
Gemeenschappelijk actief

PCOB,
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren
die vanuit het protestants-christelijke
gedachtengoed opkomen voor de
positie van ouderen in de maatschappij.
Als één van de grotere maatschappelijke
organisaties is de PCOB op zowel
landelijk, provinciaal als lokaal niveau
actief. Niet alleen via de landelijke
organisatie, maar juist ook via de
gewesten en de honderden afdelingen
zijn wij een belangrijke gespreks-
partner voor diverse instanties, overheden, 
overlegorganen en politieke partijen.
De seniorenorganisatie is vooral actief
op het terrein van gezondheid, wonen,
welzijn, financiën, identiteit en vervoer.

Nieuwsbrief.

Allen die uw

vestigt op de HEER: 
wees sterk en houd moed

psalm 31 : 25

Contactadres - secretariaat:
PCOB - Nijkerk/Hoevelaken/Nijkerkerveen
Valkenhof 35, 3862 LK Nijkerk
Telefoon 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl
www.pcob.nl
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Nijkerk
Hoevelaken

Nijkerkerveen



Gasthuisstraat 2
3861 BS NIJKERK

Telefoon: 033 - 2452554
info@wijnhandelslijterijdemoor.nl
www.wijnhandelslijterijdemoor.nl

Gefeliciteerd!
U hebt een goede keuze kunnen maken.

U gaat naar...

De Wel 2A - Postbus 154 - 3870 CD Hoevelaken
T 033 - 25 80 125

E info@notarishuishoevelaken.nl

www.notarishuishoevelaken.nl  
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Algemene informatie over de PCOB 
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken 

29e jaargang nummer 4, mei 2020 
 

 
De PCOB zet zich onder meer in voor: 
 
▪ Arbeid: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele pensionering 
▪   en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie. 
▪ Educatie: Scholing op het gebied van b.v. informatica en techniek. 
▪ Welzijn: Recreatie en sport voor alle ouderen. 
   Toegankelijkheid van gebouwen en winkels. 
   Aandacht voor elkaar. 
▪ Mobiliteit: Verplaatsingsmogelijkheden voor iedereen. 
 
Lidmaatschap 2020: Individueel: € 32,00 per jaar 
 Met partner: € 52,00 per jaar 
 Bij voorkeur via een doorlopende machtiging  
 die door de penningmeester aan u wordt verstrekt. 
 De bankrekening van onze afdeling luidt: 
 NL 58 RABO 0347 8890 26 
 
UVV Vervoer: Door de hele gemeente Nijkerk. Wilt u hiervan 
   gebruik maken, bel dan één dag van tevoren 
   tussen 09.00 uur en 10.00 uur: 033-2460115. 
   Voor meer informatie, b.v. de kosten, kunt u 
   ook dit nummer bellen. 
 
Telefooncirkel: Een gezamenlijk project met PCOB en is gericht op 
 persoonlijke belangstelling en sociale controle. Een 
 groepje van maximaal 5 personen belt elkaar in 
 volgorde en mocht er iemand niet opnemen dan 
 gaat er een vrijwilliger langs. Het nut van een kort 
 telefonisch contact is voor de oudere mens zeer 
 belangrijk gebleken, tel. UVV 033-2460115 
 
Redactie/opmaak: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 
 
Deadlines inleveren kopij: 
 
Nieuwsbulletin juni inleveren voor 11 mei 2020 bij S. van den Bosch 
Nieuwsbrief september inleveren voor 10 augustus 2020 bij J. Wieringa 
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In verband met het heersende Corona-virus, zijn er geen bijeenkomsten en  
activiteiten, dus ook helaas minder kopij. 

