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Het juiste woord voor de toekomst 
 
Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren 
schaal. Dit staat in Spreuken 25. De appel wordt hier als een uitnemende 

wijsheid beschreven. 
Ik realiseer me nu dat dit het verhaal moet 

worden voor de laatste Nieuwsbrief. Niet meer 
maandelijks een Nieuwsbrief en een verhaal 
schrijven. Het zal een heel gemis worden. Voor 

dat laatste verhaal hoop ik de juiste woorden te 
vinden. Misschien wordt het wel een gouden 

appel die u wilt bewaren. Nu de herfst is ingaan 
en de bomen bijna kaal zijn, worden de dagen 
steeds korter. De wintertijd is ingegaan. Daar 

ben ik toch al niet zo blij mee, dus ik verbaas me 
dat het al zo vroeg donker is. 

We hadden geluk met nog wat warme, zonnige 
dagen, maar toch, ik doe s´avonds een kaarsje 
aan en een klein beetje de verwarming. 

Het is bijna december. 

 
Eerst had ik het idee dat Sinterklaas er wat bij 

inschoot. Het tuincentrum was al weken lang in 
kerstsfeer. Toen zag ik op het journaal dat de goedheiligman toch is 

aangekomen. Heel fijn voor alle kinderen, al geloven zelfs mijn 
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Vitrine met roetveegpiet  

Oma Bella en hondje Bella 

achterkleinkinderen er niet meer in. Ze hebben het Oma Bella – ze noemen 

mij naar mijn hondje - allemaal piekfijn uitgelegd: Mama koopt de 
cadeautjes. 
 

In ons gebouw, de Graanhof, doe ik al jaren de vitrine in de hal. Vorige 
week heb ik de Sint, zijn pieten en wat Sinterklaasspul, erin gezet. Dit keer 

staat er weer een heel klein Sinterklaasje, met 
paard en twee pikzwarte pietjes in. Ze zijn al heel 
oud en ik vind dat ze best een plekje mogen 

hebben. Ik heb er goede herinneringen aan en de 
rest is allemaal wel 

roetveegpiet. Dat 
inrichten van die 
vitrine kost me veel 

tijd, maar het leuke is: 
dat er buren komen 

kijken als ik bezig ben. 
We maken een praatje, 
we hebben discussie 

over de Sint en over 
zijn pieten en we 

informeren hoe het met 
iedereen gaat. 

Voor de belangstelling en ontmoeting is dat heel 
belangrijk. Direct na 5 december gaat de Sint eruit 

en komt er een kerstvitrine met een stalletje en sterren. 
 

De kerstdagen zijn voor velen een feest met familie en vrienden, maar het 
zijn ook dagen van eenzaamheid. De laatste jaren neemt de eenzaamheid 
toe. Ik heb gelezen dat 1 op de 5 ouderen zich eenzaam voelt en ook bij 

jongeren komt het steeds vaker voor. Daar komen angst voor de toekomst, 
de crisis en alle gebeurtenissen in de wereld nog bij. Wat geeft dan hoop en 

toekomst? 
 
Ik herinner me een zieke man. Hij woonde al zijn hele leven in een huisje 

ver van de bewoonde wereld. Hij wilde beslist niet worden opgenomen in 
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Ter illustratie. Niet kleinzoon en 

buurman  

een verpleeghuis. Hij wilde tot het einde in dat huisje blijven. Ik kwam daar 

als wijkzuster, tijdens de kerstdagen, een half uurtje per dag. 
Hij had geen familie of buren, dus er kwam verder niemand. Je zou zeggen: 
Wat een eenzaamheid. Hij noemde mij ‘de engel’ en was heel dankbaar als 

ik nog wat langer bleef. Ik dacht: Hij moet wel ontzettend eenzaam zijn! 
Toen ik hem dat vroeg, zei hij:̀ Nee hoor, ik ben nooit alleen. 

In het Bijbelboek Jesaja staat: Ik de Here zal je steunen en helpen, tot in je 
grijsheid. God is altijd bij mij. Ik geloof in de hemel en als ik daar kom, is 
het altijd licht en er zijn heel veel engelen’. 

 
Het vertrouwen van die man is mij altijd bij 

gebleven. Die tekst was mij ook vaak tot 
steun. Hoe mooi is het, dat er zoveel goede 
mensen op mijn pad zijn geweest en dat er 

ook zo veel goede verhalen aan mij zijn 
doorgegeven, en dat er vast nog meer zullen 

komen. 
 

Laatst het verhaal van mijn kleinzoon. Met 

zijn vriendin woont hij op een kleine etage 
in Amsterdam. Een buurman - al op leeftijd - had gevraagd of hij wilde 
helpen om zijn contacten in zijn nieuwe mobieltje te zetten. 

Mijn kleinzoon wilde daar behoorlijk wat tijd voor uittrekken, maar het bleef 
bij vier contacten. Een zoon en kleinzoon, waar al heel lang geen contact 

meer mee was, de dokter en de wijkzuster. Mijn kleinzoon zette zijn eigen 
nummer erbij als vijfde contact en bleef nog een uurtje langer.  
Hoe eenzaam deze man is, we zullen het nooit weten. 

