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Wat is Gods schepping mooi, elk seizoen, elke dag 
 
 

Van het bestuur 

 
Het herfstseizoen is inmiddels weer aangebroken. Prachtige 
herfstkleuren, zoals de bomen tonen, maken deze periode 
ook aantrekkelijk. Wat kan de natuur mooi zijn. Onlangs op 
onze eerste busreis met ruim 40 leden werd dat ook weer 
eens getoond in het prachtige kroondomein op de Veluwe. 
Fijn dat dit weer kon plaatsvinden met elkaar. Wij leven ook in 
de herfst van onze levensfase. En mogen ontdekken dat de 
natuur ons wijst op de prachtige schepping van Hem die dit 
alles zo gemaakte heeft. Hij bestuurt ons leven ondanks dat wij daar niet altijd zo bij stil 
staan…. 
Alles gaat vaak naar onze zin, laten wij toch dankbaar zijn dat ook wanneer onze eigen 
“herfstbladeren” niet meer zo mooi van kleur zijn en dan toch ons vertrouwen op Jezus 
mogen stellen. Blij zijn blijft daarom een belangrijke pijler in ons leven waarbij ik moet denken 
aan een liedje van Elly en Rikkert Zuiderveld wat zij in een jeugdprogramma vaak met de 
kinderen zongen en je intens blij van werd: 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
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Of je thuis bent of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt blij 
Doe je mee want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit, roep het uit  
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
De eerste ledenbijeenkomsten hebben inmiddels weer plaatsgevonden. Wat een 
enthousiasme werd er getoond, blijde gezichten en een grote opkomst zowel in Nijkerk als 
Hoevelaken. Dat er in Nijkerk een foutje in de aankondiging van de sprekers op de twee 
bijeenkomsten moest worden geconstateerd bleek gelukkig de stemming niet te drukken 
ondanks dat er natuurlijk wel enige teleurstelling was. 
Van harte hopen wij dat de bijeenkomsten een bijdrage mogen blijven leveren aan onze 
ontmoetingen die zo belangrijk zijn en waarin wij elkaar mogen steunen en helpen. Daarbij 
hopen wij dat de besmettingen geen roet in het eten gaan gooien; want dat is momenteel 
best een beetje zorgelijk. 
 
Wij zijn met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen a.s. drukdoende geweest om een 
manifest op te stellen waarin wij heel veel zaken benoemd hebben die voor een “senior 
vriendelijk Nijkerk” heel belangrijk zijn. Elders in dit nieuwsbulletin leest u hier meer over en 
inmiddels hebben alle fracties van de gemeenteraad dit manifest ontvangen. 
 
Ook leest u ook iets over de zorg voor het rondbrengen van de nieuwsbrieven en magazines. 
Ik wil dat graag nog eens onder strepen. Wij kunnen niet zonder elkaar maar zeker ook niet 
wat betreft de oproep om meer bezorgers te hebben. Ben je nog goed ter been en vind je het 
ook belangrijk om te zorgen dat je genoeg beweging krijgt, meld je dan bij Joke van der 
Veer!! Doen hoor. 
 
Deze keer een beknopte bijdrage namens het bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter 
 
 

Bezorging van nieuwsbrief en magazine 

 
OPROEP: Voor de bezorging van de nieuwsbrief en het maandmagazine heb ik niet genoeg 
bezorgers.   
Aan de leden vraag ik of u zich beschikbaar stelt om de bezorging van een wijk op u te 
nemen. Het gaat om 1x per maand met uitzondering van de maanden juli en december. 
  
Er kunnen zich meerdere personen aanmelden voor bezorging. Deze personen komen dan 
op een wachtlijst. Ik wil graag een wachtlijst samenstellen met vervangers van zowel 
bezorgers die op een gegeven moment willen stoppen vanwege de hoge leeftijd als voor 
eventuele langdurig zieke bezorgers.   
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt u informatie inwinnen via het e-mail adres 
jokevanderveer1952@kpnmail.nl of het telefoonnummer 06-42116803.  
Hartelijke groet van Joke van der Veer 
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13 oktober 2021, de mooi eerste ledenbijeenkomst van dit jaar 

 
Met een dankbare brede glimlach opende de voorzitter deze eerste 
ledenbijeenkomst sinds 1,5 jaar; En velen glimlachten met hem. 
 
