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Van de redactie 
Voor u ligt alweer de laatste editie van de 
Nieuwsbrief van dit jaar.  

In augustus leek het erop dat de coronapandemie op 
z’n retour was en konden we een gezellige 
pannenkoekenmiddag met elkaar houden. In oktober 
waren er naast de gebruikelijke maatregelen van 

handenwassen, hoesten in je ellenboog etc. geen bijzondere maatregelen 
meer waar we ons aan moesten houden. We konden dan ook met ruim 80 
mensen de bevrijding van ’75 + 1’ gedenken in de Ontmoetingskerk. En nu is 
het december en alles is opeens weer anders. De besmettingen zijn drastisch 
opgelopen en de ziekenhuizen kunnen het extra werk nauwelijks aan. Het jaar 
2021 zal dan ook de annalen ingaan als het tweede coronajaar. In het hele 
land worden allerlei evenementen afgelast en ook wij moesten besluiten om 
de Kersbijeenkomst van 16 december niet door te laten gaan… Erg jammer, 
maar in de huidige omstandigheden onvermijdelijk, omdat we nou eenmaal 
met oudere mensen te maken hebben en zelfs als je volledig gevaccineerd 
bent toch een zeker risico loopt.  

Gelukkig konden we als PCOB Heerde-Wapenveld wel contact houden door 
de verspreiding van de Nieuwsbrief. We hopen dan ook dat u deze extra dikke 
editie, vol wetenswaardigheden, met plezier zult lezen. En, zoals u inmiddels 
weet, u kunt de Nieuwsbrief ook op onze plaatselijke PCOB-site lezen.  
Gezegende Kerst en een goede jaarwisseling! 

 

Belangrijke telefoonnummers 
Algemeen alarmnummer                                                112 
Politie                                                 0900 8844 
Brandweer                                                0900 0904 
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit                          0800 9009 
Provinciale milieuklachtenlijn (dag en nacht)                            026 3599999 
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Bijeenkomsten vanaf december 2021   
De Kerstbijeenkomst van donderdag 16 december in De Spikke gaat 
helaas niet door! 

Woensdag 5 januari 2022                             
Nieuwjaarsbijeenkomst van 10.00 – 12.00 uur in de 
Petruskerk, Kwartelweg 9, Wapenveld. 
Let op: Deze bijeenkomst is ‘onder voorbehoud’! 

Wij vragen onze leden zich te houden aan de dan 
geldende regels van het RIVM en de regels van de 
Petruskerk in Wapenveld. 
 

Wij hopen van harte dat het in januari weer mogelijk zal zijn om elkaar te 
kunnen ontmoeten rond de oliebollen en een drankje… Voorlopig zal het 
coronavirus nog wel onder ons blijven, en het is moeilijk te voorspellen hoe 
het met de besmettingen zal zijn rond de jaarwisseling. Als de 
Nieuwjaarsbijeenkomst onverhoopt niet door kan gaan, dan brengen we u 
daarvan per e-mail op de hoogte en zetten het ook op de site van onze 
plaatselijke PCOB-afdeling. Houd u dus beide in de gaten! 
 
Voor de maanden januari, februari, maart en april hebben we verder al allerlei 
ideeën voor onze ontmoetingsmiddagen, maar in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief van februari 2022 hopen we u daar meer over te kunnen vertellen. 

 

Praatje van de voorzitter 
U kunt zich vast wel voorstellen dat wij op onze 
bestuursvergadering van 10 november in een lastig 
pakket zaten. Wel 17 november laten doorgaan of 
niet. Dan over de adventsviering van 16 december: 
Hoe doen we dat en als de maatregelen weer 
aangescherpt worden, wat dan en hoe dan. Wat 
lastig allemaal.  

Op vrijdagavond de 12de, na de persconferentie, kwam het verlossende 
berichtje van de koster dat we 17 november niet terecht kunnen in het Trefpunt 
vanwege de nieuwe maatregelen, dus dat was duidelijk. Maar....hoe laat je 
dat weten aan de leden? Gelukkig is er de mail waar steeds meer leden 
gebruik van maken en onze secretaris heeft via een mailtje en de 
Schaapskooi heel wat leden kunnen bereiken. Ina Kost wilde wel even bij het 
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Trefpunt kijken of er eventueel nog mensen zouden komen, maar ik hoor net 
van haar dat dat niet het geval was.  

