
 

Purmerend, 1 april 2022 
 

Voorwoord 
 

Onzekere tijden en toch ook tekenen van hoop 
 

Vorige maand schreef ik vol goede hoop over de tijd die zou ko-
men. Na een periode van ‘weer even wennen’ aan het feit dat 
alles weer mag …, geen afstand, wel knuffelen, met z’n allen ge-
woon naast elkaar in een rij zitten en, oké wel met mondkapje, in 
een volle trein of bus. Dat was toen. En nu dan…  
 

Nu ik dit schrijf is het net twee weken geleden dat Rusland Oekraïne 
binnenviel. Onvoorstelbaar voor velen van ons, want opgegroeid in 
een tijd dat er steeds meer kon. De tijd van wederopbouw en ‘nooit 
meer oorlog’. Met alles wat er internationaal werd afgesproken gin-
gen we daar ook wel vanuit. Wereldwijd ging dat verhaal niet op, 
denk maar aan het Midden-Oosten en gewapende conflicten in 
Zuid-Amerika. Maar in Europa daar werd steeds meer samenge-
werkt en zelfs na de val van het IJzeren Gordijn kwam er ook 
steeds meer welvaart in Oost-Europa. De meesten van ons zijn 
gewoon opgegroeid in vredestijd en het zag er naar uit dat we in 
diezelfde tijd zouden sterven. Maar dat is zomaar opeens voorbij. 
Ons perspectief is gewijzigd, want aan de grens van ons veilige 
Europa heeft iemand zijn verstand verloren en dreigt zelfs met 
kernwapens. Weg dat beeld van gaan genieten van wat er allemaal 
weer kan. Ingeruild voor onzekerheid. 
 

Nieuwe vragen: hoe duur wordt het gas en ons dagelijks leven? Wat 
kan er wel en wat niet?  Kunnen we het reisje, dat we graag wilden 
maken, nog wel boeken? Nieuwe onzekerheden, nieuwe dilemma’s. 
Hoe reageren we daar op? Dat zal voor iedereen anders zijn. De 
één zegt misschien: ‘we gaan gewoon, dat kan best’ en de ander 
denkt: ‘voor de zekerheid maar gewoon in eigen land blijven’.  
 

Nieuwe onzekerheden, berichten die alle kranten en journaals    
vullen. Ongeloof, betrokkenheid, machteloosheid en het 



2 

gevoel dat één ding hiermee wel duidelijk wordt: de kwetsbaarheid van 
mensen. Wat de dag van morgen brengt is onzeker. 
 

Nieuwe uitdagingen om tegen alles in toch ook te zien dat de zon 
schijnt, de dagen lengen, knoppen aan de bomen komen en de eerste 
bloesems weer bloeien. Tegen alles in komt er nieuw groen, krijgt de 
natuur weer een ander gezicht. Voor mij is dat een teken van hoop: aan 
deze ellende komt een eind. Wanneer? Laten we hopen, voor al die 
vluchtelingen, dat dat niet te lang duurt. Intussen kunnen we wel oog 

hebben voor al het goede om 
ons heen. Mensen die er voor 
mensen zijn. Acties die heel 
veel geld opleveren om te hel-
pen voor zover wij dat kunnen. 
Mensen die hun hart en zelfs 
hun huis openzetten … 
Onrecht brengt soms ook het 
beste in mensen naar boven. 

 

Is dit dan een voorwoord voor de Nieuwsbrief van de PCOB, afdeling 
Purmerend? Het voelt een beetje als: hier kunnen we niet om heen. 
Maar ook: daarom hoeven we ook niet alles uit onze handen laten val-
len. Wij mogen ook uitkijken naar de komende maanden. In april neemt 
Harry Brinkman ons mee in de geschiedenis van een deel van onze 
burgerlijke gemeente: de Beemster. Dicht bij huis, maar toch. We weten 
er natuurlijk allemaal wel iets van, maar meer weten is ook anders kij-
ken wanneer we een tochtje maken door de Beemster. Daarna start ons 
zomerprogramma. Iedere maand iets anders, daarover leest u elders 
meer in een enthousiast verhaal van Greetje. Vaak is een zomerperiode 
een tijd waarin alles stil ligt, waarin weinig gebeurt en veel familie en 
bekenden weken weg zijn. Met dit aanbod hopen wij dat het een afwis-
selende en gezellige zomertijd wordt voor u allemaal, waarin we mis-
schien wel bewuster genieten van alles wat er wel is. 
 

