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Van de redactie 
In het maart-nummer van de Nieuwsbrief hebben we 
weer allerlei ‘wetenswaardigs’ voor u klaarstaan. 
O.a. een brief van de Ontmoetingskerk waarin een 
verandering voor het betalen van de consumpties 
wordt aangekondigd en een bericht hoe je, voordat 
je het dóórhebt, het slachtoffer kunt worden van 

WhatsApp-fraude en dat gelukkig ook kunt voorkomen. 

In februari durfden we het als bestuur nog niet aan om de geplande Algemene 
Ledenvergadering te houden. Maar als u deze Nieuwsbrief ontvangt zijn bijna 
alle maatregelen i.v.m. corona van de baan en het ziet er dus naar uit dat we 
deze bijeenkomst – inclusief een spreker over een interessant thema – in 
maart wel kunnen houden. Dat is fijn! En we hopen dan ook dat u het ook 
weer aandurft om naar de Ontmoetingskerk in Heerde te komen. De agenda 
voor de Algemene Ledenvergadering vindt u verderop in het blad en bij ‘Data 
bijeenkomsten’ leest u meer over de geplande data voor de komende 
maanden. 

Het voorjaar laat niet lang meer op zich wachten: overal komen de 
verschillende bolletjes al tevoorschijn. Nog even en dan barst de natuur weer 
los in al zijn mooie kleurenpracht! Het onderstaande gedichtje geeft mooi weer 
hoe je onder de indruk kan komen van de prille voorjaarsboden in onze tuinen. 

   Ik eigen ze mij toe, de tere knoppen 
   en leg ze knielend vast, op goed geluk. 
   Het lijkt een berg: hoe dieper ik mij buk, 
   hoe hoger deze wit besneeuwde toppen. 

   Symbolen van de onschuld en het reine, 
   de afdruk van de grootsheid in het kleine. 
   Rikkert 

Ik wens u weer veel leesplezier! 
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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 

 

Data bijeenkomsten  
Woensdag 16 maart: De uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2022 en 
aandacht voor ‘ZADELPIJN’ door Wim van der Weerd van De Rijwielhoek 
Oene. 

Aanvang: 14.30 uur. Als de opkomst groter is dan 30 personen, dan vindt de 
bijeenkomst plaats in de Kerkzaal van de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 
te Heerde. Anders zoals gebruikelijk in Het Trefpunt (hetzelfde adres). 
 

>>> We zijn druk bezig met de invulling van de bijeenkomsten voor de 
komende maanden en als corona geen roet (meer) in het eten gooit beloven 
het weer gezellige en interessante middagen te worden! 

U kunt de volgende data alvast in uw agenda zetten: 20 april, 18 mei, 8 juni, 
6 juli en 10 augustus. 

 

Praatje van de voorzitter 
Bent u ook wel eens jaloers op mensen die precies 
weten wat ze willen? En dan heb ik het over de hele 
gewone dingen in het leven die je regelmatig 
tegenkomt. Bijvoorbeeld: je wilt/moet eigenlijk nodig 
iets nieuws en je gaat naar de winkel. Je staat met 
een arm vol kleren en je begint te passen. Het éne 
na het andere en je kunt geen beslissing nemen. Je 

draait maar rond voor de spiegel om te kijken of het je niet dikker maakt of dat 
het mooi afkleedt, want dat laatste wil je natuurlijk graag. Dan moet uiteindelijk 
de beslissing vallen en soms helpt het als de verkoopster of een vriendin 
meegaat en helpt bij je beslissing. En dan word ik weleens jaloers op mensen 
die direct precies weten wat ze willen... 
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Het is niet helemaal te vergelijken, maar zo ging ik op woensdag 9 februari 
naar onze bestuursvergadering, want wat moesten we beslissen: wel of niet 
door laten gaan van de ledenbijeenkomst van 16 februari? We hebben er 
serieus aandacht aan geschonken en de zaak van alle kanten bekeken, maar 
uiteindelijk toch besloten om het er deze keer nog bij te laten en pas op 16 
maart weer bij elkaar te komen.  