Toen zouden we woensdag de 17de met Joke en Mientje aan de gang gaan 
met de liturgie voor 16 december en dat lukte eigenlijk heel goed. Maar 
onderhand kwam toch steeds de vraag of het door moest gaan. Bij de Spikke 
moesten er minimaal 30 mensen zijn, anders ging het daar niet door en zo 
zaten we maar te dubben. Uiteindelijk hebben we de rest van het bestuur 
gebeld en toen bleek dat iedereen het er mee eens was om dit jaar geen 
adventsviering te houden, heel jammer maar het geeft voor iedereen wel een 
stukje rust en ik hoop dat u het daarmee eens bent.  

Ondertussen draait de wereld gewoon door ondanks alle problemen. En dan 
moet ik even denken aan Gert Jan Segers. Wat zal hij zich beroerd gevoeld 
hebben toen bleek dat hij belangrijke stukken in de trein had laten liggen.  

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen heeft Ina Kost gezegd te willen stoppen 
als bezoekdame en dat daar dus iemand anders voor moet komen. Zelf liep 
ik er al een poosje mee rond te willen stoppen als voorzitter en toen kwam de 
vraag of ik dan het werk van Ina over wilde nemen. Dat heb ik na een poosje 
nadenken toegezegd, dus nu is er alleen een nieuwe voorzitter nodig. Ik hoop 
dat er tussen onze ruim 200 leden iemand is die mijn taak over wil nemen. We 
zijn met een prima stel mensen, het is altijd gezellig op de 
bestuursvergadering, dus dat is alleen maar positief zou ik zeggen. Waarom 
ik dan stop? Als je 80 plus wordt, is het dan geen tijd om plaats te maken voor 
een jongere senior als voorzitter?  Bovendien heb ik al jaren in het bestuur 
gezeten, dus tijd om in februari afscheid te nemen, lijkt me.  

Tussen al deze perikelen door zou je bijna vergeten dat het Advent is als u dit 
leest. De Vredevorst zal komen, dat hebben de profeten voorspeld en dat 
geloven we en daar vertrouwen we op. Straks zullen we weer zingen van 
“Christus de Heer, die in Bethlehems stal lag” en van “de herders in 
Bethlehems dreven” en van “Eer zij God in deze dagen” en “Stille nacht, 
heilige nacht”. Zo gaan we op weg naar Kerst en we hopen en bidden dat het 
ondanks alles toch een mooi Kerstfeest zal worden. Of we 5 januari in 
Wapenveld bij elkaar komen is nu nog een vraag, maar dat merken we dan 
wel weer.  

Namens het bestuur wens ik u veel geloof, hoop, liefde en gezondheid voor 
2022. 
Gré Popping 
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Mutaties in het ledenbestand 
Als nieuwe leden verwelkomen wij: 
Mevrouw M.J. van Olst, Duisterestraat 61, 8181 CK Heerde. 
De heer K.J. Bel, Papelandseweg 5,  8193 KH Vorchten. 
De heer en mevrouw E. Schuurhuis en F. Schuurhuis-Schoonhoven, 
Doelbeekseweg 18, 8181 HX Heerde. 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging. 

Zo gedenken wij: 
De heer J. Ruitenbeek,  Acacialaan 47, Heerde. Hij is geboren op 11-12-1928 
en overleden op 26-10- 2021. 
Mevrouw T.H. de Graaf, de Vree1, Wapenveld. Zij is geboren op 06-09-1930 
en overleden op 09-11-2021. 
Mevrouw G.J. IJzerman-Steenbergen, Schoolstraat 3, Heerde. Zij is geboren 
op 23-12-1933 en overleden op 14-11-2021. 

Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het 
verwerken van hun verdriet. 

“ De kracht van Uw liefde ”. 

 

Voorstellen nieuwe bestuursleden – de laatste - 
In deze PCOB uitgave mag ik me voorstellen als nieuw bestuurslid van de 
PCOB. Mijn naam is Johan Vorderman en samen met mijn vrouw Diane 
wonen we aan de Losweg nr. 5 in Vorchten.  