Het begon met een Jacobs ervaring; we verwachten een verhaal over 
‘Jordanië’, maar zie het was ‘de bevrijding’. Door een foutje waren de 
sprekers verwisseld. Maar op een dag als deze, die als een bevrijding 
voelde, paste het onderwerp uitstekend. 
 
Maar eerst blikte de voorzitter nog even heel kort terug, stonden we stil 
bij hen die ons ontvallen zijn, benoemde hij het stoppen van Piet Helmus als 
penningmeester, werd de nieuwe financieel beheerster Tinie Rekker voorgesteld, en zongen 
we a capella aangezien ons nieuwe bestuurslid Bart Nitrauw er deze keer niet bij kon zijn 
vanwege ziekte. En Bart zou ons op de piano begeleiden. Maar ook zonder piano klonk het 
‘Dank, dank nu allen God’ heel dankbaar en goed. 
 

 
 
Daarna vertelde de gedreven Evert de Graaf over de bevrijding van de West Veluwe, waar 
Nijkerk bij hoort. Lang gewacht….., toch gekregen! 
Het ging over de betrokken landen, het groeiende verzet tgv het harde optreden van de 
nazi’s, het ontstaan van de Binnenlandse strijdkrachten en de dubieuze rol die prins Bernard 
speelde. 
 
 

 
De bevrijding ging gepaard met heftige gevechten om Nederland te bevrijden. Om het 
optrekken van de Canadezen naar het noorden te vertragen was de weg van Voorthuizen 
(het Ei) naar Nijkerk geblokkeerd door de Duitsers door bomen op de weg te laten vallen. 
Daarom begonnen beschietingen vanaf Voorthuizen richting Nijkerk; zo’n 1200 granaten 
werden afgevuurd in die periode van 15 t/m 20 april 1945. Nijkerk werd zwaar getroffen. Het 
koste aan zo’n 75 inwoners het leven. Nijkerk was toen dichtbevolkt want er werden vele 
vluchtelingen uit de regio Arnhem en Bunschoten-Spakenburg opgevangen. Harderwijk op 
zijn beurt was eerder al gespaard omdat de Duitsers er zich overgaven.  
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Evert de Graaf heeft talloze dossiers uit de nadagen van de oorlog doorgenomen, dossiers 
met verslagen van verhoren etc. Daaruit kwam een verder beeld van de boeiende verhalen 
van verzetsmensen, van de bevrijdingsvreugde en bevrijdingsverdriet, van ontsporingen na 
de bevrijding. 
 
Enkele mensen in de zaal deelden hun oorlogservaringen met Evert en ons. 
De voorzitter bedankte Evert de 
Graaf en las ter afsluiting het lied 
‘Wat de toekomst brenge moge, 
mij geleid des Heeren hand’. 
Het was een boeiende middag, 
als vanouds.  
Met heerlijke koffie, thee, cake en 
chocolade. 
Ruim 50 leden waren er bij. 
 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 
Het Nijkerks manifest 2017 was destijds positief ontvangen door de politieke partijen van 

Nijkerk; toen voor de verkiezingen van 2018 (wat lang geleden al weer hè). We hadden 
daarna ook nog zo’n boeiende verkiezingsavond in St Jozef met Tijs van de Brink als 
discussie leider. 

 
Nu is er door de PCOB Nijkerk het Nijkerks manifest 2022 opgezet. Met hetzelfde doel als 
eerder ‘het beste voor onze ouderen’. Met punten waarvan we hopen dat de politieke partijen 
die opnemen in hun verkiezingsprogramma. Zodat ze na de verkiezingen ook doelen worden 
voor de nieuwe gemeenteraad. 
 