 
Ouderen geven niet zo gauw toe dat ze eenzaam zijn. Vallen, opstaan en 

weer doorgaan, zo zijn de levens van veel 
ouderen geweest, en nog steeds is het vallen 
en weer opstaan. De ouderen vormen ook 

een schat aan levenservaring. Ze zijn een 
bron van wijsheid. Ouderen hebben 

tegenslagen gekend en geleerd die te 
overwinnen. Ouderen hebben veel 
veranderingen in de samenleving 
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meegemaakt, veranderingen die ons laten inzien hoeveel beter we het in veel 

opzichten hebben gekregen. De ouderen zagen paard en wagen, plaats 
maken voor de auto. De ouderen kregen de luxe van vakantie vieren, in het 
begin met de fiets naar de Veluwe en later met de auto naar Frankrijk of nog 

verder weg. Onze blik op de wereld werd vergroot, dankzij de tv. Het 
dagelijks leven werd gemakkelijker met wasmachines, mixers en computers. 

De veranderingen van de afgelopen eeuw zijn ongekend. We hebben het 
onvoorstelbaar veel beter gekregen. Maar toch.... veel ouderen voelen dat 
niet. De levensverhalen van ouderen zijn indrukwekkend. Ze moeten wel 

haast relativerend zijn. Ouderen hebben tal van crises meegemaakt en weer 
voorbij zien gaan. Dat geeft hoop, zou je zeggen, dat moeten we koesteren. 

Door de verhalen van ouderen kunnen we weer optimistisch zijn! De wereld 
is niet zo zwart als ze lijkt en de meeste mensen zijn goed! En toch....hoe 
kan het dan, dat de snel veranderende wereld en de sociale media steeds 

meer eenzaamheid brengen? Gaan we zo de kerstdagen en het nieuwe jaar 
in? Ik denk dat we, waar het kan, nog meer moeten omzien naar elkaar! Het 

is het motto van de PCOB: Omzien naar elkaar. 
 
We moeten naar elkaars verhalen luisteren, naar wijze woorden van ouderen, 

elkaar steunen en helpen in nood. 
Ik weet, het gebeurt al heel veel. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier 

en ook in de eigen omgeving. Er zijn voor elkaar, hoe mooi is dat! 
Zo heeft God het ook bedoeld als 
Jezus in Bethlehem wordt geboren! 

Met de geboorte van Jezus in een stal, 
komt het licht in de wereld. Het goede 

nieuws van de geboorte van Jezus 
werd door een engel gebracht aan de 
herders, die het verder vertelden. Zo 

kwam het verhaal over de geboorte 
van Jezus als onze Redder over de hele 

wereld en ook bij ons. Als dan ook nog alle engelen ‘Vrede op aarde’ 
zingen, mogen wij dat in vertrouwen weer doorgeven. 
Alle kersversiering en bomen zijn mooi, maar een mens die met verhalen, 

geloof en vertrouwen, omziet naar de medemens, daar gaat het echt om. 
Laten we zo onze weg gaan en laat God in de toekomst ons kompas zijn, 

onze navigatie. Dat is het houvast in ons leven en de grond onder onze 
voeten. 
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Heer u bent ons een toevlucht geweest 

Van geslacht op geslacht 
 
Laat ons Uw genade zien, Heer onze God 

Bevestig het werk onzer handen 
Het werk onzer handen, bevestig dat 

 
Psalm 90 is de oudejaarspsalm. Zo komen we dan bij 31 december. 
Dat is ook het einde van de PCOB Apeldoorn. Het zal een heel gemis 

worden, geen Nieuwsbrief meer te ontvangen en geen verhaal meer te 
schrijven. Het boek van de PCOB wordt gesloten. Het boek van God, de 

Bijbel, blijft. Zoals er staat - Ik zal je steunen en beschermen tot je grijsheid 
- kunnen wij zegen: Heer u bent ons een toevlucht. De woorden van het lied: 
‘Ik zal er zijn!’ sluiten mooi aan bij dit verhaal. 

 
Als je eenzaam bent, of in het duister, denk dan aan Mij 

En roep Mijn naam 
Als geen mens je kent en niemand luistert, zelfs als je fluistert 
Zal Ik je stem verstaan 

Als een vriend zal Ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn! 
Als een ster in donkere nachten, zal ik wachten, Ik zal er zijn. 

Wees niet bang voor de stilte om je heen,wees niet bang 
Ik laat je nooit alleen. 
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn! 

 
Laten we dat doorgeven, ook bij het omzien naar elkaar. Ik hoop dat ik voor 

dit laatste verhaal de juiste woorden heb gevonden, zodat het een gouden 
appel is geworden, die u op een zilveren schaal voor de toekomst wilt 
bewaren. 

 
Ik wens u allen graag goede dagen en jaren toe. 

En als u wilt reageren? Heel fijn! Telefoon, of email, alles is welkom! 
 
Hartelijke Groeten. 

