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Met plezier achter de geraniums
De dappere paarse violen op mijn balkon hebben heel de winter vreselijk
hun best gedaan. In de lente stonden ze nog volop in bloei. Ik dacht: Ze
kunnen nog wel een poosje mee. En… ineens kwamen de luizen. Het
krioelde er van. Wat ik mij nu afvraag: Zijn luizen ergens goed voor?
Het zijn toch ook levende wezens van de schepping.
Het was voor mij een moeilijk besluit,
maar de violen en de luizen moesten
weg. Met een lieve vriendin ging ik
naar de Intratuin om nieuwe planten te
kopen. Het was een waar feest in dat
tuincentrum, al die prachtige kleuren en
planten. Ik kreeg er een paradijselijk
gevoel van.
De Franse geraniums
De keuze was verschrikkelijk moeilijk.
De vorige jaren had ik steeds vlijtige liesjes in de bakken op mijn balkon
gehad. Dat vond ik wel goed bij mij passen. Maar wat nu? Er was zo
vreselijk veel keuze in kleuren en planten. Geraniums? Nee, die vond ik
altijd wat oubollig. Stel je voor, achter de geraniums. Toch is de keuze
gevallen op roze en donkerrode Franse geraniums. Ineens vond ik geraniums
nu wel bij mij passen. Het zijn prachtige bloemen en ik wil er best achter
zitten. Toen mijn zoon ook nog met een enorme fuchsia kwam aanzetten,
was het plaatje compleet. U kent het liedje nog wel: Wil je een stekkie, een
stekkie van mijn fuchsia?
Mijn balkon is nu een en al bloemenpracht en ik zit met veel plezier achter
de geraniums.

En als het me lukt ga ik natuurlijk met veel plezier
fuchsiastekkies uitdelen.
Het heeft denk ik ook met mijn leeftijd te maken:
bewust genieten van al het frisse groen van de
bomen , de kleuren, van de bloemen, de fuchsia en
de Franse geraniums. Wij ouderen hebben de tijd
en de leeftijd om heel de natuur te bewonderen nu
het nog kan.
Met mijn kleinkinderen heb ik het vaak over de
natuur en het klimaat. Voor hen is het klimaat
angstige en benauwde toekomst.
Als ik terugkijk, wisten wij ouderen natuurlijk 40
jaar geleden al dat het mis moest gaan met het
klimaat. Toen werden we door diverse
wetenschappers er al op gewezen. Ik kan mij nog
De fuchsia
herinneren dat het over zure regen ging. Hoe zat
dat ook alweer? Wij dachten toen dat het zo’n vaart niet zou lopen. De
bloemen groeiden in de bermen en we hadden van alles meer dan genoeg.
Het kon niet op.
Toen ik laatst een programma over de
Deltawerken zag bleek toch, dat we nu
niet meer opgewassen zijn tegen de
stijgende zeespiegel. Dat alles te maken
heeft met het klimaat. Daar zijn we ons
nu wel degelijk van bewust. We vrezen
voor onze kinderen, klein- en achterDeltawerken
kleinkinderen. We vrezen voor de
toekomst, voor de generaties die na ons komen. Wetenschappers doen
onderzoek, wijzen keer op keer op de gevaren. We krijgen maatregelen,
maar we weten allemaal dat het goed mis is met het klimaat. Van al die
gegevens zou je depressief worden, tenzij er een wonder gebeurt. Ik probeer
toch positief te blijven en geloof ook wel in kleine wonderen. Wonderen van
de natuur, van de bloemen en de dieren. Wonderen van dankbaarheid voor
alles wat er nog wel is. Dankbaar voor al die mooie mensen om ons heen.
Dankbaar voor alles wat wel goed gaat, vooral die mensen die hun best doen
om er iets goeds van te maken. Dankbaar voor alles wat nu goed is, zodat we
niet hoeven te vrezen voor de toekomst. Hoe mooi is het dat in Openbaring
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staat: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een stem die uitriep
‘Gods woonplaats is onder de mensen‘. Hij zal bij hen wonen! God is overal
troostend aanwezig, woont bij ons, nu en
in de toekomst. God is er om mensen op
pad te sturen, mensen die naar elkaar
omzien en mensen die er voor elkaar zijn.
Als de zon schijnt zit ik nu met plezier
achter de geraniums, maar ik ben me ook
bewust dat ik daar heel dankbaar voor
mag zijn. Als we ons laten leiden door
compassie, vormen we samen het
evenbeeld van God (uitspraak van
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Awraham Soetendorp).
Wil je geloven dat de vrede wint
In vol vertrouwen leeft, zoals een kind
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen
Dan gebeuren er wonderen om je heen.!
(Hanna Lam)
Lieve mensen Ik wens u een mooie lente, veel
groen, kleurige bloemen en planten op uw balkon en in uw tuin en overal
God om u heen!
Hartelijke groeten. Joke Kusters.
Reageren? Tel 055-5331180) of e-mail j,kusters3@upcmail.nl

