Purmerend, 1 februari 2022

Voorwoord
Geluk of pech
Soms heb je het ene en soms het andere. Wij hadden als PCOB
afdeling Purmerend geluk. Onze Adventsbijeenkomst kon
doorgaan en wij beleefden met elkaar een mooie middag in de
grote zaal van de Taborkerk. (Daarover leest u elders meer in
deze nieuwsbrief.) De volgende dag werden de nieuwe coronamaatregelen afgekondigd en ging bijna alles weer op slot. Alleen de meest noodzakelijke winkels open en verder weer heel
rustige dagen voor alle mensen die zich aan de regels hielden.
Of we voor de bijeenkomst van 20 januari weer groen licht krijgen
was zeer onwaarschijnlijk. De oplopende besmettingen en een
verbod op alle bijeenkomsten heeft gemaakt dat het bestuur, tijdens de bestuursvergadering van 10 januari, besloten heeft deze
middag af te gelasten. Met de heer Brinkman zal een andere afspraak gemaakt worden. Met dit besluit wachten tot de persconferentie van 14 januari leek ons onverstandig. Wel hebben we toen
besloten dat u daarover bericht zou krijgen via de mail en de
nieuwsbrief van de PGP. Velen van u zijn digitaal bereikbaar. Wij
gaan ervan uit dat die informatie nog klopt. Wanneer daar iets in
verandert: laat het ons dan weten door een berichtje te sturen naar
Jos Schouren. Op die manier blijft onze administratie ‘up-to-date’.
Pech en geluk dus: Pech dat 20 januari niet door kan gaan en geluk dat de techniek ons helpt om te zorgen dat u niet voor niets
naar de Taborkerk komt. En: met een beetje geluk zien wij elkaar
23 februari!
Geluk of pech. Valt je dat zomaar toe, overkomt je dat of kun je
daar wat aan doen? Een lot kopen en dan hopen op de hoofdprijs,
daarvan weet je eigenlijk wel dat de kans op geluk maar heel
klein is. En dan zeg je waarschijnlijk ook gemakkelijker:
‘pech gehad’, omdat je er niet op gerekend had.