Ik ben geboren in Wapenveld en heb een agrarische opleiding gevolgd 
waarna ik het bedrijf met koeien en varkens van mijn ouders heb 
overgenomen. In 1997 hebben we dat bedrijf verkocht (omdat er op die locatie 
geen uitbreidingsmogelijkheden waren) en hebben in Vorchten aan de 
Nijoeversweg een nieuw bedrijf gebouwd. Door de aanleg van de 
hoogwatergeul moesten we daar vertrekken en zijn de gebouwen afgebroken. 
Dan komt de vraag wat ga je dan doen, weer opnieuw ergens anders starten 
of……………………. 

Om het verhaal kort te houden hebben we besloten om niet opnieuw te starten 
met een melkveebedrijf, maar hebben we een woonvorm in Nunspeet 
gebouwd (Ons Huis Nunspeet) voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. Samen met andere ouders hebben we dat vormgegeven en is er 
een gebouw met 16 appartementen, centrale ruimten, kantoor en 
slaapwachtruimte ontstaan. In één van de appartementen woont onze dochter 
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Willemieke. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het pand en doe aller- hande 
klusjes en onderhoud ik de tuin. 

Verder mag ik mijn kennis van het melkveebedrijf inzetten bij andere bedrijven 
in vakantieperiodes. Ook is mijn agenda gevuld met bestuurswerkzaamheden 
voor diverse verenigingen voor kerk en samenleving. Zo werd is benaderd om 
voor de PCOB afgevaardigde te zijn in de ASD (adviesraad sociaal domein) 
sectie WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) De adviesraad geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerde. In 
een tijd waarin het aandeel ouderen in de samenleving groter wordt is dat een 
zeer uitdagende taak voor de gemeente. Hebt u vragen of problemen omtrent 
dit onderwerp laat het mij weten en ik neem het mee in ons overleg met de 
beleidsmedewerker van de gemeente Heerde. 

Ik hoop u als jongste bestuurslid op één van de bijeenkomsten te ontmoeten. 
Vriendelijke groeten, Johan Vorderman 

 

Een hart onder de riem 

KERST 2021 

“De eenzaamheid van de mens is het gemis aan goddelijke ‘intrede’ in ons 

bestaan. Omdat dat geluk beschikbaar is, hoeven we ook niet ‘onze eigen 

God’ te zijn.”  Auteur onbekend 

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder. 

En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige 

Vader, Vredevorst.’            
Jes. 9:5 
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PCOB- stemmers hartelijk bedankt! 
Voor het derde jaar konden wij als PCOB 
Heerde-Wapenveld meedoen aan de Rabo 
ClubSupport actie van Rabobank Noord 
Veluwe.  

In september hebben wij ons ingeschreven met het 
doel een bijdrage te krijgen voor ondersteuning van 
onze bijeenkomsten en excursie. De leden van de 
Rabobank werden uitgenodigd om vanaf 4 oktober 

te gaan stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Anders dan eerdere 
jaren ontvingen de leden van de Rabobank nu 3 stemmen per lid, waarvan er 
maximaal 1 keer op één doel gestemd mocht worden. 
Elke stem is € 6,92 waard 

Rabobank Noord-Veluwe stelde dit jaar € 150.000 van haar winst ter 
beschikking aan deze actie; er hebben zich 406 verenigingen en stichtingen 
die klant zijn bij de bank aangemeld. Dit jaar hebben 45 leden een stem op 
onze PCOB uitgebracht. Dat betekent dat we € 311,48 van de Rabobank 
ontvangen. In verband met de Corona vond er dit jaar weer geen feestelijke 
uitreiking plaats, maar werd de uitslag per mail bekend gemaakt en de waarde 
cheque in de brievenbus bezorgd. 

Opvallend is het dat we elk jaar minder stemmen ontvangen; in 2019 kregen 
we 76 stemmen, in 2020 waren dat 67 stemmen en nu 45 stemmen. Gelukkig 
zij de stemmen nu meer waard dan de afgelopen jaren en kunnen we dit 
mooie bedrag tegemoetzien. 