Het Nijkerks manifest 2021 telt zo’n 7 pagina’s en het gaat over de speerpunten: 

 Integrale aandacht voor wonen en zorg 

 Voldoende inkomen voor ouderen  

 Een veilige gemeente 

 Digitalisering zonder uitsluiting 

 Aandacht voor zingeving 
 
 
 
Wat staat er zoal in: 

Mensen centraal, niet de regels 
 

 

 
Wij geloven in een samenleving waarin jong én oud zich gezien en gewaardeerd voelt. 
Een samenleving waarin iedereen meedoet – ook als je ouder wordt. Ouder worden 
betekent namelijk niet dat je een ‘voltooid leven’ hebt, maar dat er een waardevolle 
derde levensfase aanbreekt. 
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Integrale aandacht voor wonen en zorg 
 
 

 
 

Voldoende inkomen voor ouderen 
 
De gemiddelde koopkracht van gepensioneerden is jarenlang, tijdens de economische crisis, 
achteruit gegaan en die achterstand is nog niet ingehaald. Het is goed om u dit te realiseren 
als u gaat begroten en budgetteren.  
Persoonlijke financiële problemen zijn vooral groot bij senioren als er sprake is van hoge 
zorgkosten en woonlasten. De gemeente heeft veel mogelijkheden om armoedebeleid te 
voeren. Vanuit het Rijk is extra gemeentelijk budget beschikbaar voor senioren. Benut dit 
budget daarom ten volle.   
 

 
Een veilige  gemeente 

 
Een zorgzame samenleving begint met veiligheid.  
De tendens van langer thuis wonen vraagt dat we scherp moeten letten op de veiligheid van 
senioren. Hoe inbraak- en brandveilig zijn de woningen? Zijn er voldoende voorzieningen in 
de buurt, zodat senioren zich op hun gemak voelen en kunnen meedoen? Ouderen wonen 
het liefst in gewone woonwijken of woonvormen, maar maak deze wel veilig, toegankelijk en 
seniorvriendelijk. Door ‘beschutting’ van de wijk of het dorp, houden ouderen de regie over 
het eigen leven. 
 

 
Digitalisering  zonder uitsluiting 

 
Senioren willen volwaardig aan onze digitale samenleving kunnen deelnemen.  
KBO-PCOB vindt dat algemene diensten voor iedereen toegankelijk moeten blijven, met of 
zonder computer. Digitalisering kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze 
samenleving en op het leven van  ouderen. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat 
senioren door deze ontwikkelingen uitgesloten worden en dat hun zelfredzaamheid afneemt. 

 
Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen blijft groeien, 
Uit een recente SER studie blijkt, m.b.t. de bevolkingssamenstelling richting 2040 dat: 
het aantal ouderen verdubbelt, 
het aantal mogelijke mantelzorgers meer dan halveert, 
het aantal werkenden in de zorg halveert, 
het aantal 50plussers wordt ca 50% van de bevolking. 
 
De conclusie daaruit kan weinig anders zijn dan dat de toekomstige situatie voor de 
ouderen weinig rooskleurig is; om niet te zeggen dramatisch en gaat leiden tot een 
sterke toename van vereenzaming en te weinig medische zorg aan huis. 
 
 Er zijn daarom meer woonzorgconcepten in Nijkerk nodig, waardoor ouderen langer (in 
een ander) thuis kunnen blijven wonen.  Maak het daarom voor senioren mogelijk om  
daadwerkelijk langer thuis te kunnen wonen.  En let daarbij op dat de kans op 
eenzaamheid wordt beperkt.  
 