 
Joke Kusters. 
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IN MEMORIAM 
 

Aan onze afdeling zijn ontvallen: 
 

1-11-2022 Dhr. J. de Goeijen Apeldoorn 
29-10-2022 Mevr. P.C. Looijen-van den Berg Apeldoorn 
21-9-2022 Dhr. D. Swart Apeldoorn 

 
Ik zal er zijn 
 
Ik zal er zijn voor jou 

Zo heeft de Heer gezegd 
Ik zal er zijn voor jou 
Met vrede en met recht 

Ik zal er zijn voor jou 
Een schaduw aan je zij 

Ik zal er zijn voor jou 
Ik ben er altijd bij 
Ik zal er zijn voor jou 

Ik laat je niet alleen 
Ik zal er zijn voor jou 

Mijn licht straalt om je heen! 

 

We hebben allemaal wel eens wat te klagen 

Ik las laatst een mooi stukje dat ik met u wil delen. 

 

Zo vlakbij 

 

Als ik alle registers van een eindeloze klaagzang opentrek 

Kom ik alleen maar dieper in de put 
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Negatieve gedachten worden altijd een nieuw klaaggezang 

Ik moet vandaag leven 

Mijn klaagzang moet naar het verleden en de deur dicht 

Ik kan er toch niets aan veranderen 

Ik kan alleen een raam ophouden voor de mooie herinneringen 

En een raam voor morgen, dus niet te bezorgd denken 

Want wat heb ik vandaag? 

Mijn gezondheid 

De zon in de lucht 

Mijn eten en drinken 

Een kind dat naar me lacht 

Een bloem in mijn huis 

Misschien zoek ik het geluk veel te ver! 

Het is ermee, als met een bril 

Ik zie hem niet 

En toch staat hij op mijn neus 

Zo vlakbij 

 

Joke Kusters 

De afsluiting met alle leden van de PCOB Apeldoorn 

We willen de PCOB afdeling Apeldoorn mooi afsluiten, hoe jammer dat ook 

is. Er zijn In 2023 geen ontmoetingsmiddagen meer in het Kristal en in de 

Hofstadkerk. Toch willen we elkaar nog een keer ontmoeten en afscheid 

nemen. Alle leden, vrijwilligers en mensen die zich jaren lang hebben 

ingezet, willen we uitnodigen op donderdag 19 Januari 2023 vanaf 14.00 uur 

in de Hofstadkerk. Het is nog een verrassing hoe het programma eruit gaat 

zien, maar u kunt rekenen op lekkers bij de koffie/thee en hapjes. Ook willen 

we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Zeer waarschijnlijk wordt het 

een stampotbuffet. 

U moet zich daarvoor opgeven voor 12 Januari 2023, het liefst bij mij: 

telefoon: 055-5331180 of. 06-48789009. 
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Goede Herderkerk 

Mailen mag natuurlijk ook: j.kusters@upcmail.nl. Geef u op!! Ik hoop u 

allen dan nog een keer te ontmoeten in een gezellig samenzijn. 

Hartelijke groeten. 

Joke Kusters. 

Persoonlijke terugblik 

Lieve mensen. Toen mijn pensioen in zicht kwam, ben ik lid van de PCOB 
geworden. Ik dacht: Ik moet niet achter de geraniums gaan zitten en wat 

gaan doen. Dat is aardig gelukt. 10 Juni 2005 stond Eugenie Zwart al voor 
mijn deur en vroeg of ik in het bestuur van de PCOB Sectie de Maten wilde 
komen. Dat was nog maar een beginnetje. Ik regelde toen de sprekers die op 

ontmoetingsmiddagen kwamen. In 2006 volgde ik Eugenie op als voorzitter 
van de sectie de Maten. Die middagen op de eerste maandag van de maand 

werden goed bezocht. Soms waren er wel 70 leden. Het mooie was, dat er 
iedere maand op zes verschillende plaatsen – bij elke sectie - een PCOB-

middag was! Er waren toen zes Secties, ieder 

met een eigen bestuur: De Maten, Beekbergen, 
de Goede Herderkerk, de Samuelkerk, het 

Wilhelmina Rusthuis en de Veenkamp. Bij al 
deze bijeenkomsten kwamen toen veel leden. 
Het waren middagen met een thema, met 

muziek, met films en dia’s, en er waren altijd 
een kerst- en paasmiddag. Ik kijk daar 

dankbaar op terug en heb grote waardering 
voor de inzet van alle mensen die dat hebben 

georganiseerd. Ook was er een plaatselijk bestuur en de eerste voorzitter die 

ik heb meegemaakt was Dhr. Pals. Daarna André de Boer en Coen van t. 
Riet. Nu ben ik de laatste. Dat doet me verdriet, maar als er in deze tijd geen 

voorzitter, geen secretaris en geen penningmeester zijn te vinden wordt het 
wel heel moeilijk om door te gaan. De PCOB is een ouderenbond en in de 
loop der jaren zijn er ontzettend veel leden overleden. De aanwas van 

nieuwe leden was minimaal en op de middagen kwamen ook steeds minder 
mensen. De eerste sectie die moest stoppen was de sectie Veenkamp, en toen 

volgde Beekbergen. 
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In 2017 werd in de ledenvergadering besloten om de secties op te heffen en 

