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November 2020 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

Van het bestuur 

 
Op dinsdagavond 13 oktober was het weer 
zover. De persconferentie van onze minister-  
president Mark Rutte en de minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge. 
Verscherping van de maatregelen was de 
boodschap. Met deze mededelingen nog in 
het hoofd moest ik denken aan de afgelopen 
periode waar in onze nieuwsbrieven en 
nieuwsbulletins steeds weer geschreven is 
over de bizarre periode waar wij maar niet uit 
blijken te kunnen komen. 
Wij bemoedigden elkaar, gebruikten uitspraken zoals “houd vol”, moesten steeds weer 
vermelden dat er geen ledenbijeenkomsten worden gehouden, de reisjes konden geen 
doorgang vinden, wij staan er niet alleen voor, deden een oproep om  aandacht aan elkaar te 
geven enz… enz…. 
De uitspraak “door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders” lijkt zich niet te 
beperken tot genoemde periode maar zet zich met een zekere ongerustheid momenteel 
door!! En dan toch de moed erin te houden valt zeker niet altijd mee. Ondanks deze iets 
sombere weergave kunnen wij niet anders dan met elkaar de regels in acht te nemen en 
voorzichtig te blijven in contacten en wat diens meer zij.  
Dat wij in de komende weken helaas weer meer op onszelf zijn aangewezen maakt het er 
niet gemakkelijk op.  Vandaar ook een oproep naar elkaar om eens iemand te bellen die je 
goed kent en zo de kans op eenzaamheid een beetje weg te nemen. Neem daarvoor ook 
indien nodig contact op met het bestuur wanneer u gebeld wenst te worden want dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat u gebeld wordt. 
 
In dit nieuwsbulletin wordt u o.a. nog informatie verstrekt over de bezuinigingen welke de 
gemeente Nijkerk van plan is door te voeren op het gebied van het sociale domein. Verder 
hopen wij dat de nieuwsbrief van december wat beter nieuws met zich mee zal brengen. 
 
Een prachtig gedicht las ik onlangs en geef ik graag ter bemoediging door met de 
wetenschap dat wij elkaar mogen voorhouden er nooit alleen voor te staan ook in deze 
tijden.    
Een hartelijke groet van uw voorzitter namens het bestuur, Jaap Roele 
 
 
Heer geef me rust   (Diny Beijersbergen-Groot) 
 
Heer geef me rust als aardse zaken, me verwarren en onrustig maken. Leer me om alles in 
Uw hand te geven, te zeggen: 'ja, zo gaat het in het leven.'  
 
Er is nog strijd, nog vele ongelukken en mensen die verboden vruchten plukken. Er is nog 
ziekte, zorg en nood, er is nog eenzaamheid en hongersnood.  
 
Maar Heer, als al die vele aardse dingen in mijn beleven binnen willen dringen en ik omringd 
door vele zorgen zo opzie naar een nieuwe morgen,  
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Leer mij dan rust te vinden, U kent mij. Ik weet het wel: u bent er altijd bij. En sta ik vol 
verdriet en overmacht, weet ik: U bent erbij en geeft me kracht.  
 
Laat in mijn hart de rust weer dalen, ik niet in onrust meer verdwalen. Geef me Uw sterkte in 
mijn zorgen. Leer me elke dag: Ik ben bij U geborgen. 
 
 