Die datum moet u trouwens bekend voor komen, want dat is de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u zich al verdiept in de 
verkiezingsprogramma's die op stapel staan? Als je in de Schaapskooi leest 
wat iedereen voor plannen heeft, is ook dat moeilijk kiezen, want alle partijen 
hebben wel een beetje gelijk vind ik altijd. Wil niet iedereen dat er meer huizen 
gebouwd worden en dan heel graag het liefste voor onze doelgroep: dicht bij 
het centrum en betaalbaar. We zullen zien wat het gaat worden.  
En dan even over de vacatures die er in het bestuur zijn. Er is op dit moment 
nog geen andere voorzitter, maar wel een nieuwe bezoekdame voor 
Wapenveld en dat is mevr. Henny van Ommen. Ze wil ook in het bestuur 
plaatsnemen en daar zijn we erg blij mee. 

Heel iets anders, maar weet u dat we vanaf 6 maart in de 40-dagentijd leven? 
De vastentijd begint op 2 maart voorafgaand aan het carnaval. Dat laatste 
daar maken wij ons niet zo druk om, maar dat is in andere streken van ons 
land wel anders. Lees/kijk in de kranten en op TV. We bezinnen ons op het 
lijden en sterven van onze Heer. Er is zelfs een veertigdagentijd-kalender 
uitgegeven door de Protestantse Kerk met het thema: alles komt goed! Dat is 
vaak moeilijk om te geloven, maar het zijn woorden van hoop: God belooft 
ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. 
Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien in het geloof en vertrouwen dat 
alles goed komt. Een mooi perspectief!  

Ik was vorige week bij iemand van bijna 90 en toen kregen we het over hoe 
we als 60/70/80/90-plus genoemd worden in de samenleving en we kwamen 
op de volgende benamingen: oudjes, ouderen, ouden van dagen, senioren, 
bejaarden en... Toen zei mijn gastrouw: ‘Weet je wat ik altijd zeg? We zijn op 
leeftijd!’ En dat vind ik toch leuk om even te vermelden.  
Gisteravond de persconferentie: de remmen mogen bijna helemaal los, maar 
we blijven voorzichtig als ‘mensen op leeftijd’.  

Tot woensdag 16 maart, als er iemand komt van De Rijwielhoek Oene die 
alles kan vertellen over fietsen en wat daarbij hoort. En o ja: Vergeet niet te 
stemmen.  
Gré Popping 
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Mutaties in het ledenbestand 
Zo gedenken wij: 
De heer H. Sanders, Euverweg 3, Wapenveld. Hij is geboren op 24-05-1932 
en overleden op 24-01-2022. 
We condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het 
verwerken van hun verdriet. 

Groot is uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond 

 
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2022  
PCOB-afdeling Heerde/Wapenveld 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2021. 

Gepubliceerd in de Nieuwsbrief van februari 2022 
4. Ingekomen stukken 
5. Mededelingen van huishoudelijke aard door de voorzitter 
6. Jaarverslag van de secretaris.  
             Gepubliceerd in de Nieuwsbrief van februari 2022 
7. Jaarverslag van de penningmeester (wordt uitgereikt) 

a. Toelichting op het verslag 
b. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur 
c. Vaststelling financieel verslag 2021 
d. Begroting 2022 

8. Verkiezing kascommissie 
Aftredend lid: dhr. A. Jonker, herkiesbaar lid: mevr. G. Dijkslag-
Grotenhuis, benoeming tot nieuw lid: het huidige reserve lid dhr. J. 
Neeleman 
Benoeming nieuw reserve lid kascommissie: voorgesteld wordt dhr. 
H. van der Stege 

9. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend op eigen verzoek als voorzitter: mevr. G. Popping-
Hoekzema, regulier aftredend: mevr. I. Kost- Dekker  
Benoeming nieuwe bezoekmedewerker voor Heerde- in de plaats van 
mevr. I. Kost-Dekker-: voorgesteld wordt mevr. G. Popping-
Hoekzema 
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We willen graag als nieuwe bezoekmedewerker voor Wapenveld 
benoemen - tevens lid van het bestuur: mevr. H.van Ommen-
Marskamp 
Benoeming nieuwe voorzitter: voorgesteld wordt …………… 

10. Afscheid Herman van der Stege, voormalig bestuurslid 
Afscheid Joop Ter Velde en Boukje Dolsma- bezoekmedewerkers van 
Wapenveld-  
Afscheid Gré Popping- voorzitter- 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

Bericht van de Ontmoetingskerk 
Begin januari ontving het bestuur onderstaande brief van de Ontmoetingskerk. 
We drukken hem hier in zijn geheel af omdat er belangrijke informatie in staat 
over de nieuwe manier van betalen in de kerk.  