Johan Wieringa 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 

 
Op stille zaterdag schrijf ik het vertrouwde stukje in onze nieuwsbrief namens 
het bestuur. Veelal omvat dit wat informatie over de gang van zaken en wordt 
er vaak genoemd waar wij zoal mee bezig zijn. Ook wordt er verslag gedaan 
van de bijeenkomsten…. Het woordje “Stil” is nogal van toepassing in deze 
bizarre tijd. Geen bezoeken van je dierbaren en kennissen, overal geconfron-
teerd worden met de regels om te voorkomen dat je het virus oploopt en ga 
zomaar door. Wij heten overal “de kwetsbare ouderen” en dat geeft vaak een 
gevoel van onrust, onzekerheid en eenzaamheid. De vraag die bij iedereen 
wel eens opkomt van: “overkomt het mij/ons mogelijk ook” is niet vreemd. On-
danks vele initiatieven die er genomen worden, ik kom daar later op terug in 
een apart gedeelte, wat aangeeft dat de samenleving zeer zeker naar elkaar 
wil omzien en hulp bieden, zou het onzeker gevoel aanwezig kunnen blijven.  
Toch mogen wij elkaar goede moed inspreken door ons geloof in de Here 
God met de wetenschap dat Hij het GOED zal maken. Natuurlijk is dat niet 
even makkelijk gezegd en daarmee afgedaan, misschien heeft u in uw nabije 
omgeving al de pijn van dit vreselijke virus ervaren, niettemin is het alles 
waard het vertrouwen op Hem te stellen. Met Pasen zingen wij dat Jezus de 
Overwinnaar is en de Glorie toekomt. 
Laten wij met elkaar ons daaraan vasthouden in deze onzekere tijden.  
Van harte wens ik u allen veel geloof en sterkte en hoop op betere tijden.  
 
Ter bemoediging laten we Dietrich Bonhoeffer aan het woord die schreef van-
uit zijn cel: 
 
‘Ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten 
ontstaan. Hiervoor heeft Hij mensen nodig die met alles hun voordeel doen. Ik 
geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen 
geeft als we nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op 
onszelf, maar op Hem vertrouwen. Dit geloof zou alle angst voor de toekomst 
moeten overwinnen. Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin heb-
ben en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken dan de daden 
waarvan wij denken dat ze goed zijn. Ik geloof dat God geen noodlot is buiten 
de tijd maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen en 
hierop antwoord geeft.’     
 
Dietrich Bonhoeffer “Verzet en Overgave” (pag.18 Ten Have/Baarn 1978) 



Renea Grafisch:
al uw druk- en
printopdrachten in
vertrouwde handen.

Wallerstraat 127, 3862 CN Nijkerk
Telefoon 033 720 09 77
drukwerk@renea.nl - www.renea.nl
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Tenslotte mag ook even genoemd worden dat wij als afdeling trots mogen zijn 
op de vele vrijwilligers die ook in deze tijden klaar staan om te helpen bij allerlei 
activiteiten. Ik denk dan in het bijzonder aan b.v. het regelen en rondbrengen 
van het KBO-PCOB  magazine en onze nieuwsbrief, wat zeker in deze bizarre 
tijd heel belangrijk is dat wij deze ontvangen en daardoor op de hoogte zijn van 
zoveel belangrijke informatie!!!! 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter  
…………………………………………………………………………… 

Mooi om te delen. . . 

Je verjaardag komt dichterbij. De kinderen en kleinkinderen vertellen je al (o)pa 
we komen niet hoor want dat is te gevaarlijk voor jullie. En dan, op de verjaar-
dag, doe je ‘s morgens de gordijnen open en wat staat er vlak voor je in de 
tuin? 

 

Wat een prachtig begin van de verjaardag. Veel rustiger dan anders, maar toch 
één met een gouden rand. 

Dank U wel Heere God! 
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Informatie naar aanleiding van de Corona crisis 
 