Belangrijke bijdrage  

Wij willen onze leden die ook lid zijn van de Rabobank heel hartelijk bedanken 
voor hun stem op uw vereniging. Het is een belangrijke bijdrage voor onze 
vereniging, waar de inkomsten voor het grootste deel afhankelijk zijn van de 
jaarlijkse contributie. Na afdracht aan de landelijke KBO-PCOB blijft er van de 
contributie circa € 8,30 netto p.p. over voor het werk van de plaatselijke 
afdeling. De bijdrage van de Rabobank ClubSupport actie komt overeen met 
de netto financiële bijdrage van ruim 35 nieuwe leden. Daarmee is meteen het 
belang van uw stemgedrag aangetoond, waarvoor wij u zeer dankbaar zijn. 
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PLUS SPONSORPUNTEN ACTIE 
Vanochtend 19 november 53 codes ingevoerd! We stonden op de 24ste plek 
maar schoven op naar de 21ste met 1254 punten goed voor 204 euro. 
Vanmiddag nog eens 14 codes ingevoerd. Frustrerend dat leverde geen 
enkele euro extra op. Maar goed je moet wat over hebben voor je club! 

Heel hartelijk bedankt voor het meesparen voor onze afdeling zodat we weer 
leuke dingen kunnen doen voor de leden als ‘Corona’ dat toelaat! 
Annie Reil-Vorstelman 

 

Rijbewijskeuringen CBR in Heerde 
Heerde - Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of 
wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg 
Rijbewijskeuringen in Dorpshuis Heerde op zaterdag zaterdag 18 
december medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. Voor houders van 
rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg. 
Gemakkelijk en snel via onze website www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn 088 2323 300. Voor het laten invullen van een rapport 
oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts  of belt u ons. 

De Procedure   

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor 
deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd 
moet worden. 
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via 
RegelZorg. 

http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas 
een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. 
Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het 
CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van 
RegelZorg. 

 

Inspiratietour van KBO-PCOB 
Op 21 oktober heb ik deelgenomen aan de INSPIRATIE TOUR van KBO-
PCOB in abdij Sion in Diepenveen. Er stonden 3 sprekers op het programma: 
Leo Feijen, u allen welbekend van de TV, Marjolein Verburg zang, en Douwe 
Draaisma, psycholoog en schrijver van het boek “Waarom het leven sneller 
gaat als je ouder wordt”. 

Leo Feijen, gaf ons 10 geboden mee om het leven trager te laten verlopen! 

1. Houdt de verstilling vast, die in Coronatijd is ingetreden, doordat we geen 
mensen fysiek mochten ontmoeten en doe dat door 2x per dag 15 minuten 
met je ogen dicht aan tafel te gaan zitten. 

2. Geef structuur aan je dag, je beleeft de dag dan veel intenser. 

3. Als je nog iets goed te maken hebt met een ander, doe dat dan en sluit 
vrede met jezelf. Je weet niet wanneer het je tijd is. 

4. Schrijf elke dag iets op waarvoor je dankbaar bent. 

5. Ieder mens weet wie Maria is, zij leefde niet voor zichzelf maar voor de 
ander. 

6.  Dat wat vanzelfsprekend is, hebben we gemerkt, is het helemaal niet. Wat 
hebben we de activiteiten met anderen in Coronatijd gemist. We worden pas 
mens in de ontmoeting met de ander. Schrijf een kaartje of bel iemand. 

7. Ga wandelen of fietsen (indien mogelijk), je komt onverwacht mensen 
tegen! Je kan genieten van de schepping, dat kan ook van een plantje op je 
balkon. 

8. Tijdens Corona zijn we allemaal wel iets dikker geworden doordat we meer 
zaten en aten. Geniet van het heden maar wees minder gulzig en milder. - 
Zing iedere dag een lied - .  
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9. Lees vaker en meer. Je bent verbonden met de mensen in je boek. 
Promotie van zijn boek “van 3 engelen tot 3 koningen”. 

10. Motto moet niet zijn “één tegen eenzaamheid” maar “samen één tegen 
eenzaamheid” en altijd samen met God. 

Met Marjolein Verburg hebben we gezongen. Zij werkt met long-Covid 
patiënten om hun longwerking te verbeteren en bereikt goede resultaten. Zij 
zingt à capella in het ensemble “Wishful Singing”. Volgens mij waren zij 
onlangs bij Paul Witteman. 