als Apeldoorn Noord en Apeldoorn Zuid verder te gaan. Mevr. Elly Lier 
heeft vanaf toen in Het Kristal middagen georganiseerd, waar ze wel een 
flinke pluim voor verdient, en ik in de Hofstadkerk. Het plaatselijke bestuur 

had toen ook te kampen met een tekort aan bestuursleden, dus wil ik nog 
meer pluimen uitdelen. Hans Groot en Dick van Suijdam die twee jaar zo 

geweldig hebben ondersteund tot we Judith en Eline opgespoord hadden. 
Tussen haakjes, Hans ondersteunt nog steeds, maar ik ben Judith en Eline 
ook eeuwig dankbaar dat ze op mijn pad zijn gekomen. Natuurlijk bedank ik 

ook Reiny, Dineke, Reina, Joke Pelt en de mensen van de Hofstadkerk voor 
de geweldige hulp tijdens de PCOB-ontmoetingsmiddagen. De mooiste 

herinnering heb ik ook aan alle contacten, b.v. met de Gemeente, met de 
Kap, met Stimenz, Er Toe Doen, de Regio Noord Veluwe, en nog vele 
andere. 

Het Spa (Senioren Platform Apeldoorn), waar ik de laatste tijd ook 
voorzitter van was, ben ik ook dankbaar. We konden voor ouderen opkomen 
en veel organiseren. Alle vrijwilligers die de bladen elke maand weer 

rondbrachten, Carel en Hans die de verspreiding mogelijk maakten, dank en 
een dikke pluim! Jan Keuzenkamp die iedere maand een Nieuwsbrief heeft 

gemaakt en bij mijn verhalen mooie foto’s heeft geplaatst, heel, heel erg 
bedankt! Reintje van der Wal met de Huba’s, allemaal dank! Aly Brunsting 
die al die jaren onze ledenadministratie heeft gedaan, een heel dikke pluim!  

En dan alle leden. Veel van u heb ik persoonlijk ontmoet. Ik kreeg veel 

telefoontjes en mailtjes. Complimenten over de nieuwsbriefverhalen. Velen 
herkenden zich erin en zaten met me op één lijn. Laatst bij een zangdienst in 

de Hofstad ontmoette ik een mevrouw die zei: ‘Nu heb ik u in levende lijve 
ontmoet’. 

Ik kijk met plezier terug op de busreisjes. Wat hebben we genoten en wat 
was het fijn om elkaar ook op die manier te ontmoeten. Al die ontmoetingen, 

ik heb er schitterende herinneringen aan en het heeft mij ook veel energie 
gegeven. Natuurlijk was de coronatijd een dieptepunt voor u allen en voor 

mij, maar we hadden het vertrouwen dat het weer goed zou komen. 

Het kan maar zo zijn dat ik bij het bedanken, mensen niet heb genoemd. Dat 
spijt me dan, maar ik hoop dat u me dat vergeeft.  
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Lieve mensen. De belangstelling, het meeleven, de vriendschap en 

ontmoetingen zal ik mij blijven herinneren. Ik kijk dankbaar terug op 17 jaar 
PCOB Apeldoorn! 

Voor u allen hartelijke groeten. 

Joke Kusters. 

PCOB afdeling Apeldoorn opgeheven. Wat nu? 

Beste mensen. 

Zoals u elders in deze Nieuwsbrief hebt kunnen lezen wordt onze afdeling 

opgeheven. U vraagt zich wellicht af wat hiervan de gevolgen zijn voor u. 
Het antwoord is feitelijk heel simpel. Als u niets doet heeft dat voor uw 

lidmaatschap geen gevolgen. In november heeft u hierover al een 
uitgebreide brief ontvangen. Hier nog even alles op een rijtje. 

Om lid te blijven van de PCOB hoeft u niets te doen. U wordt, zoals ze dat 

noemen, landelijk lid van de PCOB. U blijft het magazine ontvangen en u 
kunt gebruik blijven maken van alle diensten die de PCOB haar leden biedt. 
Eén dienst licht ik er even uit, omdat nogal wat leden daar gebruik van 

maken. Dat is de hulp bij belastingen. Ook deze dienst loopt gewoon door. 
Hierover kunt u nader lezen op pagina 15 en 16 van deze Nieuwsbrief. 

Wat u naast niets doen ook kunt doen is aangeven dat u wilt aansluiten bij 

een afdeling in de buurt van Apeldoorn, bij voorbeeld Vaassen. U kunt dan 
deelnemen aan de activiteiten van die afdeling. 

Ten slotte kunt u bedanken voor uw lidmaatschap maar dat is natuurlijk niet 
iets waar de PCOB blij van wordt.U kunt een eventuele verandering 

doorgeven aan mevr. Brunsting, ledenadministrateur afdeling Apeldoorn, tot 
uiterlijk 9 december. Daarna gaat de ledenadministratie over naar het 

landelijk bureau: ledenservice KBO-PCOB, tel. 030-3400600 of via mail: 
info@kbo-PCOB.nl. 