Geluk, we wensen het elkaar bij het begin van een nieuw jaar. Wat geluk dan betekent?
Een eenduidig antwoord kunnen we daar
niet op geven. Waarschijnlijk worden
gebeurtenissen in het leven door mensen ook vaak verschillend beoordeeld.
Hoe groot of klein een gebeurtenis ook
is, ieder zal dat anders duiden. Kinderen
kunnen oprecht blij zijn met iets kleins.
‘Een kinderhand is gauw gevuld’ is niet
voor niets een uitdrukking. Wel kunnen
we ons daarbij afvragen of wij ook gelukkig kunnen zijn met een klein gebaar,
een telefoontje, een kaartje, even een
vriendelijk woord uit onverwachte hoek.
Pech… wat is dat? Geen prijs in de loterij, struikelen over een scheve
steen, de trein missen of past dat ook bij grotere problemen in het leven.
Gezondheid die achteruit gaat, of toch ineens een ernstige ziekte. Is dat
gewoon pech of hoort dat bij ‘ouder worden’? Lastig om daar een antwoord op te geven. Misschien is zoeken naar een andere benaming
daarvoor nodig. Ziekte en zeer, vreugde en verdriet, het overkomt ons
allemaal. Hoe we daar mee om kunnen gaan is voor iedereen verschillend. Hoeveel veerkracht hebben we en hoeveel steun ervaar je daarbij?
Geluk of pech. Voor Kees Paul ging dat eind december alle twee op.
Pech dat een verstopte ader hem in het ziekenhuis deed belanden, geluk dat de noodzakelijke operatie is geslaagd en hij weer als vanouds
de Nieuwsbrief voor ons maakt. Ook voor ons dus ‘geluk’ dat hij zo snel
opknapt en zelf aangeeft dat hij dat weer op zich kan nemen. Wel heeft
het ons als bestuur duidelijk gemaakt dat
het niet goed is dat er niet iemand is die
dat zonder meer van hem over kan nemen. Binnen ouderenorganisaties is het
vanzelfsprekend dat ouderen ook taken
op zich nemen. Daarbij gaan we er gemakshalve even van uit dat dat door kan
gaan tot in het oneindige. Nu hebben we
geleerd dat het tijd wordt dat we op zoek
gaan naar mensen die als tweede persoon betrokken zijn bij cruciale activiteiten en deze over kunnen nemen wanneer
dat nodig is. U snapt het al: Wie kan/kunnen en wil/willen zich inzetten
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voor onze afdeling en de Nieuwsbrief mee vorm geven? Om kunnen
gaan met een computer is daarbij wel belangrijk. Wellicht wilt u wel
hand- en spandiensten verrichten maar zou de hulp van’ jongeren’ nodig zijn voor het technische werk? Weet u iemand die (nog geen) lid is
van de PCOB maar wel zou willen helpen? Wilt u er eerst meer over
weten? Dat kan. Kees legt graag uit hoe het werkt en ook bestuursleden beantwoorden graag uw vragen.
Geluk of pech…Wat de komende periode ons zal brengen? Voor de
PCOB en voor u persoonlijk? Eén ding is zeker: Het is nooit of – of.
Vrijwel zeker schijnt af en toe ook figuurlijk de zon.
Hanny Somers
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Bericht van de eigen afdeling
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 23 februari 2022 vanaf 14.00 uur in de Taborkerk.
De documenten voor de jaarvergadering zijn toegevoegd als bijlage aan
deze nieuwsbrief. Dit omvat:
1. Uitnodiging en Agenda van de jaarvergadering 2022
2. Financiën: realisatie 2021 en begroting 2022
Het verslag van de jaarvergadering 2021 is niet toegevoegd. Het is eerder
gepubliceerd in de nieuwsbrief van oktober 2021.
Leden van wie het e-mailadres bij ons bekend is ontvangen bovendien de genoemde documenten via de mail inclusief het verslag van de jaarvergadering
van 2021. Het verslag is ook te lezen op onze website,
www.pcob.nl/afdelingen/purmerend Zie nieuwsbrief oktober 2021 vanaf pag. 4.
Alle leden zijn hierbij hartelijk uitgenodigd!
Lezing met film over Johannes de Heer
Na de pauze van de jaarvergadering zal een lezing met film over Johannes de Heer gepresenteerd worden door Nico Rasch. Nico komt
uit Bussum en was in zijn
werkzame leven regisseur
bij de EO.
Hij geeft de volgende toelichting: Johan de Heer was een
man met een grote bewogenheid, en probeerde het Evangelie aan zo veel mogelijk
mensen door te geven.
Via zijn kleine orgeltje op de
markt, in de trein, via kerkdiensten en via de NCRV, die
Johannes de Heer
hij hielp oprichten. Hij was
een bekende Nederlander, zelfs koning Wilhelmina wilde hem ontmoeten! Had weinig onderwijs, slechts drie maanden, leerde zichzelf de
Engelse en Duitse taal.
Het bestuur

Contributie 2022
De contributie blijft voor 2022 ongewijzigd. Dit betekent dat voor het jaar
2022 de volgende bedragen zullen gelden:
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voor individuele leden: € 36,00 en voor leefverbanden (samenwonenden/echtparen): € 52,00
Voor hen die een incasso-machtiging
hebben afgegeven zal het bedrag in februari van de rekening worden afgeschreven.
De overige leden worden verzocht het
bedrag over te maken naar rek: NL96
INGB 0000 1762 87 ten name van:
PCOB Afdeling Purmerend
Van uw contributie wordt resp. € 21,50
en € 38,50 afgedragen aan de landelijke
PCOB te Nieuwegein.
Van het resterende bedrag worden door ons o.a. de zaalhuur, consumpties bijeenkomsten, het drukken van de nieuwsbrief, bloemen en
de kosten van lezingen en overige activiteiten betaald.
Rien Brak, penningmeester

Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?
U kunt in uw leefsituatie vroeg of laat wellicht eens te maken krijgen met zaken op het gebied van verzorging, verstrekkingen,
Wmo, zorgverzekeringskeuzes en de wet langdurige zorg.
Bij problemen binnen – zoals wij dat noemen – het sociaal maatschappelijk terrein, problemen met het huishouden, vervoer of in uw woning
moet u dan contact opnemen met het Wmo loket van de gemeente of
het Sociaal wijkteam.
Veel moet u allemaal zelf doen en regelen. Het komt dan aan op eigen
kracht, eigen regie, eigen omgeving en
eerst zelf naar oplossingen zoeken. Als u
daar allemaal niet uitkomt, kan een vrijwillige ouderenadviseur (voa) u daar bij
helpen.
Een vrijwillige ouderenadviseur luistert
vooral goed en probeert met een oudere
helder te krijgen wat het probleem is.
Soms betekent dat dat hij iemands vraag
helder maakt. Hij kent de sociale kaart
van de gemeente goed en weet hoe en
waar eventuele hulptroepen te organiseren zijn. Hij werkt dikwijls naast een beroepsouderenadviseur, die bij
complexe vragen vaak in beeld komt.
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Veel vragen voor een vrijwillige ouderenadviseur gaan over:
 Formulieren van de gemeente die ingevuld moeten worden
 Administratieve zaken
 Vragen over activiteiten in de woonplaats
 Eenzaamheid
 Geloofsvragen
 Financiën en bankzaken
Vrijwillige ouderenadviseurs worden opgeleid door docenten, die weer door de landelijke bureaus van de KBO-PCOB en de
ANBO zijn opgeleid. Zij krijgen basiskennis
bijgebracht op alle levensterreinen van
ouderen (lichaam en geest, materiële zaBert Bouman
ken, sociale relaties, arbeid en prestatie en
waarden en inspiratie).
Als landelijk bureau werken we bovendien aan het registreren van alle
hulpvragen die bij vrijwillige ouderenadviseurs binnenkomen. Zo krijgen
wij steeds meer informatie over de werkelijke problemen van ouderen in
de samenleving. Dat is dan weer een mooi hulpmiddel bij de belangenbehartiging in de eigen gemeente, provincie of het land en om onze
Tweede Kamerleden te bestoken met wensen die voor ouderen heel
belangrijk zijn.
Vind u het misschien leuk om zelf een voa te worden? Er is op dit moment
een cursusaanbod waarbij u in 6 dagen (1 dag per maand) te beginnen op 3
februari zich tot voa kunt scholen. Na die 6 dagen krijgt u dan een erkend certificaat vrijwillige ouderenadviseur. De cursus is voor KBO-PCOB-leden gratis.
Aanmelden kan bij info@kbonoordholland.nl of 023-750 51 55. Nog meer
informatie vindt u op de website van de KBO: www.kbonoordholland.nl
Bert Bouman, VOA