Douwe Draaisma begon met een vraag om ons geheugen op de proef te 
stellen: Hoe lang is het geleden dat er een grote hoeveelheid paarden in nood 
kwam op een zandplaat in de Waddenzee en door amazones gered werden? 
Hij liet ons het plaatje zien. De meesten dachten dat het 9,10 of 11 jaar 
geleden was. In werkelijkheid was het 15 jaar geleden. Dat heeft alles met het 
geheugen van ouderen te maken. Er ligt al heel veel achter ons terwijl dat bij 
jonge mensen nog weinig is. In 2007 is er een telling geweest van de 
verschillende soorten geheugen: 256 stuks. Om er een paar te noemen: het 
visuele, het muzikale en het geheugen voor geuren. Ook stelt hij dat 
herinneringen geen feiten zijn. Als je ze ophaalt veranderen ze al. Door de 
stemming waarin je verkeert tijdens dat terugdenken, of door een nieuwe 
interpretatie die je eraan toekent. 

De meest voorkomende problemen van de oudere mens: 
- Niet op namen kunnen komen 
- Niet op woorden kunnen komen 
- Je plannen vergeten 

De spreuk “iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn” is al een 
heel oude! Stamt uit de 14de eeuw. Het beeld dat we nu van een oudere 
hebben is gelukkig heel anders. Weliswaar valt het niet mee om alles bij te 
benen maar de meesten van ons zijn vitaal, actief en energiek! 
Annie Reil-Vorstelman 
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Scholingsochtend Vernieuwing openbaar vervoer 
KBO Gelderland heeft ons uitgenodigd voor een scholingsochtend op 
maandag 11 oktober over “DE VERNIEUWING IN HET OPENBAAR 
VERVOER EN HET OV-VANGNET”. 
Gré en Annie hebben deze bijgewoond. 
 
De provincie Gelderland wil het aanvullend Openbaar Vervoer (het OV-
vangnet) losmaken van het regiotaxivervoer voor de doelgroepen, zoals WMO 
en scholieren. 
Dit deur-tot-deur vervoer geldt voor reizigers die in een gebied wonen waar 
geen trein of busvervoer is. Zo’n 4 % van alle regiotaxi-ritten. 
April 2022 verdwijnt deze deur-tot- deur regiotaxirit en wordt het een een halte-
tot-haltetaxi. 
Deze haltes worden HUB’s genoemd en worden gezien als voor- en 
natransport van het gewone OV. 
Als u gebruik wenst te maken van dit vervoer, dient u eerst per fiets of lopend 
naar een HUB halte te gaan, daar in de taxi stappen, die u per app hebt 
besteld en die u dan naar een reguliere bushalte of treinstation brengt. 
Onduidelijk was of je dan ook meteen de terugreis moet regelen, terwijl je 
misschien niet weet waar deze HUB-halte in bijv. een andere plaats is.  

Velen vinden dit een achteruitgang! Maar de provincieambtenaar beweert met 
klem van niet omdat in een rit met de regiotaxi mensen in- en uitstappen zodat 
je vaak lang onderweg bent.  
Ten grondslag aan dit plan ligt de “Visie bereikbaar Gelderland” waarin 
waarden als verbinden, veranderen en vergroenen centraal gesteld worden. 
Men wil mensen verleiden tot de slimste en schoonste reis! De HUB wordt 
een cruciale schakel in de ketenreis en de kwaliteit ervan moet zo hoog 
mogelijk zijn. 

Diverse HUB’s zullen gerealiseerd worden: 
1. Stedelijke HUB = een OV- knooppunt; 
2. Stadrand HUB = P+R knooppunt;  
3. Regionale HUB = een overstapplek op de trein;  
4. Rurale HUB = een grote bushalte;  
5. Wijk HUB = spreekt voor zich;  
6. Een bedrijventerrein HUB. 

Er worden in de provincie regelmatig buslijnen opgeheven omdat ze niet 
rendabel meer zijn. Een niet meer in gebruik zijnde bushalte wordt dan een 
“Hub-bushalte”. Een reis kan men boeken onder de naam “HaltetaxiRRReis” 
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Doel: OV- haltes dichter bij de mensen brengen. De buurtbus blijft gewoon 
bestaan want dat hoort bij OV alleen uitgevoerd door vrijwilligers. 
Annie Reil-Vorstelman 

 

Oudere mensen kunnen soms 

                          de wonderlijkste dingen zeggen… 
Hieronder een paar zinnen die (zorg)verzekeringen zoal onder ogen krijgen: 

• Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000 

en een kwart miljoen bedragen. 

• Mijnheer, alle rekeningen die ik ontvang stop ik in een grote trommel. 