J. Groot 
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Notulen ledenvergadering PCOB afdeling Apeldoorn 
 

20 oktober 2022 

 

Overleg Ingelaste ledenvergadering PCOB afdeling Apeldoorn  

Datum 20 oktober 2022 

Aanwezig Mw. J. Kusters, mw. J. Hoogeveen – van der Waals, mw. 

E. de Jong – van Heerde, Dhr. J. Groot, Dhr. J. 

Keuzenkamp, mw. J. Regterschot, dhr. A. Kloosterboer, 

mw. J. Kloosterboer – Bonestroo, mw. D. Nieuwkoop, 

mw. J. Pelt, dhr. C. Bomhof, mw. J. Bomhof – 

Modderkolk, mw. R. van Werven – Coljee, dhr. C. van 

Dieren, dhr. D. van Suijdam, dhr. G. Hansum, mw. W. 

Hansum – Veenvliet, mw. B. Berends – Wonink, mw. W. 

van Ede - Zijlstra, mw. P. Lier, dhr. E. van ’t Riet, mw. C. 

van Bennekum – Grefhorst, dhr. W. van der Wal, mw. 

van der Wal, dhr. C. Walter, mw. H. van Linde – 

Blekkenhorst, mw. T. Steusel – Zilverberg, dhr. A. 

Hissink, dhr. H. Scholten, mw. A. Brunsting – de Haan, 

dhr. C. Knoester, mw. J. Koops – Bezemer (PCOB-leden 

afdeling Apeldoorn) en mw. R. van der Wal (coördinator 

HUBA, lid KBO Apeldoorn – Epe) 

 

1. Welkom 

 

Mevrouw Joke Kusters opent deze ingelaste ledenvergadering PCOB 

afdeling Apeldoorn. 

 

2. Mededelingen 

 

Joke deelt mee dat zij in maart 2022 heeft besloten om te stoppen met haar 

werkzaamheden met betrekking tot voorzitterschap. Joke vertelt dat het 
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bestuur het afgelopen half jaar diverse inspanningen heeft gepleegd om een 

nieuwe voorzitter te vinden. Ze vertelt dat zij veel mensen heeft gebeld, 

contact heeft opgenomen met samenwerkingspartners, diverse malen oproep 

heeft geplaatst in PCOB-nieuwsbrieven en Apeldoornse kerkbladen, maar 

niemand heeft gevonden om deze werkzaamheden over te nemen.  

 

Daarnaast deelt Joke mee dat mw. Judith Hoogeveen – van der Waals en 

mw. Eline de Jong – van Heerde afgelopen zomer beide hebben besloten om 

te stoppen met hun werkzaamheden met betrekking tot secretariaat en 

penningmeesterschap. Zij geven aan dat zij hiermee willen stoppen in 

verband met drukte en persoonlijke omstandigheden.  

 

Joke geeft aan dat het bestuur voorstelt om onze PCOB afdeling Apeldoorn 

op te heffen. Joke geeft aan dat het bestuur de afgelopen periode heef 

nagedacht over verschillende mogelijkheden, maar dat het bestuur heeft 

moeten constateren dat er geen andere mogelijkheid is dan de afdeling op te 

heffen. Joke geeft aan dat de motivatie van het bestuur om onze PCOB 

afdeling op te heffen is dat er per 1 januari 2023 geen zittend bestuur meer is 

en dat wij door inspanningen het afgelopen half jaar geen nieuwe 

bestuursleden hebben gevonden. Daarnaast is onze ervaring uit het verleden 

dat wij geen nieuwe bestuursleden uit ons ledenbestand kunnen vinden. 

Daarnaast vinden wij het ook niet rendabel om onze PCOB afdeling te 

continueren, doordat er weinig animo is om ledenbijeenkomsten te bezoeken 

en ons ledenaantal jaarlijks terugloopt en we financieel niet rondkomen. 

Joke geeft aan dat deze motivatie en uitleg is uitgedeeld tijdens deze 

algemene ledenvergadering, zodat iedereen dit kan nalezen.  

 

Dhr. Hans Groot geeft toelichting over dit voorstel om afdeling op te heffen. 

Hij geeft aan dat dit een voorstel van het bestuur is. Hij geeft aan dat onze 

afdeling pas opgeheven kan worden, als leden hiermee instemmen.  

 

Hans geeft aan dat als onze afdeling wordt opgeheven, dat leden drie keuzes 

hebben: 

Leden kunnen zich aansluiten bij een PCOB afdeling in de regio 
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Als leden niets doen, dan vallen ze automatisch onder het landelijke bestuur 

van de PCOB 

Leden kunnen zich uitschrijven als PCOB-lid. Hans geeft aan dat hij hoopt 

dat zij dit niet doen.  

 

3. Vragen PCOB-leden n.a.v. voorstel bestuur 

 

Dhr. Knoester vraagt wat er gebeurt met het geld dat op de bankrekening 

staat van onze afdeling. Hans geeft aan dat het bestuur onlangs van het 

landelijk bureau een protocol ‘opheffen PCOB afdeling’ heeft ontvangen. In 

dit protocol staat dat het resterende geld terug gestort moet worden naar het 

landelijke bestuur van PCOB. Hans geeft aan dat onze afdeling wel in 

januari een afsluitende bijeenkomst zal organiseren.  