In het nieuwsbulletin van april jl. heeft u al wat informatie kunnen lezen over de 
toen net ontstane situatie met de bekende maatregelen en gevolgen. 
Inmiddels is er plaatselijk al heel veel gebeurd. Hopelijk heeft u daar in de afge-
lopen weken al het nodige over gelezen in de Stad Nijkerk en/of via de digitale 
media. 
De gemeente Nijkerk en Sigma hebben een aantal partijen benaderd om geza-
menlijk tot een actieplan te komen.  
Samen met de Bibliotheek, Unie Van Vrijwilligers, Nederlandse Patiënten Ver-
eniging, Hulpdienst Hoevelaken, Hulp In Praktijk, Platform Nijkerkerveen en de 
PCOB is het nodige tot stand gekomen. Denk aan de straatcoördinatoren die al 
in vele straten in de woonkernen actief zijn, en wij als PCOB hebben een aan-
tal vrijwilligers bereid gevonden onze alleenstaande leden van 80 jaar en ouder 
tweewekelijks telefonisch te contacten met een luisterend oor en mogelijk kun-
nen helpen bij vragen e.d.  
Door velen wordt hier heel positief op gereageerd en wij hopen dit nog een 
poosje vol te houden. Denkt u nu, mij hebben zij nog niet gebeld, wacht dan 
niet met bellen, maar bel Jaap Roele ( 033-2537107 ) die dit coördineert en u 
wordt teruggebeld. (het blijkt namelijk dat niet alle telefoonnummers uit ons le-
denbestand juist zijn of veranderd zijn…) Ook bellen wanneer u b.v. als echtpa-
ren behoefte heeft gebeld te worden!! 
 
Heeft u vragen voor gemeentelijk zaken e.d. dan kunt u het coördinatiepunt 
voor Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken rechtstreeks bellen: 
In samenwerking met de gemeente Nijkerk en andere partijen geeft Sigma 
vorm aan het Coördinatiepunt Coronahulp voor Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoe-
velaken. Het coördinatiepunt is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9 
en 17 uur op 033-2474830. 
 
Ook heeft onze landelijke organisatie KBO-PCOB een informatielijn openge-
steld waar u vragen over b.v. pensioenen, ouderenzorg, enz. kunt stellen. Op 
alle werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur is men te bereiken op 030-3400600 
In dagbladen en inmiddels ook in het TV programma Radar heeft men zich ook 
al meerdere keren laten horen in ons belang. Ook is door de organisatie met 
de media uitgeverij afgesproken om alle leden eenmalig een Margriet of Libelle 
te bezorgen en als het goed is heeft u deze ontvangen in de afgelopen weken. 
(half april) 
Tenslotte verwijzen wij u nogmaals naar ons jaarverslag waarin u meerdere te-
lefoonnummers kan vinden van onze coördinatoren en bestuursleden zodat u 
ook naar eigen wens iemand kan benaderen. 
 
Jaap Roele 
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Ervaringen van twee vrijwilligers die deelnemen aan onze “bel-actie” om in 
deze tijd onze alleenstaande ouderen van 80 jaar en ouder regelmatig te bellen 
voor een luisterend oor en zonodig hulp bij vragen. 

Allereerst een hartelijke groet 
namens de 5 personen die ik gebeld heb. Zeer verrast dat er aan hen gedacht 
werd door de PCOB afd. Nijkerk. Ondanks de “onwezenlijke tijd” zoals ze het 
allemaal noemden, blijven ze zelf actief in en om hun woning. 
Kaarten schrijven aan kinderen en kleinkinderen, nog wat tuinieren, een enkele 
boodschap doen, een wandeling maken, handwerken, bezig zijn op de tablet, 
een praatje maken met de buurvrouw (vanuit de carport) en een goed boek le-
zen. 
Uiteraard hebben ze zelf ook het nodige telefoonverkeer met familie en kennis-
sen. Af en toe een belletje van een PCOB-vrijwilliger vinden ze heel mooi en 
waardevol ! 
Geen van hen voelt zich eenzaam, maar het op afstand leven van geliefden 
valt wel zwaar. Ook is er het gemis van kerkgang en activiteiten. Toch is mij 
‘met klem’ verzocht om door te geven aan de PCOB: ”... dat ze zich (= PCOB)  
over ons geen zorgen hoeven te maken. We redden het tot nu toe” 
Allen vinden het een ernstige tijd maar geven aan niet angstig te zijn. Geloof en 
vertrouwen in God geeft de nodige rust. 

Persoonlijk waren de gesprekken voor mij van een heel bijzondere en bemoe-
digende aard. Wat een kracht in deze ouderen! Met wederzijdse instemming 
afgesproken dat we, zo af en toe, telefonisch contact blijven houden.  