Elke maand haalt mijn zoon er geblinddoekt 3 uit, die ik dan betaal. Ik 

verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft. Bij voorbaat 

dank. 

Wordt vervolgd 
 

Een recept tegen wat ons allemaal ziek maakt! 
In deze corona-tijd, die al bijna twee jaar duurt, lieten 
veel mensen zich vaccineren in de hoop en 
verwachting dat deze akelige ziekte hen niet meer 
zou treffen. Maar er is een andere ‘pandemie’ in onze 
tijd, waartegen we ons zouden moeten wapenen: 

HAAT is die pandemie die overal om zich heen grijpt en 
waartegen we in lockdown zouden moeten gaan, 
geïsoleerd van elkaar. 

Tegen die pandemie zouden we mondkapjes moeten dragen tot over onze 
oren en ogen. 
Op die manier zouden we weinig zien of horen. We zouden elkaar niet eens 
herkennen. 
En hoe weten we dan wanneer de pandemie voorbij is? 
Wanneer een kleine herinnering licht werpt op een grote, overweldigende 
zaak. 
Om ons aan dat ene gebod te herinneren, dat in de ‘bijbels’ van bijna alle 
culturen geschreven staat: ‘GIJ ZULT LIEFHEBBEN’. 
Wat is daar zo onduidelijk aan? 
Het recept voor dit ‘vaccin’ kan je gewoon thuis fabriceren. 
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Het is heel eenvoudig. Iedereen kan het moeiteloos samenstellen.  
De ingrediënten hoeven niet eens ergens gekocht te worden. 
Ze zijn in elk huishouden aanwezig, als we ze tenminste de ruimte geven. 

Recept voor een scheutje liefde: 
Een handjevol medegevoel 
Een eetlepel met hulpvaardigheid 
Een kopje hoop 
Een bosje geloof 
Een mespuntje zelfacceptatie 
Voel je vrij om nog andere ingrediënten toe te voegen voor de nodige 
afwisseling en om de smaak te verbeteren. 
 
Alle ingrediënten goed vermengen, ze hoeven niet gekookt of koud bewaard 
te worden. 
Eén injectie met dit vaccin kan al wonderen doen. 
Deze entstof is verzorgend en kalmerend. Lichaam en geest herstellen 
erdoor. 
Er zijn wel bijwerkingen:  
De kamers van je hart worden ruimer. 
Maar, geen zorgen. Een dagelijkse shot, liefst meermalen per dag, geeft de 
beste resultaten. 
Je zult er ook verslaafd aan raken, maar weer geen zorgen, het verbetert en 
verlengt je leven. 
Voel je vrij om het recept met iedereen te delen, dan zal het teken van liefde 
op alle gebruikers worden overgedragen. 
Dat geeft je toestemming om je overal ter wereld vrij te bewegen. 
Mogen allen die dit vaccin niet gebruiken in quarantaine blijven. 
Bewerking van een artikel uit Israël Today 2021 
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GEEF ONS, GOD 
 

Geef ons, God, 
het hart van een wijze, 
een mens die mild is, 

een mens die open van hart is. 
  

Geef ons, God, 
handen van een wijze, 

handen die rechtvaardig zijn, 
handen die samenbrengen. 

  
Geef ons, God, 

ogen van een wijze, 
ogen die warmte uitstralen, 

ogen die licht brengen. 
  

Geef ons, God, 
oren van een wijze, 

dat we zorgvuldig omgaan 
met wat we horen; 

dat we in ons hart bewaren 
wat ons wordt toevertrouwd. 

  
Mag Uw wijsheid, God, 

ons spreken, ons doen en laten doorstralen, 
zodat ons allen recht wordt gedaan 

in Uw Naam. 
  

Zo bidden wij door Jezus Christus, 
Uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 
  

Marinus van den Berg 
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Indexeren pensioenen moet nu echt! 
Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden, ANBO en NOOM roepen het 
kabinet op indexeren van pensioenen nu echt 
mogelijk te maken. 

Veel senioren hebben zolang ze pensioen krijgen 
hun pensioen nog nooit verhoogd zien worden: een 
‘verloren generatie’. Als het kabinet nu niet ingrijpt, 

is ze zelf de hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan draagvlak onder haar 
plannen om het pensioenstelsel te veranderen. 

De meeste pensioenfondsen komen al veertien jaar niet aan indexatie toe. 
Dat is echt absurd. 

