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Op reis!
Mijn tante gaat op reis en neemt mee: een koffer, mijn tante gaat op reis en
neemt mee: een koffer en een kam. Mijn tante gaat op reis en neemt mee:
een koffer, een kam en een tandenborstel. Mijn tante gaat op reis en neemt
mee: een koffer, een kam, een tandenborstel en een paar schoenen.
Zo gaat het spel maar door, ieder
doet er iets bij in de koffer en je mag
net zolang mee doen tot dat je het
niet meer weet.
Ik vond het een geweldig spel We
zaten in een grote kring. Het was
alsof we echt op reis gingen en er
was natuurlijk een winnaar.
Op reis gaan zal deze zomer een
Wonderlijk gebergte
hele drukte worden.
Na de coronatijd kunnen en willen we allemaal weer weg. Het kan weer.
Hoera!
Lange rijen op de luchthavens. Lange files op de Franse wegen. Zoeken
naar een plekje op de camping en overvolle wegen en fietspaden.
Het kan weer, we kunnen weer op vakantie. We moeten er tussenuit en dat
maakt ons onrustig. Vakantie is een tijd om tot rust te komen, maar komen
we ook tot rust? En is het wel verstandig om op reis te gaan ?
Oorlog, overstromingen, droogte, mislukte oosten en voedseltekorten
bedreigen de levens van veel mensen.
Er zijn klimaatafspraken, maar houden de regeringen zich daar wel aan?
Ik hoor nu veel over de stikstof en de boeren, maar ik heb nog niet veel
gehoord over minder vliegen en minder auto’s!

Oplossingen worden gezocht in meer personeel op de vliegvelden en in
hogere lonen. En toch zijn er deze zomer veel mensen die dicht bij huis
blijven in eigen land. Zij kiezen bewust voor het klimaat.
Hoe mooi is het dat alle beetjes helpen.
Het lijkt mij leuk om het spel van mijn tante die op reis gaat nu te spelen.
Er komt dan in de koffer van mijn tante als eerste een mobieltje, misschien
nog een kam, maar de inhoud zal er heel anders
uit zien als 65 jaar geleden.
Met het mobieltje kan alles: de weg zoeken,
betalen, het bespreken van een hotel en van een
rondreis met bus en vliegtuig.
En dan alle vakantiefoto’s. Ook allemaal met het
mobieltje.
Ik krijg net een paar zonnige foto’s van de
bergen op mijn mobieltje.
Schitterend mooi. Daar ben ik vroeger ook
geweest.
Ik haal een fotoalbum tevoorschijn en bekijk de
foto’s van vroeger. Nu zijn mijn kinderen daar en
ik weet dat het goed met ze gaat.
Met een mobieltje ben ik niet handig, maar
bellen, foto’s maken en een berichtje sturen dat
kan ik ook wel. Dus doe ik snel een berichtje
Capadocië
terug: ‘Mooi daar, groetjes, nog veel zon en
plezier.’ ‘Rust maar lekker uit!’ doe ik er nog snel achteraan.
In 2002 heb ik een rondreis door Turkije gemaakt, toen nog met een koffer
en alles wat je zoal nodig had voor onderweg. Een reis van 16 dagen, in de
voetsporen van Paulus. De apostel Paulus is in Turkije geboren. We
stonden bij de plek waar zeer waarschijnlijk zijn geboortehuis heeft
gestaan. Er was natuurlijk niet veel meer van over.
Het indrukwekkendste van de reis vond ik Capadocië, een groot gebied
bedolven onder een dikke laag as en lava.
Regen en wind hebben dit gesteente tot een maanlandschap gevormd:
vruchtbare valleien, bezaaid met tufstenen kegels in vele kleuren.
Met de komst van de mens werd het in de loop der eeuwen verrijkt met
bouwwerken, ondergrondse tempels, huizen, kloosters en kerken.
Er werden hele steden uitgehakt, waar veel mensen woonden. Er zijn nu
nog kerken te zien met mooie fresco’s op de muren.
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Efeze was ook geweldig. Daar was nog heel veel te bekijken waar Paulus
over schrijft.
Als ik nu in de Bijbel de reisverhalen van Paulus lees, denk ik: wat een
doorzetter en klimaatbewuste man.
Paulus reisde per boot. Ik denk een zijlboot, want hij vertrekt als de wind
gunstig is en over land ging hij
natuurlijk te voet.
Onderweg schreef hij brieven en
verkondigde hij het evangelie en hij
werd op diverse plaatsen door vrienden
en groepen gelovigen ontvangen.
Op de manier van Paulus willen wij niet
meer reizen. Het gaat nu per vliegtuig,
per bus, maar ook te voet in de
Efeze
voetsporen van Paulus.
Door die reis van toen begrijp ik wel de culturen en verhalen beter.
Mijn kleinzoon gaat helemaal alleen acht maanden reizen door ZuidAmerika. In plaats van een koffer en een kam neemt hij een rugzak en een
mobieltje mee. Hij gaat misschien hier of daar werken. Hij ontmoet andere
jongelui en komt zo in veel landen, Ik vind
het een hele onderneming.
Er is op reisgebied natuurlijk de laatste 20
jaar veel veranderd en de jeugd verandert mee
en past zich aan.
Hij zal terugkomen met veel verhalen, want
waar je ook heen gaat, je leert van de
culturen, de ontmoetingen en de historie van
de landen.
De overtuiging van Paulus dat God, in ons
gestalte kan krijgen, is hoopgevend en
verblijdend.
Ik hoop dat mijn kleinzoon behouden weer
thuis mag komen, God gaat ook met hem mee
en zoals Paulus schrijft: ‘Welkom zijn zij die
goed nieuws verkondigen’(Romeinen 10 :15).
Capadocië