Beste huurder, 
Betreft: pinapparaat 
Het is stil in de Ontmoetingskerk. Natuurlijk missen 
wij u en hopen u in 2022 weer snel te kunnen 
ontvangen. Helaas hebben wij allen weer te maken 

met verscherpte Corona maatregelen en waarschijnlijk zullen een aantal 
maatregelen de komende tijd blijven. 

Intussen zitten wij van de Ontmoetingskerk niet stil en is er een verandering 
in onze werkwijze. Want ook de Ontmoetingskerk gaat mee met de 
ontwikkelingen van de moderne tijd. Contant geld raakt steeds meer uit het 
dagelijkse leven en is bewerkelijk. 

Sinds kort beschikt de Ontmoetingskerk over een pinapparaat.  

Daarom gaan wij vanaf dit jaar zoveel mogelijk over op digitaal afrekenen. Bij 
elke samenkomst rekenen de mensen hun consumptie bij voorkeur af met een 
pinbetaling. Voor het geval er mensen zijn die niet kunnen of willen pinnen, 
blijft het voorlopig mogelijk contant te betalen.  
 
Natuurlijk zal het even wennen zijn, maar samen komen we er wel uit. Heeft 
u hier vragen over dan hoor of lees ik dat graag. 

Vriendelijke groet, 

Adry Bregman, Beheerder Ontmoetingskerk 
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Een hart onder de riem 

 ‘De hongerigen te eten geven, de dorstigen te 
drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de 
gevangenen bezoeken en de doden begraven’. 
 

U kent ze vast wel, de zeven werken van 
barmhartigheid. Het zijn woorden van Jezus en zijn te 
vinden in Mattheus 25 vers 35 en 36. Hoewel, de 

zevende is pas in de 13e eeuw toegevoegd door paus Innocentius III n.a.v. 
een tekst uit het apocriefe boek Tobit.  

Thomas van Aquino – de bekendste theoloog uit de 13e eeuw – voegde er in 
zijn geschriften het volgende aan toe: ‘Onderwijs de onwetenden, begeleid 
hen die twijfelen, troost de treurenden, wijs de zondaar terecht, verdraag hen 
die ons lastig vallen en bid voor allen’.  

We denken vaak dat ouderen alleen nog maar kunnen bidden… En natuurlijk 
is bidden belangrijk, maar Thomas van Aquino noemt het pas als laatste. Al 
die andere taken, die daarvoor worden genoemd en die Jezus ons voorhield, 
houden vast niet op bij het bereiken van een bepaalde leeftijd! Laten we 
daarom iedere nieuwe dag, binnen de mogelijkheden die we hebben, zoeken 
naar manieren om deze dingen in praktijk te blijven brengen. Ook als we 75 
jaar of ouder zijn! 
 

WhatsApp-fraude, wat is het en hoe voorkom je het? 
Hoe komen WhatsApp-fraudeurs aan uw nummer? 
WhatsApp-fraude begint bij uw telefoonnummer. Deze 
tien cijfers achterhalen is een fluitje van een cent. Ze 
vinden uw nummer op uw social media of Marktplaats. 
De cybercrimineel verandert zijn telefoonnummer in zijn 
WhatsApp-profiel naar uw nummer. Vervolgens 
registreert de crimineel zich als u. En zodra ze uw 
nummer hebben gaan ze proberen om uw contacten 
geld afhandig te maken en/of uw account te kapen. 
Feitelijk is het een vorm van identiteitsfraude. Zijn ze uw 