Hanny Somers  
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Lezing over de Geschiedenis van De Beemster  
 

Op donderdag 21 april houdt dhr. Harry Brinkman een lezing over de 
geschiedenis van de Beemster onder de titel ‘Het Ideale Land’. Dhr. 
Brinkman is ex-burgemeester van Beemster en ex-voorzitter van 
de OWHC (Organization of World Heritage Cities). 
 

Toelichting 
Op 27 oktober jl. heeft Hans Huibers, voorzitter van het CDA, een lezing 
gehouden voor onze PCOB-afdeling over het samenvoegen van ge-
meenten. En in het bijzonder over het samenvoegen van Purmerend en 
Beemster per 1 januari 2022. Een verslag van die bijeenkomst van de 
hand van Cor Donkervoort kunt u vinden in de nieuwsbrief van decem-
ber 2021.Tijdens die bijeenkomst werd de 
vraag gesteld of de huidige explosieve wo-
ningbouw in de Beemster de werelderfgoed 
status in gevaar zou kunnen brengen. Een 
eenduidig antwoord kon op dat moment niet 
worden gegeven.  
 

Daarom hebben we de gestelde vraag voorgelegd 
aan dhr. Harry Brinkman. Hij is bereid gevonden 
op donderdag 21 april een lezing te geven voor 
onze PCOB afdeling over de geschiedenis van De 
Beemster. In zijn voordracht zal hij uitgebreid toelichten waarom de Beemster 
een werelderfgoed status heeft gekregen. En ook of de huidige woningbouw 
de werelderfgoed status in gevaar zou kunnen brengen.  
 

Naast onze leden zijn ook belangstellenden van harte welkom. De 
toegang is gratis. 
 

Het Bestuur 

Harry Brinkman  
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PCOB Jaarverslag 2021 
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Purmerend werd in 2021 ge-
vormd door Greetje Boven (lid), Rien Brak (penningmeester) Cor 
Donkervoort (lid), Jos Schouren (ledenadministrateur) en Jaap 

Veenstra (secretaris), 
vanaf 20 juli 2021 
aangevuld met Hanny 
Somers (voorzitter). 
Het bestuur is in 2021 
zeven keer in vergade-
ring bijeengeweest, 
namelijk op 17 mei, 7 
juni, 6 september, 4 
oktober, 18 oktober, 15 
november en 6 decem-
ber. De coronamaatre-
gelen brachten in de 
eerste helft van het jaar 

met zich dat geen presentaties of uitstapjes konden worden gepland. 
Deze behoefden daarom ook niet te worden voorbereid. Het contact 
met de leden werd vooral via onze eigen Nieuwsbrief in stand gehou-
den. Daarin verschenen artikelen van zeer uiteenlopende aard, bijeen-
gebracht en geïllustreerd door en dankzij 
de niet aflatende inzet van eindredacteur 
Kees Paul.  
 

De jaarvergadering werd gehouden op 
dinsdag 20 juli 2021. Het markantste punt 
van deze vergadering was de verkiezing 
van Hanny Somers als nieuwe voorzitter. 
Zij vervulde daarmee een post die twee jaar 
vacant was. Na het formele gedeelte kon-
den de aanwezigen genieten van een op-
treden van Sterre Weldring (23, Alkmaar), 
zangeres. Zij begeleidde zichzelf op akoes-
tische gitaar en zong zowel eigen nummers 
als nummers van bekende artiesten als 
Simon & Garfunkel (Bridge over troubled 
water) en Wim Sonneveld (Het dorp). 
 

In de tweede helft van het jaar waren er weer presentaties: 
1. Dinsdag 21 september: Han van Meegeren, door Dick Wijers. 

Vlnr: Jos Schouren, Jaap Veenstra, Rien Brak, Cor 
Donkervoort, Hanny Somers 

Sterre Weldring  
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2. Woensdag 27 oktober: Fusieprocessen gemeenten, door Hans Huibers. 
3. Donderdag 25 november: Testamenten en erven, door Jos Hofstee. 

 

De laatste activiteit van 
het jaar was een ad-
ventsbijeenkomst op 
donderdag 16 decem-
ber, waarin plaats was 
voor een meditatie, pia-
nomuziek, een kerst-
verhaal, korte films, en 
zang van Byzantijns 
koor Indrik.  
 

De bijeenkomsten wer-
den bezocht door 30 tot 
40 personen. Voor de bijeenkomst over testamenten en erven was de 
belangstelling veel groter. Dit kwam door bezoek door niet-leden, die 
hierop opmerkzaam waren gemaakt via onder meer berichtjes in de 
nieuwsbrief van KBO en in het Purmerends Nieuwsblad. 
 