Zorg voor een of meer wooncomplexen waar senioren en ook jongeren samen wonen 
en iets voor elkaar willen betekenen en ook voor de buurt. De zorg kan daarmee 
worden geconcentreerd en verpleging verspilt veel minder tijd aan reistijd.  
En bepaal voor 2025 waar zo’n wooncomplex gerealiseerd gaat worden. 
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Aandacht voor zingeving 

 
Bij het ouder worden blijkt de kwaliteit van het  leven essentieel.  
Ouderen willen van betekenis blijven, gezien worden en hun lief en leed delen met anderen. 
Deze zaken helpen bij het voorkómen van eenzaamheid. 
Spreek daarom senioren aan op hun kracht, ook als het gaat over zorg of verlies. Veel 
ouderen willen zich nuttig maken voor anderen. Dit moet mogelijk zijn en blijven, bijvoorbeeld 
als vrijwilliger.  
Bij zorg en ondersteuning aan senioren is waardering nodig voor het persoonlijke 
levensverhaal en de opgedane levenswijsheid. Ook respect voor de eigen taal (of dialect) en 
cultuur is essentieel op latere leeftijd. Wanneer u zich in senioren verplaatst, blijkt er meer 
mogelijk te zijn dan u misschien denkt. 
 
 
Zomaar een greep van teksten uit het Nijkerks manifest 2021. In de volgende nieuwsbrieven 
komen er nog een aantal. 
Zou u het gehele manifest wel willen inzien? Vraag het aan de secretaris. 
 
 

Ledenbijeenkomst Hoevelaken  11 november 

 
Donderdagmiddag 11 november 2021 in de zaal 
van het gebouw “De Stoutenborgh “ aan de 
Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 
14.00 uur. 
De Heer Jan Broekhuizen uit Lisserbroek komt naar 
ons toe met een historische lezing  
“Tulpen uit Amsterdam”  
 
In de Gouden eeuw was er een heuse tulpencrisis in 
Amsterdam. Er werd zwaar gespeculeerd: In 1637 
waren een handjevol tulpenbollen ongeveer 
evenveel waard als een Amsterdams grachtenpand. 
In de lezing “Tulpen uit Amsterdam” gaan we op 
zoek naar de raakvlakken van Amsterdam en de 
Bollenstreek, er worden verrassende verbanden 
gelegd. 
U wordt hartelijk uitgenodigd voor deze middag, aspirant leden en belangstellenden zijn van 
harte welkom.  
 
 

 Ledenbijeenkomsten Nijkerk 17 november 

 
“T.V.-shows waar je voor thuis bleef”. 
Woensdag 17  november organiseert de PCOB weer een bijeenkomst, de bijeenkomst is in 
de “Entree” naast de bibliotheek Frieswijkstraat 97. Walter Lodewijk : voormalig directeur van 
het stadsmuseum Harderwijk zal deze middag verzorgen.  
Dit keer gaan we terug in de tijd van de T.V.  De eerste T.V.-uitzending op Nederland 1 
dateert uit 1951, Nederland 2 volgt in 1964 .Kent u de liedjes van deze artiesten nog ? Welke 
Nederlandse liedjes waren zo’n  40-60 jaar geleden populair? Je bleef ervoor thuis als Mies 
Bouwman “Aan de lopende band “presenteerde; “Ja zuster, nee zuster enz, zijn hier slechts 
voorbeelden van. Deze presentatie neemt ons mee terug naar de 60-er en 70- er jaren, de 
tijd waarin deze liedjes veel succes hadden. Filmpjes met bekende liedjes uit de top 10 van 
de vorige eeuw komen voorbij. Meezingen {of neuriën} mag. We kijken naar een scala van 
filmpjes die over deze artiesten en hun toenmalige programma’s gaan. 
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De inloop begint om 13:45 uur aanvang 14:15  sluiting 16:30 uur. 
Iedereen is weer van harte welkom. 
 