account binnengedrongen? Dan hebben ze goud in handen. Tenzij u weet 
hoe fraudeurs te werk gaan. 
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Inspelen op uw gevoel 
Vaak maken cybercriminelen mensen geld afhandig door in te spelen op hun 
gevoel. Bijvoorbeeld op uw vertrouwen door gebruik te maken van uw 
contactenlijst. Want wat u dan niet ziet is dat er onder die leuke profielfoto van 
uw kind of bekende een crimineel schuilgaat. Het is niet voor niets dat er 
jaarlijks honderden mensen slachtoffer worden van WhatsApp-fraude en de 
schade tot in de duizenden euro’s oploopt. 
Hoe zorgt u ervoor dat u geen slachtoffer van fraude wordt via uw WhatsApp-
account? Hoe gaan de fraudeurs te werk en hoe herkent u het? 

Vriend of familie in nood 
Stel u krijgt een appje van uw kind, familielid of vriend, dat hij of zij in de 
problemen zit en direct geld nodig heeft. U schrikt hiervan en wil misschien 
meteen uw bankapp openen om geld over te maken. Niet doen. Wacht even 
en wees alert. Dit is hoogstwaarschijnlijk fraude. Want als deze persoon echt 
in de problemen zou zitten, dan kunt u op zijn minst een telefoontje van hem 
of haar verwachten. Toch? 

Alhoewel… Wat als uw contact of bekende schrijft dat hij of zij niet kan bellen. 
Dat de telefoon stuk is en er straks mee naar de winkel gaat. Dat klinkt 
geloofwaardig, toch? U heeft misschien zelf ook vaak genoeg problemen 
(gehad) met uw smartphone… 

Gestolen stem van sociale media 
Misschien denkt u nu: via WhatsApp om geld vragen, dat is zeker fraude. Daar 
trap ik niet in. Maar stel dat opeens uw telefoon overgaat en op uw scherm 
weer die leuke profielfoto verschijnt. U neemt bezorgd op, dan hoort u zijn of 
haar stem, waarna de verbinding verbroken wordt. Vreemd toch? Dit was een 
fragment van de stem van uw contact, gestolen door de fraudeur uit LinkedIn 
of Instagram. Gewiekst als ze zijn: kort na het verbreken van de verbinding 
komt er een appje binnen waarin staat dat de verbinding slecht is of dat de 
telefoon sinds het aanschaffen ervan al raar doet. 
Even op een rijtje: bij wat voor WhatsApp-berichten moeten er alarmbellen 
gaan rinkelen? 

• als er geld wordt gevraagd via WhatsApp 

• als de telefoon zogenaamd kuren heeft 

• als uw bekende kort opbelt, iets zegt en de verbinding verbreekt 

• als uw contact opeens een nieuw telefoonnummer heeft 

Hoe herkent u het kapen van uw WhatsApp-account? 
Er is ook een risico dat de crimineel uw telefoon overneemt oftewel kaapt. Dat 
doen ze door uw WhatsApp-account op hun eigen apparaat te zetten. Daar is 
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alleen wel een verificatiecode voor nodig. Deze code probeert hij te 
achterhalen door te appen dat er een verificatiecode per ongeluk naar uw 
sms-berichten gestuurd is. Een crimineel kan zich voordoen als een 
geïnteresseerde in die antieke kast op Marktplaats bijvoorbeeld. 

Kapen door afluisteren 
Er is nog een andere manier waarop uw telefoon gekaapt kan worden. 
Namelijk door deze verificatiecode te laten sturen naar uw voicemail. Deze 
berichten zijn gemakkelijker te achterhalen dan sms-berichten. Dat komt 
omdat voicemails niet beveiligd zijn. Zijn ze binnen? Dan heeft de crimineel 
toegang tot al uw contacten en worden u en uw contacten de dupe van 
WhatsApp-fraude. En dat is wel het laatste wat u wilt. 