Op 1 januari 2021 had PCOB Purmerend 139 leden. Per 1 januari 2022 
waren dit er 133. Dat sprake is van achteruitgang heeft vooral te maken 
met natuurlijk verloop. Ledenwerving is gezien de omstandigheden niet 
aan de orde geweest. 
 

Een woord van dank aan mensen die buiten het bestuur om de activitei-
ten van onze afdeling hebben ondersteund. De heer Meijerink is de co-
ordinator voor het verspreiden van het magazine van KBO-PCOB en 
van onze nieuwsbrief. De groep van bezorgers bestaat uit in totaal ne-
gen personen. Onze leden Wim Pronk en Jules Somers hebben zich 
gezamenlijk opgegeven als rayonbezorger voor de distributie van 
KBO/PCOB-magazine. De heer Bouman heeft vele leden bijgestaan bij 
het invullen van hun belastingaangifte. Mevrouw Jaarsveld stuurde op-
nieuw de bezoekcommissie aan, die op zich weer bestaat uit twaalf 
dames die kaarten bezorgden bij verjaardagen en die leden bezochten. 
Theo Koelstra wierp zich op als chauffeur voor leden die vervoer nodig 
hadden. Kees Paul verzorgde de redactie en het drukken van de 
nieuwsbrief evenals het sturen van persberichten naar de media. Allen 
heel hartelijk bedankt daarvoor. 
 

Jaap Veenstra, secretaris 
 
 

Byzantijns koor Indrik  



6 

Verslag presentatie over Johannes de Heer door Nico Rasch 
 

Na de pauze van onze jaarvergadering van 23 februari 2022 was 
het woord aan Nico Rasch. Hij hield een lezing over het leven van 

de evangelist Johannes de Heer. Nico 
is regisseur geweest bij de EO en had 
een documentaire gemaakt over Jo-
hannes de Heer. Bij zijn presentatie 
toonde hij die en hij vertelde over de 
totstandkoming ervan. Hieronder enke-
le uitspraken: 
“Johannes de Heer kent u natuurlijk van 
zijn liederen, die nog steeds in de kerk 
worden gezongen. Hij is in 1961 overle-
den. Hij is begraven in Driebergen. Daar 
heb ik zijn graf bezocht op een herfstdag. 
Ik was daar met camera en geluid, na bij 
een voorbereidend bezoek te hebben 
gezien dat er blaadjes om het graf heen 
lagen. Die bleken te zijn opgeruimd. Wij 
hebben de blaadjes weer terug gestrooid, 

voor het mooie beeld. In de film wilde ik ook graag een jongerenkoor. 
De producer vond een jongerenkoor in Urk. Toen wij daar op een avond 
kwamen met camera en geluidsmensen, bleken zij te zingen in hele 
noten. Ze hadden het voor ons ingestudeerd dus wij hebben het keurig 
opgenomen. Ik vroeg of zij ook iets anders zongen. Ze kwamen met 
‘Lichtstad met uw paarlen poorten’. Dat werd ook weer langzaam ge-
zongen. Ik vroeg de dirigent of er ook een lied zou kunnen worden ge-
zongen met wat meer snelheid. Dat deed hij en dat is in de film terecht-
gekomen.  
 

Ik heb gesproken met kenners van Johannes de Heer. Eén daarvan 
was organist. Hij vertelde dat hij in de kerk JdH niet speelt, want dat 
mag niet. Maar bij begrafenissen speelde hij het wel. Dat komt doordat 
mensen dat hadden gevraagd. Ik ben ook bij Feike ter Velde op bezoek 
geweest, waar de opnamen ietwat werden vertraagd doordat mevrouw 
Ter Velde haar enthousiasme over de kennis van haar man niet stil kon 
houden. Toen heb ik haar gevraagd om een glas water, waardoor zij 
naar de keuken moest. Daar heb ik haar zo lang mogelijk aan de praat 
gehouden. Ondertussen konden de opnamen worden gemaakt. Ik laat u 
het resultaat nu zien. De titel is Johannes de Heer, de ondertitel is 
‘evangelist, zakenman, schrijver’. In de film komen mensen aan het 
woord die het werk van JdH goed kennen. JdH vond zichzelf niet erg 