Als u op reis gaat, naar een ver land of dicht
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bij huis, God gaat met u mee, Zijn bescherming is bij u. Als u om wat voor
reden dan ook gewoon thuis blijft, blijft God ook bij u thuis. Ik wens u een
rustige en goede vakantietijd.
Hartelijke groeten, Joke Kusters.
(Reageren? Een luisterend oor? Telefoon 5331180)
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Fluist’ring van Hoop
Zacht als de stem van een engel
Fier als het stil ruisend riet
Zingt, onder schaduw van zorgen
Hoop haar eeuwige lied!
Wacht tot de nacht is verdwenen
Wacht tot de storm is bedaard
Hoop op het zonlicht dat morgen
Stralen zal over de aard
Lijkt ook bij schemering ‘s avonds
‘t Zonlicht onzichtbaar en ver
Toch dringt door ’t nachtelijk duister
Schitterend een hemelse ster
Waart ook de nacht om ons henen
Straks breekt het morgenlicht aan
Zo zullen ook in dit leven
Eenmaal in het glorie licht staan!
Fluist’ring van hoop
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O, hoe min ik uw stem!
Spreek van Gods trouw,
Doe mij rusten in Hem!

Reactie hoofdredacteur KBO-PCOB Magazine
Het stukje van Joke in de Nieuwsbrief van juni naar aanleiding van het feit
dat het hoofd vanYoup van het Hek op de voorpagina van het vorige
nummer van KBO-PCOB Magazine prijkte, heeft ze ook naar de redactie
van het Magazine gestuurd. De reactie hierop is de volgende.
Geachte mevrouw Kusters.
Dank u wel voor uw bericht en fijn om te horen dat u over het algemeen zeer
tevreden bent met het Magazine van KBO-PCOB. We doen erg ons best om
een Magazine te maken dat bij heel onze achterban in de smaak valt. Maar
de keuze voor Youp van ’t Hek als coverinterview was een ongelukkige
keuze, zo begrijpen wij inmiddels. Excuses daarvoor. We hebben ons eerlijk
gezegd niet voldoende gerealiseerd hoe kwetsend zijn uitspraken kunnen
zijn, vooral voor onze protestantse achterban.
De reden dat we voor Youp van ’t Hek hebben gekozen, is dat we in de
eerste plaats een blad voor senioren maken en dat hij bij een groot deel van
onze ruim 600.000 lezers wel populair is. Vooral bij jongere ouderen
(mensen van 50 tot ongeveer 70 jaar) en die willen we heel graag als nieuw
lid. Want we hebben als vereniging nieuwe leden nodig, ook als
vrijwilligers, bestuurders, enzovoort.
Maar hadden we vooraf geweten dat een deel van onze leden daar zo’n
aanstoot aan zou nemen, dan hadden we die keuze niet gemaakt. Want het
behouden van onze trouwe achterban is voor ons erg belangrijk. Ik hoop
daarom dat u ons deze domme fout vergeeft en dat u verder in het Magazine
meer artikelen vindt die u wel waardeert.
Met hartelijke groet, Ingrid Nies.
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Uitstapje in september
Beste leden,
Nadat het 2 jaar helaas niet mogelijk was, hebben we weer een mooie
dagtocht kunnen organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 15
september. We vertrekken met de bus om
10.15 uur vanaf Het Kristal en rond 10.45 uur
vanaf De Hofstad. We komen rond 11.45 uur
