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Wij hebben Pinksteren gevierd
Op het moment dat wij dit schrijven moet dit feest nog komen. Als u
dit leest hebben wij het al gevierd. In november 2015 hebben wij
ds. André Troost uit Ermelo in ons midden gehad op de
Adventsviering in de Shalomkerk. Hij heeft een groot aantal boeken
op zijn naam staan. Misschien is het minder bekend dat hij ook
heeft bijgedragen aan het Nieuwe Liedboek. Hieronder vind u lied
700 van zijn hand.
Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met
donderslagen,
soms een stem: Wees niet
bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van
boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.
Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te
waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Deze regenboog is gefotografeerd op
24-12-2020
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Uitstel: indexatie
pensioenen belangrijk
voor draagvlak
Op 10 mei 2021 stelde minister
Koolmees de Tweede Kamer op de
hoogte van de vertraging in de
uitwerking van het
pensioenakkoord. De grote
hoeveelheid reacties op het
consultatiedocument en de
taaiheid van een fors aantal nog
door te hakken knopen maakten
dat noodzakelijk.
KBO-PCOB, net als ANBO en
Koepel Gepensioneerden, begrijpt
het besluit tot uitstel. Wel is het
jammer dat met dit uitstel de
onzekerheid, zeker ook onder
gepensioneerden, nog verder
toeneemt. Met als risico dat het
draagvlak onder veranderingen in
ons pensioenstelsel navenant
afneemt. Een risico dat de minister
zich moet aanrekenen.
De organisaties van senioren
betreuren het in dat kader vooral
dat de minister geen besluit heeft
genomen dat het mogelijk maakt
de pensioenen na jaren van
stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren
(verhogen met de inflatie).

1700 miljard euro
Na jaren van koopkrachtverlies
moet juist ook in de aanloop naar
een nieuw stelsel de beloofde
indexatie van pensioenen in beeld
komen. Ook tegen de achtergrond
van het feit dat de pensioenen de
afgelopen jaren zo’n 20% zijn
gaan achterlopen op de inflatie,
terwijl het vermogen van
pensioenfondsen in dezelfde
periode fors is toegenomen. Dat
bedraagt inmiddels ongeveer
1700 miljard euro.

KBO-PCOB, ANBO en Koepel
Gepensioneerden roepen de
minister en de Tweede Kamer dan
ook op om indexatie mogelijk te
maken en zo de belofte van een
‘koopkrachtig pensioen’ na te
komen!

Een ‘Golfbreker’ in de
Haagsche Courant
Ook alle vrijwilligers in de zorg zijn
goud waard. En onmisbaar. Joke
Janse is een van hen in het
Woonzorgcentrum Landscheiding
aan het Isabellaland. Ze doet nog
veel meer. Een echte golfbreker.
Het eerste wat bij me opkomt:
bent u niet bezorgd over uw eigen
gezondheid?
“Ik ben van nature optimistisch.
En we dragen een mondkapje en
nemen alle maatregelen in acht.
Tot december bracht ik tussen de
middag de maaltijden naar
bewoners. Dan weet je wat ze
lekker vinden en probeer je ze wat
extra te verwennen. Zonodig sta ik
ook als gastvrouw aan de deur.
Dit is zulk dankbaar werk.”
“Je bouwt een band op met de
bewoners. Eén persoon at, tot nu
toe, altijd op de eigen kamer,
maar wilde eigenlijk wel beneden
in de grote zaal eten. Met een
andere bewoner aan een tafel.
Om het anoniem te houden

Enkele gedichten
van Martin Gijzemijter:

Blijf altijd investeren
in de wereld om je heen.
Want wie niets meer te delen
heeft,
die is pas écht alleen.
spreek ik van hij/zij. Voordat hij/zij
dat besloot, wilde hij/zij eerst met
mij overleggen of ik dat erg vond.
Uiteraard heb ik gezegd dat dat
geen probleem is en dat ik zoiets
alleen maar toejuich. Het is juist
goed om onder de mensen te
komen.”
U bent ook nog opoe?
“Ha nee, Oopoeh is de afkorting
van de stichting waarvan ik lid
ben: Opa’s en oma’s passen op
een hond. Ik ben 66 jaar en dan is
het leuk als je een dagje voor de
hond van een ander mag zorgen.
Hoe vaak? Dat is voor iedereen
verschillend. De één wil een paar
keer per week oppassen en een
ander alleen incidenteel.”
“Voor mij en mijn man betekent
het leuk gezelschap en ook
beweging, want je moet de hond
ook serieus uitlaten. Zo krijgt de
hond die dag alle aandacht en
verzorging en zijn of haar baasje
heeft een dagje vrij.”
U zult voorlopig niet achter de
geraniums zitten?
“Hahaha, daar moet ik niet aan
denken. Daarom ben ik ook
vrijwilliger bij de Belastingservice
van KBO-PCOB. Dan help je de
leden met het invullen.
Belastingaangifte doen is voor veel
mensen een ingewikkelde en
daarom vervelende klus. In maart
heb ik veertig mensen kunnen
helpen. Dit is ook de drukste tijd.”
Leo van der Velde

*****
In een wereld vol met twijfels,
angst en onzekerheid,
heb jij voor mij steevast
bewezen:
de liefde wint altijd.
*****
Wat er ook gebeurt,
laat je nooit van hoop beroven.
Een situatie is pas uitzichtloos,
wanneer je daarin gaat geloven.
*****
Reageer woede niet af,
maar probeer het te
doorgronden.
Je kunt jezelf niet helen,
door een ander te verwonden.
*****
Je zegt dat ik veranderd ben,
en ik hoop dat dat zo is.
Want als ik mij niet ontwikkeld
had,
ging er ergens toch iets mis.
*****
Een staat van innerlijk rust,
zul je meestal pas behalen.
Als je een ander heel bewust,
jouw stemming niet meer laat
bepalen.