 

 In memoriam 

 
Op 28 september overleed de heer Joop van de Veen op de leeftijd van 93 jaar. 
Voor velen een bekend persoon, jaren postbode in Nijkerk maar ook zeer actief in het 
verenigingsleven. 
Hij was de medeoprichter van de PCOB afdeling Nijkerk en heeft ook een belangrijke 
bijdrage geleverd om in Hoevelaken destijds ook een afdeling op te richten. 
De eerste jaren is hij voorzitter geweest van onze afdeling. Samen met zijn vrouw heeft hij 
jarenlang daarna de te zingen liederen voor de ledenbijeenkomsten uitgezocht en zorgde 
dan dat er een briefje met de twee liederen klaar lag voor de voorzitter….. 
Zijn in Nijkerks dialect gehouden voordrachten zullen voor velen een dierbare herinnering 
blijven. 
Wij zijn dankbaar dat Joop voor onze PCOB afdeling veel goeds heeft gedaan 
Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte en de nabijheid van onze God toe. 
 
Het bestuur van de PCOB afdeling Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. 
 

  Wie de schoen past … 

 
Er was eens een schoenfabrikant die twee vertegenwoordigers naar Afrika stuurde.  
Hij gaf ze de opdracht om eens te onderzoeken of in dat werelddeel wellicht een nieuwe 
markt voor zijn onderneming zou zijn. 
De ene vertegenwoordiger was een uitgesproken pessimist, de andere een echte optimist. 
AI snel stuurde de eerste een telegram naar huis. Daar stond in: 'Geen enkele kans. 
Niemand draagt hier schoenen.' 

 
De tweede was vrijwel even snel. Zijn telegram luidde echter anders. Tot zijn verbazing las 
de directeur: 'Enorme kansen. Niemand draagt hier schoenen!' 
Zo zie je maar weer hoe mensen van elkaar verschillen. 
De een ziet altijd leeuwen en beren, drempels en blokkades, huizenhoge moeilijkheden. 
De ander beziet het leven steeds van de zonzijde, ziet hier en daar en overal nieuwe 
mogelijkheden, kansen, uitdagingen. 
 
Ik las eens in de werkkamer van een fabrieksdirecteur een aardige spreuk aan de wand. 
Daar stond : 
De pessimist staat 's morgens op, doet het raam open en zucht: 'Mijn God, het is weer 
morgen.' 
De optimist staat 's morgens op, doet het raam open en zegt: 'Goede morgen, mijn God!' 
 
Kijk, daar heb je nu precies het verschil. Nee, ik wil niet beweren dat het geloof ons in een 
handomdraai veranderen kan van zuurpruimen in zoete abrikozen.  
Ik wil niet beweren dat het geloof je in een zegen en een zucht omtovert in de meest 
opgewekte en opgeruimde levensgenieter . 
Het karakter dat je hebt kan tot je laatste levensadem als een bezwarende lastpak blijven 
liggen op de bodem van je ziel. 
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Toch ben ik ervan overtuigd dat het geloof je een wonderlijke kracht kan geven om aan het 
begin van een nieuwe dag het raam open te doen, zodat je je longen vol kunt zuigen met 
nieuwe energie en vrolijk kunt zeggen: ‘Goede morgen, mijn God!’ 
Elke dag is een nieuw geschenk uit de hemel. 
Elke dag is een gave van God - ook al verkoop je misschien geen enkele schoen in Afrika.  
 
Ter illustratie het volgende verhaal. 
Twee mannen, beiden ernstig ziek, lagen samen in dezelfde kamer in een ziekenhuis. Een 
van de mannen mocht elke namiddag één uurtje rechtop zitten  in z'n bed om de fluimen in 
zijn longen te draineren. 
Zijn bed lag pal naast het enige venster in de kamer. De andere man naast hem, moest 
noodgedwongen hele dagen plat op z'n rug blijven liggen. 
De mannen praten eindeloze uren met elkaar. Ze spraken dan over hun vrouw en families,  
hun thuis, hun werk, hun dienst die ze beiden vervuld hadden bij het leger, waar ze in betere 
tijden op vakantie waren geweest, enz. 
Elke namiddag als de man naast het venster rechtop mocht zitten, begon hij  aan z'n 
kamergenoot alle dingen te beschrijven die hij door het venster zag. 
De man in het andere bed begon naar dit dagelijks uurtje toe te leven, daar waar zijn 
leefwereld een stukje vergroot werd met de geurige en kleurige beschrijving die de andere 
man gaf van alles wat hij zag. 
Het venster keek uit op een wondermooie park met een vijver. 