Nico Rasch  
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muzikaal, maar hij vond het belangrijk om met zijn muziek mensen te 
bereiken. Na een opwekkingsbijeenkomst in Wales zag JdH een tekst 
op de muur die hij in de Bijbel ge-
lezen had. Hij werd gegrepen door 
het evangelie en wilde dat ver-
spreiden. Hij gebruikte daarvoor 
het geschreven woord, onder an-
dere in het blad Maranatha. Hij 
heeft zich daaruit teruggetrokken 
en is in 1919 een eigen blad be-
gonnen, ‘Het Zoeklicht’ dat als 
snel 10.000 abonnees had. JdH 
opende ook muziekwinkels en 
ontwikkelde een systeem voor het lezen van muziek aan de hand van 
cijfers. Dat ging met een strook op het toetsenbord. In de loop der jaren 
zijn er in de JdH-bundel veel liederen vervangen, vaak door een Neder-
landse vertaling.  
 

Johannes sprak en preekte in talloze kerken in binnen- en buitenland. 
Hij waarschuwde tegen de opkomst van Hitler. In de film wordt door 
kenners van het werk van JdH met liefde gesproken over zijn werk. Jo-
ke Buis, vertaalster van liederen van JdH, zei graag het lied ‘Welk een 
vriend is onze Jezus’ te horen en was er als kind trots op als haar opa 
in de kerk zei dat dit lied speciaal op haar verzoek wordt gespeeld en 
gezongen. In Engeland was hij op de radio te horen met eigen zang, 
van liederen als ‘Scheepje onder Jezus’ hoede’ en ‘Vaste rots van mijn 
behoud’. Het zal velen aanspreken. Een ander zegt dat de muziek van 
JdH zich kenmerkt door eenvoud, in tekst en in muziek. Er zitten lie-
deren bij die met drie akkoorden waren te spelen. Verzoening, vervul-
ling en verwachting waren de centrale thema’s in zijn muziek. Tot op de 

huidige dag is JdH van belang omdat hij 
ons bewust maakt van de tijd waarin wij 
leven, altijd gericht op de eindtijd.  
 

Als kind wilde JdH graag naast de organist 
zitten, met een xylofoontje. Hij was een 
nederig iemand. Hij vond zichzelf niet goed 
en zei: “Eigenlijk kan ik niets.” Dat was niet 
geveinsd. Zingen kon hij niet. Hij werd min-
der gevraagd als hij zou spelen en zingen 
dan wanneer hij alleen zou spelen. Op zeer 

jeugdige leeftijd moest hij gaan werken. Zijn vader bracht hem naar een 
muziekwinkel. Daarin zag JdH dat God een plan met hem had.  
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’s Nachts studeerde hij Frans, Engels en Duits. Hij kon geen noten le-
zen. Dat loste hij op met een strook papier over de toetsen. Zijn vader 
had een smederij, maar JdH had geen ambitie om hem op te volgen. 
JdH heeft vijf keer in het ziekenhuis gelegen. Hij heeft zijn kind van vier 

jaar oud en later zijn echtgenote 
naar het graf gedragen. Zijn moe-
der stierf op jonge leeftijd. Hij 
kreeg een tweede moeder en daar 
schreef hij later heel positief over. 
Zijn tweede kind ging ook dood. 
Later kreeg hij nog twee kinderen. 
Zijn gezondheid was zwak. Als hij 
in een kerk sprak wilde hij graag 
ook even in een kamertje rusten. 

JdH kwam terecht bij de Zevendedagsadventisten. Maar hij kwam din-
gen tegen waar hij zich niet in kon vinden. Toen kwam hij bij het Leger 
des Heils. Maar hij wilde niet in een uniform lopen. Hij hield het daar 
niet lang uit en kwam terecht bij de Rotterdamse Stadsevangelisatie. In 
Zuid-Wales kwam JdH in een opwekkingsbijeenkomst waar velen wer-
den bevangen door de Heilige Geest. Zij knielden. Dat gebeurde in vele 
kerken in Zuid-Wales en niet alleen op zondag maar ook door de week.  
De eerste keer is hij daar met drie dominees 
naar toe geweest. In Nederland werd daar 
veel over geschreven. In Wales heeft hij veel 
bemoediging ontvangen. Hij schreef daarover 
in zijn boek. Maar je kunt een opwekking niet 
organiseren. In Canada maakte JdH een 
opwekkingsdienst mee, maar er kwam geen 
opwekking. Dat er in een kerk meer mensen 
komen omdat de dominee de juiste toon treft, 
oké, maar dat is geen opwekking. Bij een 
opwekking werden verhalen, getuigenissen 
verteld. JdH was uitgenodigd in Huizen om 
daar voor de lokale radio te spreken. Daar 
kwamen veel reacties op. Hij werd steeds 
opnieuw uitgenodigd. Hij dacht: Dat moeten 
wij in heel Nederland doen. Dat was zijn mo-
tief om de NCRV op te richten. Johannes 
kreeg op maandag een uur zendtijd. Dat was 
op de radio. Er bestond nog geen televisie. Toen de oorlog uitbrak 
maakte dat hem bang. Hij was in de oorlogstijd niet beschikbaar om te 
preken. Hij was geen geweldenaar of zoiets.  