IN MEMORIAM
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Toekomst vol van hoop
.
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet
U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij, voor ons gebroken
In de aller zwaarste nacht
U bent God, de allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leid ons door dit leven heen

Geloof, hoop en liefde

Wordt u onze voorzitter?
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen moet onze voorzitter
Joke Kusters tot haar grote spijt gedwongen door haar gezondheid de
voorzittershamer neerleggen. Zij heeft een ziekte waardoor langzaam maar
zeker haar gezichtsvermogen achteruit gaat. Dus zoeken wij een nieuwe
voorzitter. En liefst op korte termijn, want dan kan hij/zij nog door Joke
worden ingewerkt.
Wat kan de voorzitter verwachten? Naast Joke zitten nu in het bestuur twee
jonge dames van begin veertig en begin vijftig die de functies van secretaris
en penningmeester voor hun rekening nemen. Daarnaast verricht
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ondergetekende (oud bestuurslid) hand en spandiensten voor het bestuur
daar waar nodig. U staat er dus zeker niet alleen voor. In geval van vragen
kunt u contact opnemen met Joke. Haar gegevens vindt u achterop de
Nieuwsbrief. Schroom niet en laat de PCOB afdeling Apeldoorn nog een
poosje mogen blijven bestaan.
J. Groot.

Toen en nu: de voorpagina van het Magazine
Het is voor mij goed om lid van de PCOB te zijn.
Alle goede reacties op mijn verhalen en stukjes in
de Nieuwsbrief, geven mij kracht en energie. Het
medeleven met elkaar is
geweldig. Daarvoor wil
ik u allen bedanken!
Wat een fijne club
mensen, de leden van de
PCOB.
Jaren geleden (2012)
stond ik samen met mijn
hondje Woef op de
voorpagina van ons blad.
Ik kreeg veel goede
reacties. Nu stond Youp
Van t. Hek op de
voorpagina. Ik kan mij voorstellen, dat die foto en
het artikel u beslist niet aanspraken. Er kwamen
veel negatieve reacties bij mij binnen en met uw goedvinden zal ik die
doorsturen naar de redactie van het blad. Wat is er aan de hand? Misschien
wil men jonge mensen aantrekken? Volgens mij slaat men dan de plank mis.
Zo sta je niet meer achter de doelstelling ‘Met respect omzien naar elkaar!’.
Wat mij betreft kunnen ze beter foto’s en verhalen plaatsen van mensen die
echt iets voor de maatschappij en de wereld betekenen. Mensen die vanuit
een stuk ervaring hoop op de toekomst kunnen doorgeven!
Hartelijke groeten, Joke Kusters.
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SECTIENIEUWS

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
e
gehouden op de 3 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).
Donderdag 16 juni
De maand juni behoorde in het verleden tot de zomervakantie.
Naar mijn idee is drie
maanden geen middag wel
erg lang. We kunnen elkaar
toch ontmoeten en er een
fijne middag van maken.
Heeft u nog mooie
verhalen? Altijd goed. Kom het vertellen. Schrijf ze vast op en breng ze
mee! Tussendoor zal Jan Keuzenkamp piano spelen met en zonder zang.
Natuurlijk is er lekkers bij de
koffie/thee. En… neem familie,
buren en vrienden mee.
Hartelijke Welkom!!!! Joke.
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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!!!
e
De middagen worden gehouden op de 2 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 september zal er weer een bijeenkomst plaatsvinden.
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KBO Ledenbijeenkomsten
Ledenbijeenkomsten
KBO, WZC Ste. Marie,
Arnhemseweg 279
7333 AS Apeldoorn.
Kom a.u.b. op tijd en
vergeet niet uw komst te
melden, om
teleurstellingen te
voorkomen(!).
Tel. 06 348 304 72 of e-mail: rien.bout80@gmail.com.
Nog even dit: Voelt u zich niet goed, blijf thuis.
Woensdag 15 juni
Deze middag komt Maria Bonten met een diapresentatie. We maken kennis
met de meiboom, de symboliek van de paaseieren, de maretak en
kruidenwis. Ook oude tradities en gebruiken komen aan de orde. We laten
ons verrassen.
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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