 

Dhr. Walter geeft aan dat onze afdeling een aantal jaren geleden een 

vakantiepot heeft geopend, waarbij er gespaard werd om jaarlijkse uitstapjes 

te realiseren. Joke geeft aan dat deze gelden zijn toegevoegd aan algemene 

reserve na besluit van ledenvergadering. Daarnaast geeft Joke aan dat het 

totale bedrag wat op bankrekening staat van onze PCOB-afdeling terug 

gestort moet worden naar de landelijke PCOB. Joke geeft aan dat onze 

afdeling ieder jaar €3.000,- te kort kwam, afgezien van de coronajaren. Joke 

geeft aan dat dit ook mee heeft gespeeld, tot het komen van het voorstel tot 

opheffing.  

 

Dhr. van ’t Riet vraagt zich af of het SPA blijft bestaan. Joke geeft aan dat 

op dit moment het SPA blijft bestaan.  

 

Dhr. van ’t Riet vraagt zich af of PCOB-leden uit Apeldoorn de nieuwsbrief 

blijven ontvangen. Joke geeft aan dat als onze afdeling wordt opgeheven, dat 

onze nieuwsbrief niet meer zal verschijnen. Ze geeft aan dat leden wel het 

PCOB/KBO magazine blijven ontvangen en dat dit per post wordt verstuurd.  

 

Dhr. van ’t Riet vraagt zich af wat de procedure is met betrekking tot 

stemmen. Hij vraagt zich af of de PCOB-leden die vanmiddag niet aanwezig 

zijn nog de mogelijkheid hebben om te stemmen. Hans geeft aan dat de 
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leden die vanmiddag niet aanwezig zijn, geen mogelijkheid hebben om te 

stemmen.  

 

Dhr. Kloosterboer vraagt zich af, als onze afdeling wordt opgeheven, of 

PCOB-leden gebruik kunnen maken van HUBA’s (hulp bij 

belastingaangifte). Mw. Reintje van der Wal geeft aan dat PCOB-leden hier 

gebruik van kunnen blijven maken. Reintje geeft aan dat er in de 

nieuwsbrief van december een stuk zal staan met uitleg over inzet van 

HUBA’s en dat PCOB-leden contactgegevens hebben van coördinator hulp 

bij belastingaangifte en HUBA’s.  

 

Reintje van der Wal geeft aan dat het voordeel voor de 

ziektekostenverzekering, als men alleen een basisverzekering is, komt te 

vervallen. Deze regelgeving is onlangs aangepast door de overheid. Reintje 

geeft aan dat er wel een voordeel is van de ziektekostenverzekering, als men 

een aanvullende ziektekosten verzekering heeft.  

 

4. Activiteiten 

 

Joke geeft aan dat er op 17 november een PCOB-bijeenkomst wordt 

gehouden in de Hofstadkerk en dat er een lezing van Remedica zal plaats 

vinden. Deze bijeenkomst zal gaan over digitalisering van de zorg. Joke 

geeft aan dat er op 15 december een kerstbijeenkomst wordt gehouden in de 

Hofstadkerk. Joke geeft aan dat er in november en december ook PCOB-

bijeenkomsten worden gehouden in het Kristal. 

 

5. Stemmen m.b.t. voorstel van het bestuur 

 

Joke geeft aan dat het bestuur van PCOB afdeling Apeldoorn voorstelt om 

afdeling Apeldoorn per 31 december 2022 op te heffen. Joke vraagt of de 

aanwezige leden hiermee instemmen. De stemming gebeurt door middel van 

handopsteken. De aanwezige leden stemmen unaniem voor het voorstel. 

Joke geeft aan dat dit in zal gaan per 31 december 2022.  
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Dhr. van ’t Riet geeft aan dat hij de inzet van het bestuur heeft gewaardeerd. 

Hij geeft aan dat hij met name Joke wil bedanken voor het schrijven van 

mooie verhalen/teksten in de nieuwsbrief en andere werkzaamheden. Dhr. 

van ’t Riet benoemt ook dat het moedig is dat het bestuur de stap heeft gezet 

om deze ledenvergadering te beleggen en voor te stellen om onze PCOB-

afdeling op te heffen.  

 

6. Rondvraag 

 

Dhr. Kloosterboer vraagt of er in de volgende nieuwsbrief een stuk geplaatst 

kan worden met informatie wat de voordelen zijn om lid te blijven van de 

PCOB. Judith geeft aan dat de landelijke PCOB binnenkort een brief zal 

sturen naar PCOB-leden van afdeling Apeldoorn, waarbij keuzes worden 

benoemd (aansluiten bij een plaatselijke afdeling of alleen lidmaatschap bij 

landelijke PCOB). Judith geeft aan dat in deze brief waarschijnlijk ook de 

voordelen van lidmaatschap PCOB worden benoemd. 

Mw. Koops vraagt of Judith alle namen van aanwezigen zal noemen in het 

verslag. Judith leest namen van aanwezigen voor en vraagt of er nog namen 

ontbreken. Het blijkt dat er geen namen ontbreken. Judith geeft aan dat zij 

de namen van alle aanwezigen zal noemen in het verslag.  