Wat doet een hulp bij belastingaangifte?
Een hulp bij belastingaangifte is vooral actief in de maanden januari tot en met april (voor 1 mei moet de belastingaangifte binnen
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zijn bij de Belastingdienst). Soms ook in de maanden daarna, maar
dan vooral voor de huur- en zorgtoeslag.
Hij wordt opgeleid via het cursusprogramma van de ouderenorganisaties, in de maanden januari en februari. Daarnaast krijgt hij jaarlijks bijscholing over de nieuwste belastingregels. Tevens ontvangt hij bijscholing indien nodig over de huur- en de zorgtoeslag. Hiervoor kan hij het
hele jaar worden ingeschakeld.
In onze eigen afdeling is op dit moment Bert Bouman zowel de enige
voa (vrijwillige ouderenadviseur) als de enige huba (hulp bij het invullen
bij uw belastingaangifte).
Bert Bouman, HUBA
Testamenten en Erven
Het is alweer twee maanden geleden maar op donderdag 25 november 2021 was er weer een informatiemiddag in de Taborkerk.
Voorzitter Hanny Somers heette
ons allemaal hartelijk welkom.
Er was een enorme opkomst,
57 bezoekers waarvan meer
dan de helft niet-leden die op
de uitnodiging hadden gereageerd die in de diverse informatiebladen had gestaan. Hanny
memoreerde in haar inleiding
nog eens nadrukkelijk de spelregels
rond
de
coronaafspraken en introduceerde vervolgens de spreker van vanmiddag, de heer Jos Hofstee,
notaris bij Abma Schreurs, deze
keer uit de vestiging Volendam.
Jos begon zijn verhaal met de
vraag of het eerlijk is dat er successiebelasting wordt geheven
over schenkingen en erfenissen.
Notaris Jos Hofstee voor aanvang
Successiebelasting is een oude
benaming voor wat tegenwoordig erfbelasting heet. Het merendeel van
de aanwezigen vindt het diefstal, maar er was één persoon die het wel
goed vond, omdat daarmee nog iets teruggaat naar de minder draagkrachtigen in de samenleving. Vervolgens vroeg Jos hoeveel euro er aan
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schenk- en erfbelasting jaarlijks geïnd wordt door de fiscus. Dat bleek
tussen de 1,8 en 2,2 miljard euro te liggen. Dat komt neer op ongeveer
1% van het totaal aan inkomsten en uitgaven van de overheid, een verwaarloosbaar percentage vond Jos.
Jos toonde vervolgens een
aantal sheets met bedragen
van vrijstellingen bij schenkingen en erfenissen en belastingtarieven over niet vrijgestelde schenkingen en
erfenissen.
Daarbij
viel
vooral op dat een langstlevende een heel hoge vrijstelling kent (in 2021 € 671.910)
terwijl een kind het slechts
met € 21.282 moet doen. Op
de vraag hoe dat kwam, vertelde hij uitgebreid hoe dat
Notaris Jos Hofstee tijdens zijn verhaal
gekomen is en dat we dit te
danken hebben aan Jan Kees de Jager, onze voormalige minister van
Financiën. Ik ga hier verder niet op de uitleg in, maar verdedig en billijk
de nu gehanteerde toepassing.
Uit het publiek werden heel veel vragen gesteld die door Jos gelardeerd
met heel veel beeldspraak voortreffelijk werden beantwoord. Hij gaf met
name duidelijk voorbeelden hoe je iets goed kunt regelen.
Voor regelingen die je al bij leven geregeld wilt hebben voor als je zelf
niet meer je eigen zaken kunt behartigen kun je een levenstestament
laten opstellen. In een levenstestament regel je je zaken zoals o.a. over




geld
medische handelingen/opname in verzorgings- of verpleeghuis
inboedel en huis.

Met gebruikmaking van vele voorbeelden maakte Jos duidelijk wat je
allemaal het beste vooral bij een notaris kunt laten vastleggen.
Met een dankwoord van Cor Donkervoort en overhandiging van een
toepasselijk cadeau werd deze leerzame middag besloten. Iedereen
ging met een voldaan gevoel rond 4 uur weer naar huis.
Bert Bouman
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Verslag van de Adventsbijeenkomst op donderdag
16 december in de grote zaal van de Taborkerk
In verband met de strenge maatregelen krijgt iedereen een plaats
aangewezen en zitten we op afstand van elkaar. Er zijn plm. 40
mensen aanwezig plus het koor. De kerkzaal is al helemaal in
kerstsfeer ingericht en dat ziet er feestelijk uit. Het thema van deze
bijeenkomst is ‘Hoopvol op weg naar het Licht’.
Hanny Somers heet iedereen welkom en opent met een tekst van Marijke de Bruijne. Vervolgens leest ze een meditatie voor over het thema
Licht, het licht zien.
Daarna volgt er muziek. We horen het
lied van Stef Bos over licht: Geef licht.
Dan laat Kees Paul ons een gedeelte
zien van de film die hij gemaakt heeft
tijdens een vakantiereis naar Argentinië.
We zien beelden van de Inguaza Falls,
grote watervallen. Het zijn indrukwekkende beelden.
Vervolgens vertelt Truus Jaarsveld een
Stef Bos
verhaal over Maria, een vrouw die pas in
een aanleunwoning is komen wonen en daar voor het eerst Kerst zal vieren. En hoe er contact ontstaat tussen Maria en haar verlegen buurvrouw.
Na dit verhaal is er pianospel. Elly Linger speelt het adagio uit de
Mondscheinsonate van Beethoven.
Kees Paul zorgt nog eens voor de vertoning van een film: Light: may it be.
We zien en horen afwisselend beelden van brandende kaarsen en muziek.
Elly Linger speelt op de vleugel na de film muziek van Cesar Franck.
En er klinkt nogmaals muziek van Stef Bos: zijn versie van het lied Stille nacht.
In de pauze wordt iedereen voorzien van een drankje en een hapje.
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Na de pauze treedt een koorensemble op, bestaande uit 12 leden van het
Byzantijnse koor uit Hoorn Indrik en het koor uit Alkmaar met dezelfde dirigent
(zie foto, gemaakt door Cor Donkervoort).