aan in de mooie plaats Urk. We vertrekken om
12.00 uur met passagiersschip de Zuiderzee
voor een twee uur durende rondvaart over het
IJsselmeer. Onderweg genieten we van een
goed verzorgde lunch. Na terugkomst is er nog ongeveer een uur voor vrij
bezoek aan Urk en om 15.30 uur keren
we weer huiswaarts. De kosten voor
deze mooie dagtocht zijn € 45,- contant
te voldoen in de bus. Opgeven graag
voor 1 september bij Joke Kusters 0555331180 of j.kusters3@upcmail.nl. Maximale deelname is 60 personen. We
hopen op een gezellige dag met een grote groep leden.
Eline de Jong.

Zijn ouderen niets meer waard?
We hebben zilver in onze haren
En goud in onze tanden
We hebben stenen in onze nieren en gas in onze darmen
We hebben lood in onze schoenen en kalk aan onze nagels
We hebben staal in onze heupen, plastic in onze knie en schouders
Vol met dure medicijnen lijken we op goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen is met geen miljoen te betalen
Ga daarom fier door het leven, neem kritiek op als een spons
Want door al die rijkdom, drijft de economie nog steeds op ons!
(Herkomst onbekend)
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S.E C.T I E N I E U W S

U wordt van harte uitgenodigd om de ledenbijeenkomst van uw sectie of van
één van de andere secties te bezoeken. Het volledige programma is ook te
zien op http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
Ook niet-leden zijn op alle middagen welkom. Breng vooral iemand mee!
Sectie ZUID
Voorzitter Mevr. Joke Kusters,
Graanhof 20, 7335 AV Apeldoorn,
tel. 055 - 533 11 80 Locatie: ‘De
Hofstad’, Hofveld 52, 7331 KE
Apeldoorn.. De middagen worden
gehouden op de 3e donderdag van de
maand, Inloop 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur. De dichtstbijzijnde bushalte is
Aluminiumweg aan de Arnhemseweg op vijf minuten lopen van de Hofstad
(bussen C2 en 43).
In juli en augustus zijn er geen sectiemiddagen. Op donderdag 15 september
is er geen middag in de Hofstad, omdat dan voor de gehele afdeling een
uitstapje wordt georganiseerd (zie vorige pagina).
Sectie NOORD
Voorzitter Mevr. P.C.L.W. Lier,
Nijbroekseweg 103, 7323 XC Apeldoorn,
Tel 055-3671612.
Locatie: Het Kristal, Distelvlinderlaan 200,
7323 XB Apeldoorn. Iedereen wordt van
harte uitgenodigd. Leden van de sectie Zuid,
De Veenkamp en KBO-leden zijn van harte
welkom!!! De middagen worden gehouden
op de 2e woensdag van de maand, van 14.30
tot ca. 16.30 uur. 14.00 inloop met koffie en thee. De dichtstbijzijnde
bushalte is Citroenvlinder op één minuut lopen van Het Kristal
(bussen 2 en 8).
In juli en augustus zijn er geen sectiemiddagen.
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KBO Ledenbijeenkomsten
Ledenbijeenkomsten KBO, WZC Ste.
Marie, Arnhemseweg 279
7333 AS Apeldoorn.
Aanvang 14:30 uur. Kom a.u.b. op
tijd.
Contactpersoon:
Rien Bout:Tel. 06 348 304 72 of e-mail: rien.bout80@gmail.com.
Woensdag 20 juli en woensdag 17 augustus
De hele middag BINGO. Al vele jaren een succes dus waarom nu niet.