 

7. Afsluiting 

 

Joke sluit deze ledenvergadering af en bedankt ieder voor zijn/haar komst. 

 

Hulp bij belastingen 
 

De afdeling Apeldoorn van de PCOB is opgeheven, maar de hulp bij 
belastingaangiftes gaat gewoon door.  
In februari krijgt u, net als in voorgaande jaren, een code toegestuurd. Deze 

kunt u doorgeven aan de persoon die u vorig jaar geholpen heeft. 
De coördinatie wordt vanaf januari 2023 gedaan door de heer Bonestroo. 

Mocht u vragen hebben belt u dan naar Willem Bonestroo of Reintje van der 
Wal. 
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Hieronder vindt u een nieuwe lijst met namen van belastinghulpen. 

Ik raad u aan deze lijst te bewaren bij uw belastingpapieren, want dit is de 
laatste die u ontvangt. 
 

Dhr. H.J. te Bokkel Tel. 055-5331019 
Dhr. W. Bonestroo Tel. 06-28152240 

Dhr. J. Bosgoed Tel. 06-33587021 
Dhr. J. Groot Tel. 06-14912829 
Dhr. R. Kleijer Tel. 055-5419825 

Dhr. G. Singh Tel. 06-39790461 
Dhr. M.N. Spies Tel. 06-50612692 

Dhr. J. Timmerman Tel. 055-3554976 
Dhr. K.G. Veldman Tel. 06-14041881 
Dhr. J.F. Wormer Tel. 055-3782177 

Mevr.. R.J. van der Wal-Norde Tel. 055-3662258 
 

Reintje van der Wal 
 

Oproep 
 

Hierbij een oproep voor vrijwilligers die tijdelijk (de komende 2 maanden) 
willen meehelpen bij de Gemeentelijke Opvang Oekraïne bij de 

werkzaamheden gerelateerd aan het avondeten van de bewoners. 
Op de locatie MheenPark verblijven maximaal 240 bewoners, op de locatie 
ZuiderPark maximaal 134. 

 
De werkzaamheden omvatten: 

- voorbereidingen op het avondeten 
- verwarmen van het avondeten 
- uitdelen van het avondeten 

- ondersteunen bij de afwas (hiervoor is een corveeploeg aangesteld) 
- ondersteunen bij de schoonmaak van het eetgedeelte (hiervoor is eveneens 

een corveeploeg aangesteld) 
 
De werkzaamheden starten om 17.00 uur en eindigen uiterlijk 21.00 uur. 

De vrijwillige inzet wordt gezocht tot uiterlijk eind december 2022. 
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Werenfried met boot met 

doodskist erop in zijn hand 

We zoeken voor alle avonden nog vrijwilligers, 1 vrijwilliger per dag. 

Graag zouden we de maandag en woensdagavonden eerst invullen, maar zijn 
blij met iedereen die iets wil doen. 
 

U kunt zich rechtstreeks aanmelden via Martens, L (Liesbeth) 
l.martens@apeldoorn.nl. 

  
Hopelijk kunnen we met z’n allen iets betekenen voor de Oekraïners. 

Werenfried van Elst 

Werenfried van Elst of Sint Werenfridus was een Ierse prediker. Hij predikte 

in de 7e en 8e eeuw na Chr. in de Betuwe het 
christendom. Volgens een geschrift uit de 
veertiende eeuw is Werenfried in 690 met het 

reisgezelschap van Willibrord meegekomen. Hij 
stierf op 14 augustus 760 in Westervoort en werd 

begraven in de kerk in Elst, van welke plaats hij de 
patroonheilige is. De kerk is nu protestants. 

In tegenstelling tot Bonifatius, die de Friezen tegen 

zich in het harnas joeg door hun heilige eiken te 
laten omhakken, was Werenfried erg gezien bij de 
plaatselijke bevolking. Daarom ontstond na zijn 

dood onmin tussen de bewoners van Elst en die van 
Westervoort over waar hij moest worden begraven. 

Beide wilden dat dat in hun plaats zou zijn, dit ondanks het feit dat hij bij 

leven zelf had gezegd dat hij het liefst in Elst begraven wilde worden. 

Volgens een legende werd besloten zijn lichaam op een onbemand bootje op 
de Rijn te leggen en het lot te laten bepalen wat zijn laatste rustplaats zou 

worden. Het bootje voer, tegen de stroom in, naar Elst. Er werd een tweede 
oordeel gevraagd. Het lichaam werd op een ossenkar gelegd, die getrokken 

werd door jonge ossen, die nog nooit eerder een juk hadden gedragen. Ook 
zij gingen naar Elst en brachten het lichaam tot bij de kerk aldaar. Volgens 
een andere versie waren het kalveren. Hij is later heilig verklaard. 

mailto:l.martens@apeldoorn.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willibrord
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Werenfriduskerk 

De kerk waar Werenfridus oorspronkelijk begraven werd, heet sinds 1483 de 

Werenfriduskerk. In 1944 werd deze verwoest, maar na de Tweede 
Wereldoorlog herbouwd. Tegenwoordig is er in de kerk een klein museum 

ingericht, omdat de verwoesting de restanten van 

twee Romeinse tempels aan het licht bracht. 