Joke Buis zingt liederen van JdH  

Verslaggever Jaap Veenstra  
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Na de oorlog werd hij niet meer gevraagd. Dat vond hij heel moeilijk. Hij 
zegde zijn lidmaatschap op. Er kwam bij de NCRV vele brieven binnen 

van mensen die vroegen waar JdH is 
gebleven. Hij werd dus wel gemist. Voor 
de draadomroep in Huizen heeft JdH 200 
keer gesproken. Op een dag zag hij een 
auto met een luidspreker. Dat nam hij 
over. Hij ging ermee naar markten en 
evangeliseerde. Daarbij gebruikte hij een-
voudige woorden. Hij zei wel eens: “Ik 
spreek/preek niet voor giraffen maar voor 
schapen.” Hij werd eens gevraagd om te 
spreken met kerst. Dat wilde hij wel. Maar 
dan wilde hij spreken over het lijden van 
Christus, niet over het feestelijke van kerst. 
Hij kocht een tent. Toen zeiden mensen: 
‘Het is een sekte’. Maar Koningin Wilhelmi-

na kwam daar en toen werd niet meer over een sekte gesproken.” 
 

Jaap Veenstra 
 
Een jeugdherinnering  
 

Johannes de heer is geboren 23 mei 1866 te Rotterdam en overle-
den op 16 maart 1961 te Driebergen-Rijsenburg. 
Ik, Herman Verhoef, heb de eerste twintig jaar van mijn leven tot 
juni 1958, zonder dat ik het wist, heel dichtbij Johannes de Heer 
gewoond. 
Hij had een redelijk stuk bos achter zijn huis lig-
gen. Een eigen stuk bos dus. Als gereformeerde 
jongeling van circa 8-12 jaar oud klom ik stiekem 
met mijn vriendjes over het hek het stuk bos in 
om te spelen en te ravotten. 
Maar in de tijd van de bosbessen plukte ik er 
bosbessen en verkocht deze aan de groenteboer 
zoals dat toen genoemd werd. Dat waren toen 
dus hervormde bosbessen die over Herman zijn 
gereformeerde tong heen naar binnen glipten en 
ze smaakten toen ook al heel lekker. 
Johannes de Heer wist dus van niets, was toen 
al circa 82 jaar oud, en zat te genieten achter zijn 
orgel, denk ik zomaar. 

Cor Donkervoort bedankt Nico Rasch 

Herman Verhoef  
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Jaren later circa 1968-1980, zat ik in het bestuur van de BIMBAM waar 
katholieken, hervormden en gereformeerden broederlijk actie voerden 
om geld in te zamelen voor hun kerken. Toen werkte ik al samen met 
de andere kerken en daar lagen de bosbessen van Johannes de Heer 
aan ten grondslag, toch. Hoe kan een leven van een mens mooi lopen. 
De puzzelstukjes passen in elkaar. 
 

Herman Verhoef 
 

Ons zomerprogramma 
 

Beste mensen, heeft u ook zo’n zin om weer eens een dagje uit te 
gaan met de PCOB? Zo ja, dan kunt U voor de uitstapjes, die we 
voor u verzonnen hebben zich opgeven. 
 

1. En wel: dinsdag 17 mei – 13.30 uur een vaartocht in het Ilperveld.  
Jaarlijks staat er wel een vaartocht op het programma en daar genieten 
veel mensen van.  

Hoe komen we bij het bezoekers-
centrum, van waar we dan gaan 
starten?  
Met de fiets langs het NH kanaal 
rijden en het adres is tussen 
Ilpendam en Watergang. Eventu-
eel pontje over bij Ilpendam. 
Met de auto naar Purmerland 

rijden, bij de kerk linksaf tot kanaal en dan rechts nog ongeveer 3 km.  
En bent u zonder vervoer, bel dan naar Greetje, die zorgt ervoor dat u 
wordt opgehaald en mee kunt rijden. 
Met een gids varen we door een mooi gebied ongeveer twee uur. Drin-
ken verkrijgbaar in het bezoekerscentrum. De kosten zijn 10 euro bij 
genoeg deelname.   
 