Laat eens wat van je horen… 

    
In deze tijd waarin persoonlijk contact zoveel 
mogelijk vermeden moet worden, biedt de techniek 
geweldige kansen. Naast de telefoon zijn er 
onnoemelijk veel mogelijkheden om niet alleen 
elkaar te spreken, maar ook te zien. Er is een 
toenemende groep ouderen die deze kansen ook 
heeft ontdekt en er in toenemende mate dankbaar 
gebruik van maakt. 
Zo worden velen min of meer in deze ‘corona tijd’ uit 
hun isolement verlost. Dat is heel belangrijk want 
niet enkel vanwege een rondwarend virus, maar ook 
met het klimmen der jaren voelen vele ouderen zich 
aan hun lot overgelaten. 
Naast hen die ondanks hoge leeftijd nog volop actief zijn, zijn er veel senioren die zich min of 
meer eenzaam voelen. ‘Ik zit veel alleen..., ze vergeten mij’, ‘ik heb de idee niet meer mee te 
tellen’, ik hoor het talloze keren om mij heen. 
Inderdaad zijn er mensen die soms dagen niemand spreken en de drukte, bijvoorbeeld op 
een verjaardag ontwijken en mede daardoor steeds meer geïsoleerd raken. De behoefte aan 
iemand die luistert en de tijd voor je neemt, is groot. Voor sommigen begon de vereenzaming 
al met hun pensioen. Zij kwamen naast het drukke leven van iedere dag te staan. Zij voelen 
zich als iemand die aan de kant van de weg het drukke verkeer gadeslaat, zonder er zelf nog 
bij betrokken te zijn. 
‘In het begin kwamen de collega’s van het bedrijf nog wel eens aan, maar langzamerhand tel 
je meer voorbijgangers dan bezoekers’ verzuchtte iemand. Jongeren namen de plaatsen van 
de oudere generatie in. Mensen die om het bijbels te zeggen ‘Jozef’ niet gekend hebben’ 
nemen nu deel aan het arbeidsproces. 
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 schrik je: er wordt dagelijks gewaarschuwd dat mensen 
wel eens kwade bedoelingen zouden kunnen hebben. ’s Avonds doet u zeker niet meer 
open. Vroeger kwamen de bakker, de melkboer en meteropnemer aan de deur, nu zijn er 
dagen waarop je niemand spreekt.   
U zit daar maar, misschien wel in een verzorgingshuis tussen mensen die u tevoren niet 
kende.  
Ondanks het samen, tóch alleen. 
 
Met deze maatschappelijke vereenzaming is de eenzaamheid in familie en vriendenkring 
gekomen. De een na de ander is u door de dood ontvallen. De kring van leeftijdgenoten 
waarmee u verkeerde, is steeds kleiner geworden. Er zijn de laatste jaren heel wat 
rouwbrieven bij u bezorgd! 
Uw man, uw vrouw, uw broer of zuster hebt u zo na elkander moeten missen. U bent er nog.  
U bent bevoorrecht met kinderen en kleinkinderen, maar die hebben hun bezigheden, waar u 
buiten staat. Ook al vergeten ze u niet, uit voorzorg komen ze niet op bezoek. Degene die 
achterbleven en bij wie de kinderwens niet vervuld werd, missen ook dat nog. 
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Er zijn er die vanwege beperkingen in een isolement verkeren omdat, prediker citerend ‘de 
deuren naar de straat gesloten zijn’. Wat moet dat erg zijn. Je ziet mensen praten, lachen, 
gebaren maken maar jij verstaat ze niet. Je kunt het niet volgen. Midden in een druk 
gezelschap voel je je dan heel alleen. 
Ik heb ouderen gekend die naast doof ook blind waren. Iemand verwoorde het zo: ‘ik voel me 
als een plant die ergens in een kamer staat en enkel op tijd zijn natje en droogje ontvangt om 
niet dood te gaan.’ Mag ik u wat raad geven? 
Mag ik u eens wijzen op de gevaren die hier dreigen. Allereerst is daar het risico dat u erdoor 
verbitterd wordt. Uw gezicht krijgt een norse trek. En uw stem een klagelijke en verwijtende 
toon. Hoe begrijpelijk ook, uw isolement zal er alleen maar erger door worden.  
Zo stoot u zeker mensen, die u nog bezoeken ook van u af. Ze komen steeds minder en 
straks misschien helemaal niet meer. ‘Je moet er altijd klachten aanhoren’, zeggen ze. Dat is 
natuurlijk niet goed van die mensen, maar het is wel begrijpelijk. U zou misschien hetzelfde 
gedaan hebben. 
Het tweede gevaar dat hier voor de deur ligt is dit: in die vereenzaming kan zo gemakkelijk 
alles om uzelf gaan draaien. U bent dan alleen nog met uzelf bezig. U leert het af met de 
ander te rekenen en aan hem te denken. Het draait blijkbaar enkel om uzelf. 
 