Elly Linger vertelt een en ander over het koor en bij elk lied geeft zij een
toelichting. Het koor zingt à capella kerkliederen uit de Russische liturgie. O.a. het Onze Vader ‘Ottsje Nasj’, een Maria lied, een Cherubijnenlied en een gebedslied ‘Tebje pojem’. Ze sluiten af met een lied waarmee ze iedereen alle goeds toewensen ‘Mnogaja ljeta’.
Hanny bedankt het koor voor hun sfeervolle bijdrage aan onze Adventsmiddag. Voor alle koorleden is er een kaars met luciferdoosje
waarop de volgende tekst staat:
Elke keer dat wij een kaars ontsteken licht er ‘hoop’ op.
Elke keer dat iemand zich inzet voor een ander: evenzo.
Dank voor uw bijdrage aan deze Adventsmiddag,
PCOB-afdeling Purmerend, 16-12-2021
Ook Elly Linger, Kees Paul en Tjibbe Smidt worden hartelijk bedankt
voor hun bijdrage deze middag en zij krijgen eveneens een kaars.
Hierna wenst Hanny ons wel thuis en fijne feestdagen.

Wil Molevelt
Gezond ouder worden
Onderstaande tekst is in grote lijnen geschreven door een financieel adviseur uit de Verenigde Staten, Alexander Green. Dat is met10

een wat ik er zo leuk aan vind. Ik lees zijn epistels omdat ik tips
hoop te krijgen over snel rijk worden, maar in plaats daarvan voedt
deze man mij en zijn andere lezers vooral met levensbeschouwing.
En zo word ik toch rijker.
In eerdere artikelen benadrukte Green het belang van gezonde voeding, beweging en voldoende slaap als factoren die bijdragen aan een
lang en gelukkig leven. Deze keer gaat het over de waarde van intermenselijk contact. Het oorspronkelijke artikel heb ik een beetje ingekort.
“Waarom kijken sommige oude mensen terug op hun leven en zeggen
zij dat zij wanneer zij de keuze zouden hebben gehad het niet of niet
veel anders zouden hebben gedaan? Bestaat er een formule, een of
andere mix van liefde, werk, gewoonten of gedrag, die de beste kans op
een goed leven biedt? Onderzoekers van de universiteit van Harvard
hebben deze vraag gedurende meer dan 80 jaar onderzocht, waarbij zij
268 mannen hebben gevolgd die in de late jaren dertig naar school gingen, hen bevraagd over hun tijd in de oorlog, hun carrière, hun ziekten
en gezondheid, huwelijk, ouderschap, grootouderschap en leven als
bejaarde. De onderzoekers stelden vast wat van betekenis was en is
voor een goed doorleefd leven. Laten wij voorop stellen dat de onderzochte doelgroep niet representatief is. Deze bestond vooral uit jonge
mannen uit hogere milieus. Toch geven de onderzoeksresultaten waardevolle inzichten en benadrukken zij die ene factor die zo bepalend is
voor een positieve kijk op het leven
door ouderen.
Sommige ‘proefpersonen’ werden
leidende figuren in handel en industrie. Eén was een succesvol
schrijver. Vier werden politicus en
één was lid van het kabinet. Eén
was president, John F. Kennedy.
Er zat ook iemand bij die in dronkenschap dood neerviel. Uit het
onderzoek kan worden geconcludeerd dat zeven factoren voorspellende waarde hebben voor wat
betreft gezond ouder worden: opAlexander Green
leiding, een stabiel huwelijk, een
gezond gewicht, beweging, niet roken, geen of matig alcoholgebruik en
op een volwassen wijze weten om te gaan met veranderingen. Op de
vraag aan de hoofdonderzoeker “Wat hebt u geleerd van dit onder11