2.En dan: woensdag 15 juni – 9.00 uur-gaan we met de bus naar de 
Broekerveiling. Wetende, dat er al wel weer mensen daar geweest 
zijn, maar voor de tweede keer is het nog wel zo leuk. We starten op de 
parkeerterrein van Albert Hein, 8.45 uur aanwezig zijn. 
We krijgen eerst koffie met gebak en dan een boottocht van een uur.  
Vervolgens een rondleiding, dan een lunch! ‘s Middags gaan we een 
veiling meemaken. Daarna kunt u nog in de winkel en museum wat 
rondlopen. Rond 4 uur zullen we weer terugrijden. 
Dit alles, inclusief bus, eten enz. gaat 50 euro kosten. 
 

3. De jaarlijkse barbecue is woensdag 20 juli vanaf 17.00 uur 

Ilperveld vogelkijkhut 
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Dit keer in de tuin van de Taborkerk. Altijd heel gezellig en lekker!  
De kosten hiervan zijn 12.50 euro 
 

4. Op dinsdag 23 augustus gaan we met de bus naar Elburg. Daar 
bezoeken we heel bijzondere zandsculpturen.  
Er worden in het zand allerlei Bijbelverhalen 
uitgebeeld. Het is echt prachtig. Zeker de 
moeite waard (zie foto). Eerst ook koffie, en 
dan op ons gemak daar rondkijken.  
Ben je best een poos zoet mee. Overal zijn 
zitjes. Er zijn ook rolstoelen beschikbaar. En 
dan hebben we nog een lunch besteld. 
We willen dan om 9 uur vertrekken. Ook nu 
wat eerder aanwezig zijn op het A.H. terrein. 
Dit alles inclusief bus ook 50 euro. 
 

En nu maar opgeven met welk uitstapje u mee wilt. Liefst alle vier na-
tuurlijk. U belt Greetje 0619047418 of mailt gaboven@kpnmail.nl 
Als u de kosten voor welk onderdeel u meewilt aan de penningmeester 
betaald heeft gaat u mee. Hoeft niet allemaal tegelijk. Banknummer: 
NL96INGB0000176287 ten name van: PCOB afd. Purmerend 
 

We hopen op voldoende deelname met hartelijke groeten, 
 

Greetje Boven 
 

Moderne communicatie 
 

 even een appje sturen, zoeken we even op in Google; 
 ik kijk wel op mijn telefoon hoe we moeten rijden; 
 stuur je wel een tikkie;  
 met onze mobiel beleven we jullie vakantie helemaal mee. 

Vierentwintig uur per dag bereikbaar en de wereld in 
onze zak of tas. Zo lijkt de wereld vandaag alleen 
nog maar te kunnen functioneren. Dagelijks altijd en 
overal bereikbaar en het nieuws volgen. Daaraan 
doen mensen in allerlei leeftijden mee. Bereikbaar 
zijn en op de hoogte. Van levensbelang, lijkt het wel. 
 

In de afgelopen periode heeft het bestuur van de 
PCOB, afdeling Purmerend, geprobeerd u zo goed 
mogelijk te informeren, over de gevolgen van co-
ronamaatregelen voor onze afdeling, ook nadat de 

nieuwsbrief al was uitgekomen. Daarvoor hebben we de, ons bekende, mail-
adressen gebruikt. Op die manier hebben wij geprobeerd u tijdig te informeren 
over het al dan niet doorgaan van onze bijeenkomsten. Wel ontstond bij ons de 
vraag of onze adreslijsten op dat terrein wel helemaal ‘up-to-date’ waren. Een-
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maal opgegeven mailadressen blijven gewoon staan ook wanneer we over-
gaan naar een andere provider. En misschien had u, toen u lid werd van de 