Ik raakte eens in gesprek met iemand die leed aan een ernstige ziekte. Toen ik 
belangstellend naar zijn welstand vroeg zei hij: ‘daar wil het nu niet gelijk over hebben. Ik wil 
eerst wel eens weten hoe het met u gaat. Als ik het altijd maar over mijn ziek- zijn heb 
komen we niet aan de dingen toe die ik ook graag hoor. Tenslotte is een mens meer dan zijn 
ziekte.’ Er volgde een geanimeerd gesprek over vele ‘gewone’ dingen die door zijn ziekte 
niet meer zo vanzelfsprekend waren. Er ontstond een geanimeerd gesprek in een 
ontspannen sfeer waarbij de lach en de stille momenten elkaar afwisselden. Natuurlijk 
kwamen de moeiten van het afhankelijk worden en de ‘rotziekte’ waaraan hij leed ook ter 
sprake, maar het overheerste niet.  Dikwijls denk ik nog terug aan deze ontmoeting. Er was 
interesse in elkaars wel en wee. Het enige dat het zwaar maakte was om elkaar eens los te 
moeten laten. Er was een hechte band ontstaan. Met dankbaarheid denk ik terug aan vele 
ontmoetingen waarbij échte vriendschappen ontstonden, ondanks soms diepe dalen van 
duisternis.  
Heel eenvoudig door elkaars wel en wee te delen.   
 
Ds. Bernhard H Steenwijk. 
 
 

 Belangenbehartiging voor onze leden en alle ouderen. 

 
Momenteel is het gemeentebestuur doende met 
bezuinigingsplannen op het gebied van het  Sociaal 
Domein. Met name waar het de ouderen aangaat hebben 
wij als PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken de 
plannen ingezien en in een gesprek met wethouder Harke 
Dijksterhuis onze zorg daarover uitgesproken. Wij hebben 
in een brief onze grootste bezwaarpunten genoemd en 
tevens deze brief naar alle gemeenteraadsfracties 
verzonden met het verzoek rekening met “ons” te houden. 
Ook Herman Verheij, die zitting heeft in de Sociale 
Domein Raad (SDR), is hierbij betrokken en heeft in het opstellen van onze bezwaarpunten 
meegedacht. Hij zal in de genoemde SDR ook meewerken dat het advies welke zij afgeven 
aan het gemeentebestuur ook een stevig signaal zal zijn dat de bezuinigingen niet ten koste 
van o.a. onze ouderen mag gaan. 
Enkele hoofdpunten uit onze brief zijn: 
- Kwetsbare ouderen mogen beslist niet de dupe worden van de bezuinigings-

voorstellen, 
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- Onafhankelijke cliëntenondersteuning dient gewaarborgd te zijn. 
- In de genoemde transformatie van het hele systeem dient de nodige zorgvuldigheid 

betracht te worden zodat de procedures helder zijn voor de aanvragers. 
- Bezuinig niet op zaken die je juist wenst te bevorderen door b.v. bestaande 

waarderingsbijdrage aan mantelzorgers om te zetten in een simpele attentie. 
- Wij vragen ook aandacht voor de landelijke trend dat de groei van het aantal ouderen 

toeneemt en bezuinigingen hen daardoor extra raken; dat men mogelijk nog meer “in 
de knel” kan komen. 

- Als PCOB hebben wij aangegeven mee te willen denken en bijdrage te willen leveren 
aan het vormgeven van de noodzakelijke veranderingen. 

 
Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze secretaris Siep van 
den Bosch, nijkerk@pcob50plus.nl of 033-2457231 
 
 

  Campagne Senioren en veiligheid 

 
Maak het criminelen niet te makkelijk  
 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is begin september 
de campagne Senioren en Veiligheid gestart. 
Ouderenbonden, politie, Openbaar Ministerie, 
Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Veilig 
internetten, banken (o.a. via veiligbankieren.nl), 
supermarkten en de telecomsector en veel gemeenten 
doen mee.  
Doel is dat we er samen voor zorgen dat criminaliteit niet 
loont. In die campagne krijgen senioren concrete tips om te 
voorkomen dat ze slachtoffer worden en wat ze moeten 
doen als het wel gebeurt.  
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ is er 
aandacht voor verschillende vormen van criminaliteit: 
meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing 
(via bijvoorbeeld nepmailtjes).  
 
Meer informatie op onze website www.pcob.nl en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl .  
  
 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2020 

 

Datum Locatie Onderwerp 

12 nov Hoevelaken Vervallen 

18 nov Nijkerk Vervallen 

10 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB  Vervallen 

 
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 december 2020 – vóór 16 november bij de 
redactie: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com  

http://www.pcob.nl/
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/