Account beschermen tegen kapers? 
Dit kunt u doen door een tweestapsverificatie in te stellen op uw smartphone: 

• open WhatsApp 

• open settings 

• tik account 

• tik verificatie in twee stappen 

• voer een pincode in 

• voer nogmaals de pincode in 

• voer e-mailadres in 

• e-mailadres bevestigen 

P.S. Komt u er zelf niet uit? Laat iemand uit uw familie of vriendenkring u even 
helpen. Het voorkomt veel narigheid als u de dupe zou worden van 
bovenstaand crimineel gedrag! 
Bewerking artikel gevonden op www.solcon.nl 

 

Boeren willen verbod op hond uitlaten op Veluwe 
Boerenactiegroep Agractie wil dat de provincie Gelderland per direct het 
uitlaten van honden op de Veluwe verbiedt. Reden is dat onderzoek van de 
Universiteit Gent (België) heeft aangetoond dat hondenpoep voor een 
ernstige toename van de hoeveelheid stikstof in de natuur zorgt. Gelderland 
moet onderzoeken hoeveel schade het uitlaten van honden in de beschermde 
natuur aanricht en ondertussen alvast verbieden dat honden nog in de buurt 
van de Veluwe komen. 
Gelezen in het Nederlands Dagblad van 12 februari 2022 
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Een oud rijmpje 
Er is de laatste jaren veel aandacht voor de leefomgeving en de diversiteit in 
het landschap. Dat uit zich ook in acties voor het planten van fruitbomen en 
liefst van de oude bekende rassen. Dat dit van alle tijden is las ik in 
‘Pomopost’, het blad van de Noordelijke Pomologische Vereniging. Het 
onderstaande rijmpje is overgenomen uit ‘De landbouw in zijn geheelen 
omvang, Zwolle 1862’ - dus van 160 jaar geleden!  

Zet, zelfs op slechten grond en langs der velden zoom, 
waar slechts een plaatsjen is, een peer of appelboom, 

een zoete kers of pruim, of ander soort, 
naar dat het maar uw grond of naar uw smaak behoort. 

Verzorg en kweek ze goed. Ze geven ruim genot, 
een lekk’ren, frissche mond en een gezonden pot. 

Dit alles is het loon voor uw noeste vlijt, 
een zegen voor uw huis, dien gij u zelf bereidt. 

 

Oudere mensen  

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

• We hebben geen inkomsten uit de veehouderij. Met de dood van mijn man is 

ook het laatste rund van het erf vertrokken. 

• Uw schrijven inzake toestemming voor een Darmbad-kuur is bij mij in de en-

tree terechtgekomen. 

Wordt vervolgd! 

 

Bijdrage van PCOB-lid Gerrit van Werven        
Toen ik rond 30 jaar geleden mijn activiteiten op de boerderij in Vorchten 
verminderde, werd ik lid van de PCOB-afdeling Heerde. Er werd mij gevraagd 
of ik de ledenwerving ter hand wilde nemen. Dus geregeld op pad, pratend 
onder het genot van koffie of thee, probeerde ik ze actief te maken, wijzend 
op de gezelligheid en de activiteiten. Soms ging het moeilijk en soms heel vlot 
en ook wijzend op het nut van de ouderenbond voor ons als ouderen. Ik ben 
dit een hele tijd blijven doen, maar de 30 nieuwe leden in 2 jaar lukte niet 
meer…  
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Hopelijk komt er nog weer nieuwe bloei na de Coronaperiode. Wie had 
kunnen denken dat zoiets kon gebeuren? Laten we er het beste maar van 
blijven hopen en dat het zelfs een impuls geeft voor meer ledengroei!  
Ik verlang alweer zo naar die gezellige middagen, de activiteiten en het 
samenzijn. En niet te vergeten: ik ben ook blij met ons landelijk KBO/PCOB-
blad dat ons vertelt wat Den Haag voor ons in petto heeft en ons over alles 
goede, en voor ouderen belangrijke, tips geeft.  
Hartelijk dank aan de bestuursleden voor hun inzet! 