Jaar na jaar groeien de vermogens van pensioenfondsen. Die rijzen inmiddels 
de pan uit, maar indexatie zit er niet in. Daarmee zijn de pensioenen 20% 
achter gaan lopen bij de gestegen prijzen. Dat is niet meer uit te leggen en 
echt onaanvaardbaar. Zeker tegen de achtergrond van een inmiddels (mede 
vanwege de stijging van de energiekosten) stijf oplopende inflatie. Senioren 
bungelen al jaren achtereen onderaan alle koopkrachtlijstjes en als er niet snel 
iets gebeurt blijft dat zo. 

Hoewel het kabinet sinds kort lijkt te bewegen en beweert dat het indexatie 
eerder mogelijk wil maken, is feitelijk sprake van een schijnbeweging. Uit 
onlangs gepresenteerde cijfers van de grootste pensioenfondsen (voor 
ambtenaren, zorgmedewerkers en metaalwerkers) blijkt dat, ondanks dat ook 
hun vermogens met miljarden groeiden, voor het merendeel van de 
gepensioneerden in Nederland een verhoging er nog lang niet inzit… 
Overgenomen van de site KBO-PCOB.nu 
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KERSTVERHAAL ‘HET TAFELKLEED’ 
In oktober van dat jaar werd de nieuwe predikant in een kerk in een buitenwijk 
van Brooklyn aangesteld. De kerk had al heel lang geen predikant meer 
gehad, maar hij en zijn vrouw waren direct enthousiast over de mogelijkheden. 
Het gebouw was wel erg vervallen en er moest dus veel werk worden verzet. 
Daarom maakten ze samen een plan om alles voor de eerste dienst op 
kerstavond opgeknapt te hebben. Ze werkten hard om de banken te 
repareren, de muren te stuken, de ramen te schilderen etc. etc. Op 18 
december liepen ze zelfs voor op hun schema en waren ze praktisch klaar.  

Op 19 december brak er een verschrikkelijke storm los, die gepaard ging met 
veel regen. De storm en de regen duurden twee volle dagen. Op 21 december 
ging de predikant weer naar de kerk om de evt. schade op te nemen. Zijn hart 
zonk hem in de schoenen toen hij zag dat het dak flink had gelekt waardoor 
een deel van het pleisterwerk van de wand achter de preekstoel naar beneden 
was gekomen. Hij ruimde de rommel van de vloer en op weg naar huis besloot 
hij de dienst op kerstavond maar uit te stellen, omdat hij voor die tijd de muur 
nooit hersteld kon hebben.  

Op de terugweg kwam hij langs een lokaal bedrijf dat daar die dag een 
rommelmarkt hield voor het goede doel. Hij stopte en zag daar een prachtig, 
handgemaakt, ivoorkleurig tafelkleed. Het was een prachtig werk met heldere 
kleuren en in het midden een mooi geborduurd kruis. Het had precies de juiste 
grootte als dekmantel voor de geschonden muur. Hij kocht het kleed en ging 
weer terug naar de kerk om het op te hangen. 

Tegen die tijd was het gaan sneeuwen. Bij de kerk aangekomen zag hij een 
oudere vrouw pogingen doen om de bus te halen maar die helaas miste. De 
predikant nodigde haar uit om in de warme kerk te wachten voor de volgende 
bus die drie kwartier later langs zou komen. Ze ging in een van de kerkbanken 
zitten en schonk verder geen aandacht aan de predikant die druk in de weer 
ging met een ladder en ophanghaken om het tafelkleed als wandtapijt op de 
juiste plek te krijgen. Toen hij klaar was kon hij nauwelijks geloven dat het 
resultaat zo mooi was: het bedekte het hele beschadigde stuk muur achter de 
preekstoel.  