PCOB, wel helemaal geen computer of een 
mailadres. Dat kan intussen heel anders zijn. 
(Het is een beetje als verhuizen zonder 
adreswijzigingen) Daarom hierbij een drin-
gende vraag aan u: ‘Heeft u in januari geen 
mail van ons ontvangen en heeft u wel een 
mailadres? Laat ons dat dan weten’. Wij 
nemen dat mailadres dan op in ons systeem 
en kunnen u, indien nodig, informeren over 
belangrijke veranderingen. Wij denken dat 
hiermee het aantal adressen zonder mail 

behoorlijk kleiner kan worden. 
Tegelijk weten wij dat een aantal van onze leden niet meer aan al die nieuwighe-
den beginnen. Toch willen we hen ook informeren. Vaak schrijven we dat we 
samen vormgeven aan onze afdeling en daarom willen we in voorkomende ge-
vallen dan een beroep doen op leden die misschien om de hoek wonen en hen 
vragen om dan een mail uit te printen en even in de bus te stoppen, of af te ge-
ven. Of we een beroep op u moeten doen weten we nu natuurlijk nog niet. Dat 
hangt af van de leden die niet via de mail bereikbaar zijn. 
 

Jos Schouren, mailadres j.schouren@upcmail.nl, hoopt dat u even kritisch kijkt 
naar uw mailadres en wanneer u niet zeker weet of wij goed zijn geïnformeerd 
stuur hem dan een mailtje met een vriendelijke groet. Dan kan hij meteen na-
kijken of wij het juiste mailadres hebben en indien nodig aanpassen. Zo worden 
we samen iets meer ‘van deze tijd’ en zijn we niet alleen aangewezen op ge-
drukte informatie. 
 

Doet u mee? Alvast hartelijk dank. 
 

Namens het bestuur, Hanny Somers 

Over onze leden 
 

Overleden 
Mw. A.M. Debets-van der Leer, Suze Groeneweg119, 1442 NC Purmerend 

 

Wij gedenken haar met eerbied en respect. 
 

Het bestuur 

De wereld wordt beter 
 

Met alle ellende in Oekraïne in gedachten kunt u het u misschien moeilijk 
voorstellen, maar de wereld is er de laatste decennia beter op geworden. 
Als mensen worden gevraagd: “Wat denkt u, is alles bij elkaar genomen 
de wereld er op achteruit gegaan, beter geworden of gelijk gebleven?” 
dan zegt de meerderheid dat de wereld slechter is geworden. Maar dat 
klopt niet.  
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 Tweehonderd jaar geleden leefde 84% van de wereldbevolking in grote 
armoede. Volgens de Wereldbank was dat in 1981 nog altijd 42%. Tegen-
woordig is het minder dan tien procent.  

 Tweehonderd jaar geleden was 90% van de 
wereldbevolking analfabeet. Tegenwoordig is 
het precies omgekeerd: 90% kan lezen. 

 In de laatste 30 jaar zijn er 2,6 miljard mensen 
bijgekomen die de beschikking hebben over 
drinkwater. 70% van de wereldbevolking ge-
bruikt elektriciteit.  

 Dertig jaar geleden had niemand toegang tot 
internet. Tegenwoordig heeft de halve wereld-
bevolking dat. 

 Er is geen oorlog geweest tussen grootmach-
ten sinds 1945. Oorlog tussen staten is zeldzaam. (Daarom is de Russi-
sche invasie van Oekraïne zo schokkend.)  

 Burgeroorlogen komen de laatste 30 jaar veel minder voor, net als terroristi-
sche aanslagen, al lijken de koppen in het nieuws op iets anders te wijzen.  

 

Er zijn nog veel meer tekenen van verbetering.  
 Het aantal mensen dat in een democratie leeft stijgt. 
 De levensverwachting stijgt wereldwijd. 
 De levensstandaard is nog nooit zo hoog geweest. 
 Het opleidingsniveau van mensen is hoger dan ooit. 
 Het aantal geweldsmisdrijven daalt gestaag. 
 De kwaliteit van lucht en water wordt beter. 
 De uitstoot van broeikasgassen daalt in veel lan-

den, ook in Nederland. 
 Onverdraagzaamheid, ongelijkheid tussen de ge-

slachten, racisme en homofobie, dalen allemaal. 
 Het modale inkomen stijgt, net als de vermogens 

van mensen. 
 

De meeste mensen weten dit echter niet. Deze feiten 
zijn bijeengebracht door auteur Hans Rosling in zijn 

boek ‘Feitenkennis, 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld 
hebben en waarom het beter gaat dan je denkt’. Hij ontdekte dat onwetendheid 
hoogtij viert en dat zelfs hoog opgeleide mensen de feiten niet kennen. Rosling 
concludeert … Het lijkt erop dat iedereen een vals wereldbeeld heeft. Feiten-
kennis is nauwelijks aanwezig. Maar er zijn mensen die het grote geheel wél 
goed zien. Natuurlijk kennen ook zij niet alle relevante cijfers. Dat doet nie-
mand. Maar zij zien wel dat er vooruitgang is op bijna elk gebied. Het zijn men-
sen die hoopvol zijn gestemd.  
 