Ik heb het museum een aantal jaren geleden 
bezocht. Er is een ruimte onder de vloer van de 

kerk, waarvan in een deel het plafond erg laag is. 
Het betreden daarvan is dus ongemakkelijk 

doordat je gebogen moet lopen. Hier zijn de 
restanten van de tempels te zien en ook een 
stenen sarcofaag waarvan men aanneemt dat 

Werenfried erin is bijgezet. Deze is leeg, want 
rond 925 zijn de stoffelijke resten eruit gehaald en 

in een reliekschrijn geplaatst. De relieken 
sneuvelden grotendeels tijdens de Beeldenstorm in 1566. Enkele delen 
belandden in Emmerik, maar gingen daar tijdens de Tweede Wereldoorlog 

verloren. Wat er op dit moment nog over is, is een verbrand stuk bot in een 
zilveren reliekenhouder, met daarop een papiertje met de tekst ‘Ossa Sancti 

Werenfridi’ (botten van de heilige Werenfridus). De officiële documenten 
die hierbij hoorden zijn eveneens verloren gegaan. 
 

Ik schat de lengte van de sarcofaag op zo’n 1,40 à 1,50 meter. De mensen 
waren vroeger kleiner dan nu en hij kan tot de kleinsten van zijn tijd hebben 
behoord. Behalve de sarcofaag zijn in de ondergrondse ruimte resten te zien 

van de funderingen van de tempels. Voor wie het ongemak van het gebogen 
lopen er voor over heeft, vind ik met name een bezoek aan deze 

ondergrondse ruimte de moeite waard. En voor wie dit ongemak niet wil of 
er lichamelijk niet toe in staat is: bovengronds is een expositie te bekijken en 
voor groepen kan een powerpointpresentatie worden gehouden. Voor een 

bezoek aan het museum moet een afspraak met de koster worden gemaakt. 
 

Verdere info: 
 
https://www.pg-elst.nl/gebouwen/tempel-kerkmuseum/tempel-kerkmuseum. 

Jan Keuzenkamp. 
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Advertenties
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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 een van de 

beide 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). 
 

Donderdag 15 december 
 

Het zal een heel bijzondere kerstmiddag worden. Diny Fockens van het 
vertelgenootschap zal voor de laatste keer bij ons een prachtig verhaal 
vertellen. We gaan samen kerstliederen zingen en misschien komt er wel een 

zangeres. Natuurlijk is er lekkers bij de koffie/thee en tussen door. U bent 
allen van harte welkom en breng gerust buren, 

vrienden of familie mee! 
 
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 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
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van de maand, van 14.30 tot ca. 16.30 uur. 14.00 inloop met koffie en thee. 

Er wordt een collecte gehouden. De dichtstbijzijnde bushalte is 
Citroenvlinder op één minuut lopen van Het Kristal 
(bussen 2 en 8). 

 
Woensdag 21 december 

 
Op deze uitgebreide en mooie kerstmiddag vieren we samen Kerst met 
mooie verhalen, gedichten en samenzang. 

Naast de koffie en thee is er een kersttraktatie. 
 

KBO Ledenbijeenkomsten 

Ledenbijeenkomsten KBO, WZC 
Ste. Marie, Arnhemseweg 279 

7333 AS Apeldoorn.  
 

Contactpersoon:  
Rien Bout:Tel. 06-348 304 72 of 
e-mail: rien.bout80@gmail.com. 

 
Dinsdag 20 december 

 
Op deze middag de jaarlijkse kerstdienst. Zoals alle jaren houden we deze 
dienst in de Veste, Fabianusstraat 4. Let op: Deze dienst begint om 14:00 

uur. 
 

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. 

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: W. Bonestroo 
w.bonestroo40@upcmail.nl 
Tel: 06-28152240 
 

Dhr. H.J. te Bokkel 055-5331019 
Dhr. W. Bonestroo 06-28152240 

Dhr. J. Bosgoed 06-33587021 
Dhr. J. Groot 06-14912829 

Dhr. R. Kleijer 055-5419825 
Dhr. G. Singh 06-39790461 

Dhr. M.N. Spies 06-50612692 

Dhr. J. Timmerman 055-3554976 
Dhr. K.G. Veldman 06-14041881 

Dhr. J.F. Wormer 055-3782177 
Mevr. R.J. van der Wal- 

Norde 
055-3662258 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
7323 AJ Apeldoorn 

 
Coördinator verspreiding en 

bezorging KBO/PCOB Magazine 

Dhr. C. Knoester Tel 055-5420879 

Email carel.knoester@hetnet.nl 
 
Redactie Nieuwsbrief/Website 
Dhr. J. Keuzenkamp  
Tel. 5431900 / 06-33186767 
E-mail jankeuzenkamp@gmail.com 

 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn
mailto:j.kusters3@upcmail.nl
mailto:a.brunsting@hotmail.nl
mailto:w.bonestroo40@upcmail.nl