zoek”, antwoordde hij: “Dat het enige dat
er echt toe doet in het leven iemands verhouding tot andere personen is.” Het onderzoek bevestigt dat een succesvol leven
niet wordt bepaald door wat iemand bezit
of door het nastreven van (meer) bezit.
Het gaat ook niet om een laag cholesterolgehalte of een grote intelligentie of wat
iemand in zijn vak heeft bereikt. Het gaat
om verbondenheid: ouders, kinderen,
echtgenotes(n), kinderen, vrienden, buren
en mentors. Zonder hen verliest het leven
zijn glans, hoeveel welvaart wij misschien ook hebben.
Wie terugkijkt op zijn/haar leven zal zien dat de meest belangrijke momenten daarin geboorten waren, en overlijdens, huwelijken en het vieren van belangrijke gebeurtenissen. Uw meest betekenisvolle ervaringen? Dat zal zijn geweest toen u anderen hebt geroerd, of toen u geroerd
was door anderen. In tijden van lijden,
verlies, ziekte, dood, gaat het niet om
recepten of adviezen, maar zoeken wij
de helende aanwezigheid van de ander. Wie alleen aan zichzelf denkt verstikt de bron van zijn ontwikkeling.
Echte betekenis uit zich in aandacht
voor geliefden, ze laten weten dat jij er
voor hen bent. Gelukkig hebben wij
kansen te over om een daad van liefde
te tonen, of waardering of begrip.”
Jaap Veenstra

Over onze leden
Overleden
Dhr. J.P. Westerneng, Volendammerpad 15, 1135 VR Edam
Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.
Bedankt als lid
Dhr. M.P. van Leuzen en mw. H.J. de Koning, Roggebotstraat 73 P’end.
Het bestuur
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Berichten van landelijk KBO – PCOB
Ook dit jaar organiseert KBO-PCOB
de actie ’40 dagen geen druppel’.
Tijdens het koken, bij het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Onderzoek toont aan: we grijpen steeds makkelijker naar een
wijntje, borrel of een glas koud bier. Uit onderzoek van KBO-PCOB
blijkt dat 75 procent van de 55-plussers zichzelf elke dag een
glaasje (of meer) inschenkt.
Om mensen bewust te maken van hun
drinkgedrag, organiseert KBO-PCOB
samen met ‘IkPas’ de actie 40 dagen
geen druppel. De actie loopt dit jaar van
2 maart tot 17 april.
Waarom de 40 dagentijd?
De 40 dagentijd is een periode van inkeer
en bezinning, waarin u uzelf dingen ontzegt en u bewuster wordt van wat ertoe
doet. Door een periode bewust te bezinnen, ontstaat er ruimte om het effect te ervaren van het laten van dingen die misschien niet zo goed voor uzelf zijn. Het is bij uitstek een manier om met uzelf een uitdaging aan te gaan.
Bestel het actiespeldje
Speldt u ook het actiespeldje op? Als teken van uw deelname en voor
motivatie en inspiratie voor uzelf en uw omgeving. Het actiespeldje is
gratis (op = op). Heeft u zich aangemeld als deelnemer bij IkPas? Dan
kunt u een speldje aanvragen door te gaan naar: https://www.kbo-