 

Met hartelijke groet (en een tekening van onze 6 jarige kleindochter Anna), 
 
Wil van Dam 
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Telefoontje ‘over de heg’ 
 
Alle tachtigplussers waarderen het telefoontje van de PCOB als ‘verrassend’ in 
een ‘vreemde’ tijd. Zoiets als dit hebben ze nog nooit bij de hand gehad en ze 
zijn nog wel van de generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft mee-
gemaakt. Sperr-tijd, maar dan in een totaal andere context, die van een sociaal 
isolement in een oorlog tegen een levensgevaarlijk virus. 
 
Mevrouw X meldt dat ze het goed maakt en zoveel mogelijk binnen blijft. ‘Want 
dan kan ik ook een ander niet besmetten.’  
Mevrouw Y woont in een appartementencomplex waar onderling niet bijzonder 
veel burencontact is. Gelukkig heeft ze een zoon en dochter die de boodschap-
pen voor haar doen en de tas op de stoep deponeren. Het blijft dan wel bij een 
‘deurbezoek’ - de kinderen komen niet binnen. Want ook dát komt naar voren: 
de volwassen kinderen maken zich meestal bijzonder bezorgd over hun ouders 
en manen ze vooral om toch voorzichtig te doen. Niezen in de ellenboog, han-
den wassen en 1,5 meter afstand houden.  
Mevrouw Z maakt alleen een ommetje achter de rollator als het avond is en 
heel rustig buiten. ‘Mijn zoon waarschuwt me: Moeder, als je dan komt te val-
len, ziet niemand je.’ Ze is erg voorzichtig en kan zich wel redden, zegt ze, ze 
luistert graag naar muziek en ze leest veel en dat is fijn. En af en toe wat bellen 
met familie, vrienden en bekenden. Samen moeten we door deze crisis heen, 
we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.  
Meneer A woont in een fijne straat. Wederzijdse buren brengen hem regelma-
tig een maaltijd, terwijl hij zelf ook graag kookt. Hij krijgt bloemen en kaartjes, 
meer dan ooit. Een dochter wandelt met hem en dan trekken ze zomaar twee 
uur samen de natuur in. Ongetwijfeld met inachtneming van de regels.  
Mevrouw B mist de fysiotherapie die broodnodig is na een operatie en vertelt 
dat ze zoveel mogelijk zelf eraan werkt om de spieren soepel te houden. Ze 
hoopt dat de coronacrisis niet te lang duurt en dat ze dan weer professionele 
therapie krijgt. Ze ziet ook de mooie kanten van de crisis: het voorjaar is uitbun-
dig mooi en zittend in het zonnetje ‘leer ik om weer eens heerlijk lui te zijn.’  
 
Alle PCOB-leden vinden het waardevol dat ze gebeld worden. De meesten ma-
ken deel uit van een kerkelijke gemeenschap en worden ook vandaaruit niet 
vergeten. Er is veel aandacht voor elkaar in deze tijd, al met al worden er tal 
van positieve initiatieven ontplooid. Het lijkt er zelfs op dat degene die echt 
eenzaam was juist dezer dagen niet wordt vergeten. Kortom, de meeste 
PCOB-leden van boven de tachtig ervaren het corona-isolement als een extra 
stille tijd, maar weten zich over het algemeen goed te redden. Degene die kin-
deren heeft, krijgt boodschappen thuisbezorgd. De ander gaat er zelf, voorzich-
tig, op uit. Sommige supermarkten hebben niet voor niets een boodschappen-
uurtje voor senioren ingesteld.  
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Deze periode van isolement maakt duidelijk wat ertoe doet. De tachtigplussers 
houden enorm van menselijk contact, zoveel is wel duidelijk. De een kan beter 
tegen alleen zijn dan de ander. Het moeilijkst van deze situatie is dat je in blije 
en zware omstandigheden van het leven niet bij elkaar kunt zijn. Een telefoon-
tje lucht dan weer even op. Al gaat het gesprek alleen maar over ditjes en dat-
jes, bij datgene wat je bij een praatje over de heg wilt delen.  

Marie Verheij 
…………………………………………………………………………… 

Goed om door te geven…. 
 
Manon Vanderkaa, directeur van de landelijke KBO-PCOB, schrijft in het digi-
tale verenigingsnieuws.  