PS van Annie Reil. 
Gerrit heeft ook mij 25 jaar geleden lid gemaakt van de PCOB. Ik herinner me 
nog heel goed dat hij met deze vraag bij mij aan de deur kwam. Ik moest 
hartelijk lachen en riep natuurlijk meteen: “daar ben ik nog veel te jong voor”. 
Zijn antwoord: “maar je bent toch wel 50 geweest”. Dat moest ik beamen, al 
was dit nog maar net. En zo is het gekomen! 20 jaar ben ik steunend lid 
geweest en toen ben ik actief geworden! 
Jarenlang heeft Gerrit ook met veel plezier ons blad rondgebracht. Een 
valpartij vorig jaar heeft hier een eind aan gemaakt. Wij hebben eveneens veel 
waardering voor zijn inzet voor onze afdeling!  
 

Reminder contributie lidmaatschap PCOB 
Hebt u uw contributie voor 2022 al betaald?  

- De contributie voor een echtpaar/leefverband bedraagt € 55,00  
- De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt € 30,00  

 

Positief ouder worden -  
Samenvatting afstudeerscriptie van Annemarie Simonis-Bik  

Als secretaris van de PCOB heb ik deze 
scriptie opgevraagd met de idee ‘misschien 
is het ook voor onze leden interessant’. 

Het doel van het onderzoek was: het 
bevorderen van ‘POSITIEF OUDER 
WORDEN’. 
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Vragen: 
- Bevordert ‘waardengericht leven’ het welzijn van mensen van 40 

jaar en ouder? 
- Wordt de relatie tussen waardengericht leven en welzijn beïn-

vloedt door de wijze waarop mensen hun eigen veroudering er-
varen? 

 
Wetenswaardigheden: 
In 1981 hadden mannen van 65 jaar nog 14,3 jaar te leven en in 2018 was 
dat ruim19 jaar. 
In 1981 hadden vrouwen nog 18 jaar te leven en in 2018 was dat 21,5 jaar. 
Wat een groot verschil! 
In 1967 bestond 8,1% van de bevolking uit mensen van 65 - 80jarigen en 1,6 
% van 80 jaar en ouder. 
In 2019 waren deze percentages toegenomen tot 14,3% en 4,5%. 
In ruim 50 jaar is het aantal 65-plussers in onze samenleving dus bijna 
verdubbeld. 
De gerontologie, de wetenschap over de ouderdom, is dus vele malen 
belangrijker geworden.  

‘Waarden’ in dit onderzoek betekent: stilstaan bij de dingen die u als persoon 
echt belangrijk vindt, uw unieke eigen waarden, die richting en betekenis aan 
uw leven geven. 
Daarbij komt het begrip ‘toegewijd handelen’, dit is handelen op basis van 
deze waarden.  
De combinatie van waarden en toegewijd handelen leidt tot een 
waardengericht leven en houdt in dat de persoon weet wat hij echt belangrijk 
vindt en dat hij daar ook gedurende zijn leven in wil investeren. 
Dit onderzoek is gedaan vanuit de ‘positieve psychologie’, dat is het streven 
naar levensgeluk en welbevinden van ieder mens onafhankelijk of er ook 
sprake is van ziekte. Niet de gebreken dienen centraal te staan maar de 
mogelijkheden die een mens ook op oudere leeftijd nog heeft. 
Zo is in studies naar voren gekomen dat het helpen van anderen, het doen 
van vrijwilligerswerk en een doel hebben een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het welzijn. 

Deelnemers aan het onderzoek vulden vragenlijsten in over hun emotioneel-, 
sociaal- en psychologisch welbevinden. Daarnaast beantwoordden zij vragen 
over waardengericht leven en de wijze waarop zij hun eigen ouder worden 
beoordeelden. 
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De conclusies van dit onderzoek zijn: 
- Waardengericht leven bevordert duidelijk het welzijn op alle drie de 

gebieden; 
- Hoe hoger de mens is opgeleid, hoe hoger de score voor welzijn; 
- Mensen met een vaste relatie hebben een hogere score voor welzijn; 
- Bij oudere leeftijd (ongeveer rond je 65ste) neemt het welzijn af; 
- De ervaring, mening en gevoelens over de eigen veroudering beïn-

vloedde niet de relatie tussen waarden gericht leven en het welzijn; 
- Maar een positieve kijk op de eigen veroudering bevordert wel het 

welzijn. 

