te maken 
en ook hun komst hiernaartoe om samen het 
jubileum te vieren, allemaal van de baan. Vrij 
zeker de laatste kans missen om als familie 
nog eenmaal bij elkaar te zijn. 
Maar … wij zijn niet de enigen. Vele van onze 
leden die dit lezen zullen met vergelijkbare of 
mogelijk nog verdrietiger omstandigheden te 
maken hebben. Vooral zij die in een 
verpleeghuis wonen of naaste geliefden hebben en helemaal geen enkel bezoekmogelijk-
heid. Gelukkig komt hierin vrij gauw verbetering. En hopelijk komt er over niet al te lange tijd 
een einde aan al deze problemen. Misschien wel de laatste jaren van je leven in een vorm 
van isolatie te moeten leven zonder de normale goede sociale contacten dat wens je 
niemand toe. 
Wat ik u wel toewens: houd goede moed en blijf op onze hemelse Vader vertrouwen.  
Piet Helmus, penningmeester/ledenadministrateur. 
 
 

Uitstel van Belastingaangiften i.v.m. Coronavirus 

 
Begin maart hebben wij een aanvang gemaakt u hulp te bieden bij het invullen van de 
aangiften Inkomstenbelasting 2019 en eventuele aanvraag Toeslagen. 
Half maart kregen wij het advies de geplande afspraken te annuleren  en geen nieuwe 
afspraken te maken tot nader order, daar fysiek 
contact niet langer werd verantwoord omdat cliënt 
en invuller beiden tot de risicogroep behoren.  
Voor diverse cliënten hadden wij reeds half maart 
de aangifte ingediend bij de belastingdienst.  
 
Ook nadien hebben wij nog diverse cliënten 
kunnen helpen via de telefoon en de gevraagde 
gegevens die bij ons in de brievenbus te doen.  
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Eind april heeft de Belastingdienst uitstel 
verleend voor het indienen van de aangiften 
Inkomstenbelasting  aan een ieder die vooraf 
een machtigingscode had ontvangen ( zijn 
alle Belastingcliënten van de KBO-PCOB ) dit 
uitstel is verleend tot 1 september 2020. 
Ook moeten de uitgewerkte aangiften 
Inkomstenbelasting nog aan de cliënten 
worden afgeleverd, we hopen u de komende  
maanden te bezoeken en uw gegevens af te 
leveren. 
Heeft u nog vragen hieromtrent, neem gerust telefonisch contact op met de Belasting Invul 
Hulp. 
 

W. van de Kleut Coördinator Belasting Invul Hulpen    06 – 219 705 31 
 
 

Ledenbijeenkomst over Kamp Amersfoort Nijkerk 18 november 2020 

 
Beste leden van de PCOB te Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken, hopelijk kan het weer in 
november, een ledenbijeenkomst. Daarom alvast iets over het onderwerp.  

 
Het is een vreemde tijd waarin we nu leven met de onbekende corona  virus. We zijn een 
deel van onze vrijheid kwijt. We vragen ons steeds of dit of dat wel mag. Een onzekere en 
toch wel een beangstigen tijd. Het is ook niet te zeggen wanneer het over is. Toch moeten 
hoop houden dat dit het een keer voorbij gaat. Zoals u gemerkt hebt is de lezing van Dhr. 
Evert de Graaf uit Putten niet doorgegaan over Kamp Amersfoort. Deze zal nu op 18 
november plaatsvinden. 
 
Kees van den Bosch. 
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PCOB  ledenbijeenkomsten najaar 2020 

 

Datum Locatie Onderwerp 

8  okt Hoevelaken  Nader te bepalen 

14 okt Nijkerk Informatie over het werk van de notaris   

12 nov Hoevelaken Nader te bepalen  

18 nov Nijkerk Evert de Graaf uit Putten over Kamp Amersfoort 

10 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB 

   

 
Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De Stoutenborgh’ 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van september 2020 – voor 10 augustus bij de 
redactie: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

 
 
 

Nog even een terugblik op onze nieuwjaarsbijeenkomst 

 
 

 
 
 
 
 