pcob.nl/formulier-aanvraag-40-dagen-geen-druppel-speld/
Bekijk de film Gezond genieten
We willen graag gezond en vitaal
ouder worden en genieten van de
mooie dingen. Een lekker glaasje
kan daarbij best. Maar aandacht
voor alcoholgebruik op hogere
leeftijd is belangrijk. Bekijk onze
film hierover door te gaan naar:
https://www.youtube.com/watc
h?v=KojIp0Jh5UM
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Feiten en cijfers over alcoholgebruik door 55-plussers
 84% drinkt zowel doordeweeks als in het weekend
 34% drinkt elke dag
 21,2% drinkt matig: tussen de 8 en 14 (vrouwen) of 21 per week
 6,7% drinkt overmatig: meer dan 14 glazen per week (vrouwen) of meer
dan 21 (mannen)
 34% is pas op oudere leeftijd overmatig gaan drinken.
(bron: Trimbos Instituut)
Organiseer een bijeenkomst Gezond Genieten
Voor meer informatie over Gezond
Genieten organiseren wij lokale
bijeenkomsten. Zo’n bijeenkomsten worden altijd begeleid door
een gespreksleider en een apotheker. We werken in dit project
namelijk samen met de KNMP, de brancheorganisatie van apothekers.
Heeft u vragen over alcoholverslaving of hulp nodig?
In de meeste grote gemeenten is een organisatie voor behandeling van alcoholverslaving. Uw huisarts of plaatselijke GGD kan u hier meer over vertellen.
Ook kunt u hulp vinden op internet of bij programma’s en zelfhulpgroepen.

Overgenomen uit
Blijf Geloven
Blijf geloven in de toekomst, ook al lijkt de kans maar klein.
Blijf geloven in de wereld, die jouw wereld ook kan zijn.
Blijf geloven in het leven, in je denken en je doen.
Blijf geloven in oprechtheid en in normen en fatsoen.
Blijf geloven in vrede en een simpel kort gebed.
Blijf geloven in de mens, die zich voor jou heeft ingezet.
Blijf geloven in een wonder, dat jouw angsten overwint.
Blijf geloven in de onschuld en de glimlach van een kind.
Blijf geloven dat een ander ook voor jou wat overheeft.
Blijf geloven in de liefde, alle dagen dat jij leeft.
Blijf geloven in de waarde en het doel van het bestaan.
Blijf geloven dat de mensen eenmaal samen zullen gaan.
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(Advertentie)

Hoewel wat laat, maar niet minder gemeend…
Mijn moeder vond dat je na Driekoningen met goed fatsoen geen
nieuwjaarswensen meer kon aanbieden. Toch wil ik u namens het
CDA Purmerend nog alle goeds
wensen en misschien zult u dat
nog hard nodig hebben!
Ik wil uiteraard niemand bang
maken, maar zo florissant ziet de
toekomst er in ons land niet uit. Ik
wil het even met u hebben over
een donkere wolk die er aan de
horizon verschijnt. Veel mensen
denken dat de senioren in ons
land hun schaapjes prima op het
droge hebben. Ze hebben immers een eigen huis, de hypotheek braaf afgelost en vergeet
de appeltjes voor de dorst op de
bank niet. Vergeten wordt dat
lang niet iedereen in die positie
verkeert. Soms is het pensioen
Arie Commandeur
ronduit karig of zelfs afwezig en
moet elke maand huur worden betaald. En zeer recent komt er een
donkere wolk die inflatie heet, opdoemen. Als je schulden hebt, is dat
niet zo erg; je schuld wordt immers kleiner. Maar je euro’s worden
steeds minder waard doordat de prijzen omhoog gaan. Nog geen ramp
als je door je werkgever gecompenseerd
wordt via een loonsverhoging of door verhoging van je pensioen. De harde waarheid is
dat de pensioenen jaar in jaar uit achteruitgaan in koopkracht. En de pas aangetreden
regering is nog niet van plan om het koopkrachtverlies via een behoorlijke verhoging
van de AOW goed te maken. Maar die appeltjes voor de dorst op de bank dan? Als u
ze al hebt, gefeliciteerd, maar rente krijgt u
niet en bij een berg appels moet u geld toe betalen. Ik vind dat het CDA
zijn best moet doen om vooral de mensen met uitsluitend AOW beter te
ondersteunen.
Arie Commandeur, steunfractielid
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