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Naar Psalm 32
God is niet een mens die in slaap valt., je raakt bij hem niet uit het oog.

Hij gaat met je mee en blijft bij je, zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat.
Hij bewaart je als de zon schijnt overdag en 's nachts als de maan schijnt.

Je raakt niet verloren, zelfs niet in het duister van het kwaad.
Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf.

God zal je bewaren in leven en dood, tot in eeuwigheid.
Bron onbekend 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ontmoetingsmiddag op 27 oktober gaat over Albert Schweitzer
We gaan genieten van de boeiende verhalen rond Albert Schweitzer. De verteller én
onvolprezen organist uit Rotterdam is  Aad van der Hoeven. Aad zal vertellen over
Schweitzer, maar zeker ook over zijn eigen passie, namelijk het kerkorgel, én hij zal
muziek maken. Aad zelf  zegt hierover het volgende: “Al van jongs af aan ben ik
gegrepen door de orgelmuziek van Bach gespeeld door Albert  Schweitzer.  Ik las
veel over hem en over zijn werk als arts in Lambarene en schreef hem brieven. Via
het toen bekende luchtpostpapier kwam er antwoord en wenste hij mij veel succes
met mijn orgelstudie”. Het belooft een mooie en interessante middag te worden. 

De ontmoetingsmiddag op 24 november: Verborgen achter een kerkorgel
Ook nu gaat het over een orgel....  maar wel iets totaal anders. Een zolder boven een
kerkorgel  als  plek  om je  te  verstoppen voor  een  groot  gevaar.  Anja  Matser  komt
beeldend vertellen over het grote geheim van de Breepleinkerk in Rotterdam. Op de
zolders boven het orgel zaten Joodse gezinnen ondergedoken. Een zeer bijzonder
verhaal van moed en vertrouwen over “Het Achterhuis” van Rotterdam. In 1944 werd

er zelfs een baby op deze zolder geboren. De mensen die deze Joden hielpen waren zeer moedig
en verdienen ons respect. De zolder is te bezoeken, maar  dat is voor mensen op onze leeftijd niet
zo geschikt; wij doen het met de verhalen.

De OUDERENDAG op 1 oktober 2021 GAAT HELAAS NIET DOOR  !
Het comité dat de Ouderendag Den Hoorn organiseert heeft na  uitvoerige discussie toch moeten
besluiten om de Ouderendag Den Hoorn in 2021 NIET DOOR TE LATEN GAAN. Het is moeilijk om
voldoende afstand houden bij  een gezellig  samenzijn.  Hoewel  de meesten onder  ons  volledig
gevaccineerd zijn, durft het comité het risico op besmetting niet aan. We horen om ons heen dat
mensen  ondanks  dubbele  vaccinatie  tóch  nog  door  Corona  zijn  getroffen.  We  zouden  gaan
genieten van het optreden van Jos Thomasse; hij heeft reeds toegezegd om bij leven en welzijn op
de Ouderendag van vrijdag 30 september 2022 naar Den Hoorn te komen. 

Chinees: Op WOENSDAG 6 oktober. Neem uw vaccinatiebewijs of coronapas mee !
Er zijn nog plaatsen, dus als u meewilt geeft u dan snel op. We gaan gezellig
bijpraten  en  onderwijl  genieten  van  een  heerlijke  maaltijd.  Om  17.30
verzamelen we in het restaurant. Graag opgeven bij Annie Noordzij, tel. 015-
2560756. U hoort van haar welke bijdrage via incasso geïnd zal gaan worden.

Wat zijn uw wensen bij een ziekenhuisopname? (lees voor arts: arts / zorgverlener)
Wat is voor u belangrijk als u wordt opgenomen in het ziekenhuis? Hieronder tips om het gesprek
aan te gaan met de arts over uw wensen en voorkeuren.

1. Bespreek wensen tijdig: Als oudere mensen acuut in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn ze
vaak erg ziek. Het is dan moeilijk om rustig na te denken over voorkeuren en wensen. Bespreek
daarom al eerder deze zaken met uw  familie, een naaste of met de huisarts. Op het moment dat u
niet zelf  in staat bent te beslissen, weet iemand anders wat u zou willen. Leg uw persoonlijke
wensen en grenzen zo mogelijk schriftelijk vast.



2. Neem iemand mee: Het is altijd mogelijk en ook verstandig om iemand mee te nemen naar een
gesprek met de arts, om u bij te staan tijdens het gesprek. Ook weet uw naaste wat u belangrijk
vindt en wat u graag zou willen. 

3. Wat vindt ú belangrijk?: Veel ouderen hebben meerdere gezondheidsklachten. Wat vindt ú het
belangrijkste? Uit onderzoek blijkt dat patiënten en artsen niet altijd hetzelfde denken over wat het
belangrijkste is. Artsen denken bijvoorbeeld vaak dat pijnbestrijding het belangrijkste is, maar voor
oudere patiënten blijkt zelfstandig functioneren vaak het belangrijkste te zijn. 

4.  Resultaat  van  de  behandeling:  Wat  hoopt  u  dat  de  behandeling  u
oplevert?  Voor  veel  ouderen  is  het  belangrijk  om  zich  fit  te  voelen,
zelfstandig  te  blijven,  sociale  contacten  te  kunnen onderhouden en  de
dingen te doen die ze graag willen doen. 

5. Geef informatie: Oudere patiënten zijn soms geneigd te denken: ‘Ik zeg
maar niets, want de artsen hebben ervoor gestudeerd’. Maar zij hebben
juist  informatie  van  ú  nodig  over  wat  voor  ú  belangrijk  is.  Zo  kunnen
behandelmogelijkheden worden voorgelegd die passen bij uw persoonlijke
wensen. 

6. Neem bedenktijd:  Vraag om bedenktijd als u dat nodig hebt. Als de situatie niet acuut is, is er
meestal voldoende tijd om over beslissingen na te denken. Het is heel normaal als u nog even met
familie/naasten wil praten over een belangrijke beslissing; bijvoorbeeld wel of niet een belastende
operatie. U kunt áltijd vragen om een extra gesprek met uw arts.

Maak altijd minstens gebruik van de 3 onderstaande vragen:
a. Wat zijn mijn mogelijkheden?
b. Wat zijn de voordelen én de nadelen van die mogelijkheden?
c. Wat betekent dat in míjn situatie?  

Bron: Gedeeltelijk en aangepast uit “Beter Oud “26 mei 2020

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur, met een inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
  Woensdag 27 oktober: Aad vd Hoeven over het bijzondere leven van Albert Schweitzer.
  Woensdag 24 november: Het bijzondere verhaal over een kerk in Rotterdam in de oorlog.

Dorpskamer: Elke maandag van 14.30 – 17.00 uur en elke donderdag van 10.00 – 12.30 uur.

VASTE RUBRIEK:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts: Kantoorgebouw 
White Park, Poortweg 4 te Delft. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Nieuw slot plaatsen, ketel bijvullen of lekkende kraan?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB  
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur) e-mail: alupker@alupker.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-261501

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898

VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772