Korting met PCOB-ledenpas

Roelenengweg 24
3781 BB Voorthuizen
10% korting op ALLES op het gebied van slapen en raambekleding.
RIJBEWIJSKEURING voor 75-plussers
U kunt besparen op deze keuring bij een van de volgende artsen:
Dhr. J. Nijst, Achterdorperweg 10, Emst. Tel: 0578-574621.
Afspraak maken iedere maandag van 8.00 tot 10.00 uur. Tarief: € 40.
Drs. G. Solodovnik, Buurthuis Maasstraat 4, Tel: 055-5331377.
e-mail: rijbewijskeuring@hotmail.com Tarief: € 45 en met ledenpas
€ 40.
Rijbewijskeuringsarts R.M.F. Sadiek.
Afspraak via:Website: www.rijbewijskeuringsarts.nl of
E-mail: info@rijbewijskeuringsarts.nl of telefonisch: 085-4883616 of
036-7200911 bereikbaar maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur.
Tarief met ledenpas € 40,- anders € 50,-.
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PCOB Afdeling APELDOORN
www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn
Bestuur
Voorzitter: Mevr. J.W. Kusters
Tel. 055-5331180
Email j.kusters3@upcmail.nl
Secretaris: Mevr. J.E. Hoogeveen
Tel. 06-14817674
Email apeldoorn@pcob50plus.nl
Penningmeester: Mevr. E. de Jong
Tel. 055-5419973
E-mail fampdejong@chello.nl
Banknr: NL79RABO0393256324 t.n.v.
PCOB. Apeldoorn.
Ledenadministratie:
Opgave nieuwe leden, overlijden,
verhuizing: Mevr. A. Brunsting
Tel 06-27362519
Email: a.brunsting@hotmail.nl
Belastingadviseurs:
Coördinator: Mevr. R.J. van der WalNorde, Tel. 055-366 22 58
Email walnorde@outlook.com
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Vrijwillige Ouderenadviseurs
zorg en welzijn (AWBZ / WMO)
wonen, mobiliteit, sociale zaken:
Dhr. Th. Hoogeveen
Tel. 06 49196618

Email t.hoogeveen3@upcmail.nl

Verspreidingspunt
KBO/PCOB Magazine -Nieuwsbrief
BijBeeld
De
Bovenkruier 47
H.J. te Bokkel Tel. 055-331019
W. Bonestroo Tel. 055-8443682 7323 AJ Apeldoorn
J. Bosgoed
Tel. 06-33587021
J. Groot
Tel. 06-14912829 Coördinator verspreiding en
R. Kleijer
Tel. 055-5419825 bezorging KBO/PCOB Magazine
G. Singh
Tel. 06-39790461 Dhr. C. Knoester Tel 055-5420879
J. Timmerman Tel. 055-3554976 Email carel.knoester@hetnet.nl
K.G. Veldman
Tel. 06-14041881
J.F. Wormer
Tel. 055-3782177 Redactie Nieuwsbrief/Website
Dhr. J. Keuzenkamp
Tel. 5431900 / 06-33186767
E-mail jankeuzenkamp@gmail.com
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