Als aanbeveling wordt aangegeven dat waardengericht leven is aan te leren. 
Wenselijk is verder onderzoek te doen naar training in bewustwording van 
waardengericht leven en het welzijn. Daarnaast is aandacht voor een goede 
opleiding belangrijk voor een beter welzijn op hogere leeftijd. 

Noot: De hele scriptie bestond uit 40 pagina’s. Ik heb de belangrijkste zaken 
zo kort mogelijk voor u samengevat. 

 

De molens en de wind  
Ze staan hier vlakbij. Wanneer je naar Zwolle 
rijdt over de A28, of naar Kampen via de 
N50, of gezellig een rondje fietst door de 
Voskuil…dan kun je ze onmogelijk over het 
hoofd zien: de vier grote windturbines in 
Hattemerbroek. Maar vooral in de trein van 
Zwolle naar Lelystad, kom je er vlak langs.  

Een argeloze treinreiziger, kijkend uit het raampje zal misschien opmerken: 
‘Hé, windturbines’. Om vervolgens te kunnen zien ‘er staat een naam op’! 
Faith… Hope… Love…/ Geloof… Hoop… Liefde… Er komt er nog eentje. Wat 
staat daarop? Peace…/ Vrede… Misschien zal die treinreiziger er iets over 
opmerken tegen een medepassagier (vanachter zijn of haar mondkapje). Wat 
apart, windturbines met deze namen. Misschien denkt-ie er stil over na, 
vertaalt ze in z’n hoofd, en mijmert door, wellicht tot Lelystad. Geloof, Hoop, 
Liefde, Vrede… Deze woorden, ze zijn zo vaak genoemd, zo vaak herhaald. 
Lees de interviews in kranten en magazines, waarin een min of meer bekende 
Nederlander iets over zichzelf vertelt aan de hand van geloof, hoop en liefde. 
Wat dat betekent voor haar of hem. Dat verschilt nogal, per geïnterviewde. 
Voor Bijbellezers zijn het vooral de woorden van Paulus in zijn brief aan de 
Korintiërs: ‘Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste daarvan is 
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de liefde’. Maar het is echt niet de enige Bijbeltekst waarin deze woorden 
voorkomen. Geloof staat 240 keer in de Bijbel, hoop 183 keer en liefde 179 
keer En, heel verrassend, vrede 341 keer!  

Bijna bij Lelystad heeft de reiziger misschien hierover nagedacht: ‘Geloof, dat 
heeft te maken met vertrouwen en trouw. Hoop, dat is verlangen, verwachting, 
ook geduld’. 

Geloven en hopen worden in de Bijbel en in heel veel liederen vaak in één 
adem genoemd. Liefde betekent gericht zijn op, aandacht hebben voor de 
ander. De apostel Paulus beschrijft in prachtige zinnen wat liefde is. 
Bijvoorbeeld ‘Zij zoekt zichzelf niet’. En vrede… dan heb je het goed met 
elkaar. Het heeft te maken met recht, rechtvaardigheid, rust, veiligheid, 
vrijheid en ook barmhartigheid. Geen wonder dat juist ‘vrede’ vooral een groet 
is: ‘shalom’. De apostel Judas begroet zijn lezers met ‘Barmhartigheid zij u, 
vrede en liefde, in overvloed’. 

Retour Zwolle ziet de reiziger de windmolens opnieuw. Ze draaien meestal en 
wekken zo energie op en leveren stroom voor vele huizen. Dat betekent licht, 
warmte, comfort. Is het echter windstil, dan gebeurt er niets. In de Bijbel wordt 
Gods adem, Gods Geest, uitgebeeld als een windvlaag. Denk maar aan 
Pinksteren. Geloof, hoop en liefde moeten worden aangeblazen, geïnspireerd 
door Gods Geest. En dan gebeurt er wat. Bij onszelf, onze omgeving, ons 
land, de wereld… Dan komt Gods Koninkrijk dichterbij. Het Koninkrijk van de 
Vrede.  
Dien Kaldeway – bewerking artikel, PCOB- Nieuwsbrief, Wezep  
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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/