 
Eenden en zwanen dobberden op het water net als de modelbootjes van de kinderen die in 
het park speelden. Verliefde koppeltjes liepen arm in arm door het park tussen de bloemen 
van allerhande kleuren en op de achtergrond was er de skyline van de grote stad. 
Als de man bij het venster alles wat hij zag in geuren en kleuren vertelde, sloot de 
bedlegerige man naast hem z'n ogen en begon alles wat hij hoorde voor z'n geest te halen. 
Op een warme zonnige dag beschreef de man aan 't venster hoe hij een fanfare zag 
langskomen en een hele stoet mensen er achter aan. 
Alhoewel de bedlegerige man de muziek niet kon horen, kon hij de fanfare zien in z'n 
gedachten. 
Dagen en weken gingen voorbij. Op een morgen, toen de verpleegster kwam om hen beiden 
een bad te geven vond ze het levenloze lichaam van de man bij het venster. Hij was vredig 
in z'n slaap gestorven.  Ze was zeer aangeslagen en haalde er een andere verpleegster bij 
die het lichaam kwam weghalen. 
Nadat hij de dood had aanvaard van z'n kamergenoot, vroeg de bedlegerige man of hij niet 
het bed aan het venster kon krijgen. De verpleegster stemde toe, en nadat hij van plaats was 
verwisseld en alles in orde was liet de verpleegster de man alleen. Langzaam, met zeer veel 
pijn, duwde de man zich recht in z'n bed, gebruik makende van zijn ellebogen om een blik te 
werpen op de buitenwereld door het venster. Alles wat hij door het venster zag was een witte 
muur. De man belde de verpleegster om te vragen wat z'n overleden kamergenoot kon 
bezield hebben om dingen te vertellen die er niet waren? 
De verpleegster antwoordde dat de overleden man zelfs de witte muur niet kon hebben 
gezien, daar hij reeds jaren blind was. Ze zei: "Misschien wou hij jou alleen maar wat moed 
geven." 
 
MORAAL VAN HET VERHAAL: Het is een onwaarschijnlijke vreugde die je voelt om iemand 
anders gelukkig te maken, ondanks je eigen, misschien moeilijke situatie. Gedeelde smart is 
halve smart, maar gedeeld geluk, is dubbel! 
Als je je rijk wilt voelen, tel dan de dingen die je hebt, die met geen geld te betalen zijn. 
"Today is a gift, that's why it is called the present." 
        Bernhard H Steenwijk 
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  Informatiebijeenkomst Hospice Nijkerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2021 

 

Datum Locatie Onderwerp 

11 nov Hoevelaken Dhr. J.R. Broekhuizen:   “Tulpen uit Amsterdam” 

17 nov Nijkerk Walter Lodewijk:    T.V.-shows waar je voor thuis bleef 

9 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB 

12  jan Nijkerk Nieuwjaarsbijeenkomst in De Kandelaar  

10 feb Hoevelaken  

16 feb Nijkerk  

10 maart Hoevelaken  

16 maart Nijkerk  
 

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 2021 / januari 2022 – vóór 19 november 
bij de redactie: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

 

Plaats:   Nijkerk 

Spreker:  oud huisarts dhr. J.J. van de Kuinder 

Datum:  woensdag 10 november 2021 

Tijd:   19.00 -20.30 uur  

Locatie:  grote zaal in UVV-gebouw, Frieswijkstraat  97-99 

Aanmelden:  bijeenkomsten@hospicenijkerk.nl   

Of  telefonisch bij Hospice Nijkerk 033-2473100 
 

mailto:bijeenkomsten@hospicenijkerk.nl