Toen zag hij de vrouw door het middenpad aan komen lopen; haar gezicht 
was zo wit als een laken. ‘Pastor’, vroeg ze, ‘waar heeft u dat tafelkleed 
vandaan?’ De predikant vertelde haar van de storm en de regen en de 
rommelmarkt waar hij het kleed zag liggen. De vrouw vroeg hem toen om naar 
de rechterbenedenhoek te kijken om te zien of de initialen EBG daarin waren 
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geborduurd. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het waren de initialen van 
de vrouw. Zij had het tafelkleed 40 jaar daarvoor in Oostenrijk gemaakt. Ze 
was heel verbaasd dat het kleed hier terecht was gekomen en vertelde de 
predikant dat zij en haar man voor de oorlog in goeden doen waren. Toen de 
nazi’s kwamen werd zij gedwongen te vertrekken, haar man zou haar de week 
erna volgen. Ze werd al snel gearresteerd, naar de gevangenis gestuurd en 
zag haar man nooit meer. De predikant wilde haar het kleed na dat verhaal 
graag teruggeven, maar zij besliste dat de kerk het zou mogen houden. De 
voorganger drong er toen op aan haar zelf naar huis te brengen; dat was het 
minste dat hij kon doen na de schenking van het tafelkleed. 

Op kerstavond had de gemeente een geweldige dienst in de opgeknapte kerk. 
Hij was bijna helemaal vol, de sfeer was geweldig en de muziek was prachtig. 
Aan het einde van de dienst groetten de predikant en zijn vrouw aan de 
uitgang alle kerkgangers en velen zeiden dat ze terug zouden komen.  

Een oudere man, die de predikant herkende vanuit de buurt, bleef echter in 
een van de kerkbanken zitten en de predikant vroeg hem waarom hij nog niet 
op huis aan ging. Hij zei niets maar staarde naar het tafelkleed aan de wand 
achter de preekstoel. Het was identiek aan het kleed dat zijn vrouw jaren 
geleden, nog voor de oorlog, in Oostenrijk had gemaakt. Hoe kunnen twee 
kleden zo op elkaar lijken, vroeg hij zich af. Langzaam vertelde hij de predikant 
dat toen de nazi’s kwamen, hij zijn vrouw dwong te vluchten voor haar 
veiligheid en dat hij later zou volgen. Maar hij werd gearresteerd en 
gevangengezet. In de voorbije 40 jaren heeft hij zijn huis en zijn vrouw nooit 
meer teruggezien.  

Het bleef even stil maar toen vroeg de predikant hem of hij hem mee mocht 
nemen voor een ritje met de auto. Ze reden naar het huis waar de predikant 
een paar dagen eerder de vrouw van de gemiste bus naartoe had gebracht. 
Hij hielp de oude man de drie trappen op naar het appartement, belde aan en 
was toen getuige van de grootste kerst-reünie die hij zich ooit had kunnen 
voorstellen. 
Vertaald uit het Engels. Auteur onbekend. 
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Uw ledenpas is geld  waard !!!!!! 

Winkeliers en bedrijven  

die meedoen aan de kortingsactie 

      

 

 

                                           uw PCOB korting 

Meiling Juwelier       Dorpstraat 14              Heerde        10% 

Nooteboom Topslagerij            Zuppeldseweg 8         Heerde          5% 

Pijnappel Woonadviseur          Dorpstraat 35              Heerde          5% 

Put Rijwiel speciaalzaak 1)      Hagestraat 8-10          Heerde         10% 

De Haan makelaars                 Brinklaan 5                  Epe              10% 

Euronics Visser                        Klapperdijk 26             Wapenveld     5% 

’t Doelbeek 2)                         Kanaalstraat 12           Heerde         10% 

Veldhuis Adviesgroep 3)          Sportlaan 4a                Heerde         

Zorgverzekeringen 4)               zie ook  www.pcob.nl/zorgvergelijker 

Schadeverzekering Centraal Beheer www.KBO-PCOB/schadeverzekering 

 

 

1)Indien er geen inruil is. 

2)Op alle materialen, bij stoffering of meubelen op maat. 

3)Bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht de grootte van het 

verzekerde bedrag, hoeft u de 1e maand de premie niet te betalen.  

4) PCOB-KBO en Zilveren Kruis zijn partners in de zorgverzekering en 

geven daardoor aan de leden een uitgebreid pakket met aantrekkelijke 

kortingen. Daarnaast is het voor onze leden ook mogelijk om een collectieve 

zorgverzekering af te sluiten bij Prolife, Interpolis en De Friesland 

Zorgverzekeraars. 

De kortingen gelden niet voor reparaties, geldt voor alle winkeliers. 

 

 

 

http://www.pcob.nl/zorgvergelijker
http://www.kbo-pcob/
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                   pcobheerde@gmail.com  
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                   hnoppers@planet.nl 
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                   Johan Vorderman 
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