Lieve mensen, 
We maken met elkaar een moeilijke tijd door. Zo'n crisis als nu hebben we al 
heel lang niet gehad. We moeten ons leven als het ware opnieuw uitvinden, al-
lerlei praktische dingen, hoe regelen we dat en hoe vullen we onze dagen? 
Het plaatst ons allemaal voor allerlei vragen en uitdagingen en in onze vereni-
ging liggen eigenlijk alle afdelingsactiviteiten stil. En we missen elkaar, want 
juist nu hebben we elkaar nodig. Maar gelukkig kunnen we contact hebben met 
elkaar. Laten we elkaar bellen, laten we elkaar brieven schrijven, en dat doen 
we gelukkig ook al volop. En zo laten we het zien, omzien naar elkaar, juist nu.  

Lockdown verpleeghuizen: alleen maar verliezers  

Het ministerie van VWS heeft besloten dat alle verpleeghuizen per direct wor-
den afgesloten voor bezoek. Deze lockdown wordt niet alleen ingesteld om de 
kwetsbare bewoners te beschermen, maar ook het schaarse personeel.  

‘We begrijpen deze maatregel, maar dit besluit kent alleen maar verliezers.’ 
Het besluit om de verpleeghuizen te sluiten heeft grote consequenties voor de 
bewoners, voor de familie, vrijwilligers en voor de medewerkers. ‘Voor bewo-
ners zal het heel moeilijk zijn om afgesneden te worden van hun naasten, maar 
voor hun families ook. De onzekerheid hoe lang deze maatregel moet gelden 
maakt het extra zwaar.’ Ook heeft het gevolgen voor de medewerkers. Zij mis-
sen ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, waardoor er een nog 
zwaardere last op de schouders van deze beroepskrachten komt te liggen. ‘Er 
is geen gemakkelijke oplossing. Omzien naar elkaar moet nu een andere invul-
ling krijgen. Deze situatie vraagt betrokkenheid van iedereen. 



 
8 

 

Bedrijven en winkels waar u 
op vertoon van uw ledenpas korting krijgt 

 

 
 
Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk 
10% korting, uitsluitend op kaarten 
 
Van Domselaar schildersbedrijf, Kloosterstraat 6, 3861 AC Nijkerk 
10% korting op inlijstingen 
 
Meubel &Tapijthal, Bruins Slotlaan 76, 3861 KG Nijkerk 
10% korting op meubelen 
 
Wijnhandel & slijterij ‘De Moor’, Gasthuisstraat 2, 3861 BS Nijkerk 
5% korting op alle artikelen 
 
Ros Zonwering & Decorette, Langestraat 2, 3861 BN Nijkerk 
10% korting op de totale collectie 
 
Optiek Verkerk, Plein 3, 3861 AB Nijkerk 
Voor PCOB leden van 70 jaar en ouder een gratis vooraf oogkeuring bij het 
verlengen van het rijbewijs. 
 
Satter Hoveniersbedrijf, Margrietlaan 27, 3871 VM Hoevelaken 
tel. 033-2530008  
5% korting op de standaardtarieven. 
 
Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 0342-476701  
5% korting voor de leden van de PCOB. 
 
Kooloos slapen en wonen, Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen  
10% korting voor alles op het gebied van slapen (boxspring, matras, ledikant, 
linnenkast, dekbedden, hoofdkussen, bedtextiel, etc.) 
10% korting op de verdere collectie (gordijnen, tapijt, etc.)  
5% korting op het laminaat en PVC-vloeren. 
 



Langestraat 2  •  3861 BN Nijkerk  •  t (033) 245 94 90

Langestraat 2
3861 BN Nijkerk

info@gehoorwinkel
www.gehoorwinkel.nl

Kom langs voor een 
gratis gehoormeting!

(033) 

2459490
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Nieuwsbrief.

Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. Roele tel. 033 253 71 07

2e Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Dhr. P. Helmus tel. 033 752 03 13
 
Secretaris:
Dhr. S. van den Bosch tel. 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl

Bestuurslid:
Vacature

Ledenadministratie:

Dhr. P. Helmus tel. 033 752 03 13

Ouderenadviseurs:

Mevr. G.F. van de Groep tel. 033 245 68 98

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis             tel. 033 844 67 52