En zo moet het zijn. Wij komen niet verder zonder in een betere toekomst te 
geloven, alle onheil in Oekraïne ten spijt. 

Jaap Veenstra 

Hans Rosling, 1948 - 2017 



 
(Advertentie) 

 

De stad in beweging: ‘Stadsrenovatie’ 
 

Eindelijk is het dan zover. De sloopwerkzaamheden zijn in 
volle gang. Door velen gezien als de ergernis in de Binnen-

stad. Ik heb het dan over het voormali-
ge postkantoor aan de Gedempte 
Where. Heeft lang geduurd, maar dan 
wel ‘eind goed al goed’.  
Hier gaat een knap stukje stadsrenovatie 
gerealiseerd worden. Passend in de lijn 
zoals door de gemeenteraad is bepaald, 
namelijk historiserend bouwen. Geen toe-
komstig modern monument, maar gewoon 
passend in haar omgeving.  
 

Ik ben in Amsterdam geboren en getogen, 
het ontwerp doet mij sterk denken aan het 
Gerard Douplein aldaar. Ik overdrijf niet 

om te stellen dat het ontwerp geslaagd is. Het is historiserend en 
krijgt aan de Where met een 
wandelpromenade een open 
karakter, waarbij in de plint 
van het complex verschillende 
voorzieningen, waaronder ho-
reca. Het complex zal bestaan 
uit 5 en 6 bouwlagen, waarin 
158 huurappartementen on-
dergebracht gaan worden. 

Huurappartementen die noodzakelijk 
zijn, en die ook in het kader van door-
stroming hun bijdrage gaan leveren. Een 
complex midden in de binnenstad, dicht 
bij alle voorzieningen. Mag duidelijk zijn 
dat deze gewild zijn, en dit niet op de 
laatste plaats door onze ouderen. 
 

Ing. Henk Grader - Ouderenpartij Purmerend-Beemster 
  

Henk Grader  



 

(Advertentie) 
 

Het Buitenhuis: Eigentijdse respijtzorg 
Onlangs bracht ik een werkbezoek aan het respijthuis in Wijdewor-
mer. Een nieuwe unieke plek waar mantelzorgers met een gerust 
hart de zorg even uit handen kunnen geven. 
Het respijthuis kent zeven kamers en wordt 
gefinancierd door alle gemeenten in de regio 
Zaanstreek-Waterland en het zorgkantoor. 
Hierdoor is het gemakkelijk om er gebruik van 
te maken, ook voor inwoners uit Purmerend. 
De Zorgcirkel verzorgt de hulp die nodig is.  
Het respijthuis is er zodat de mantelzorger 
even op adem kan komen. Maar de eerste 
ervaringen laten zien dat de plek ook heel veel 
betekent voor diegene die zorg krijgt. Er ont-
staan leuke contacten tussen mensen die ver-
blijven. Mensen komen tot rust, komen uit hun eigen isolement, krijgen 
ander eten, en pakken daardoor allerlei creatieve activiteiten op. Kin-
deren en kleinkinderen kunnen langskomen en gewoon kind zijn. Sa-
men een spelletje doen of er even samen op uit, zonder dat een bezoek 
in het teken staat van zorg.  
 

De kamers zijn zeer ruime appartementen ingericht met zowel authentie-
ke meubels, moderne, maar ook praktische meubels. Alles is erop inge-
richt om een prettig verblijf te hebben. Met een klein team betaalde krach-
ten, maar vooral ook heel veel vrijwilligers wordt alles mogelijk gemaakt. 
Denk hierbij niet alleen aan de verzorging, maar vooral ook aan hospitali-

ty, het koken en bakken, samendoen van 
activiteiten, schoonmaak en natuurlijk de no-
dige administratie die hierbij komt kijken.  
 

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de sa-
menleving. Het CDA vindt het belangrijk dat 
de gemeente hen ondersteund om de zorg 
ook vol te kunnen houden. Bij het Buitenhuis 
staan essentiële waarden als aandacht en 
warmte voorop. Het CDA is heel blij dat deze 
voorziening gerealiseerd is.    

Wil je meer weten of het respijthuis of vind het leuk om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan? Meer informatie is te vinden op 
www.buitenhuiswijdewormer.nl 

Michel Segers 

Michel Segers  
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