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Tobben over de zin van het leven 

 
Heeft u bij het ouder worden ook, dat 
u vaker over de zin van het leven 

nadenkt? Nu valt mij op dat niet 
alleen ouderen maar ook jongeren 

daar volop mee bezig zijn. De 
generatie na ons, merk ik in 
gesprekken, vraagt zich af of hun 

leven nog zin heeft en zo niet hoe ze 
zin aan hun leven kunnen geven. Natuurlijk is dit een tijd om somber van te 

worden. De dreiging van een oorlog, de energie en de economische crisis. 
Het klimaat, alle vluchtelingen die geen dak boven hun hoofd hebben, de 
armoede en allen die geen eten hebben. Wordt nu praten en denken over de 

zin van het leven, dat we gaan zitten 
tobben? Kent u het woord tobben nog? 

In mijn herinnering werd dat woord 
vroeger vaak gebruikt. Ik zit te tobben, 
of wat zit jij te tobben. Direct wist je 

dan, we zitten zoveel te tobben, we 
maken ons zorgen en hebben het gevoel 

dat het niet goed komt. Als het dan te erg 
wordt, kom je nog bij de dokter terecht, 

want misschien heeft die wel een pilletje tegen tobben. 

 
Nu ik terug denk over mijn leven,kan ik zeggen: natuurlijk heeft het zin 

gehad. Vaak waren er hoogtepunten, was er vreugde, maar er was ook 
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verdriet. Vaak komt het op je af, je hebt er zelf geen keuze in, het overkomt 

je. Velen zullen zo terug kijken op hun leven. 
Maar zin aan je leven geven is toch wat ingewikkelder. Wat is de zin van het 
leven? Dat zijn de levensvragen! In de gesprekken is dat voor ieder 

persoonlijk en altijd weer anders. 
Ik heb geleerd, dat dat je referentiekader is. Waar kom je vandaan, wat is je 

verleden, wat heb je geleerd, welk werk heb je gedaan? Welke rugzak draag 
je mee! Geef je dat dan door aan de volgende 
generatie? Is dat de zin van het leven? Of geeft dat 

het leven zin? Dit verhaal gaat niet over veel geld 
op de bank, een grote villa of rijkdom. Het gaat 

over wat je zelf in het leven als zinvol ervaart. 
 
Hoe moeilijk het soms ook is, ik probeer toch wat 

Bijbelse verhalen door te geven. Van mijn moeder, 
die helaas al 55 jaar geleden is overleden, heb ik 

veel verhalen uit de Bijbel gehoord. We praatten toen niet over de zin van 
het leven. Zij straalde geloofsblijheid uit en probeerde dat in verhalen aan 
mij door te geven. Het verhaal van Jezus: Heb Mij lief en heb je naaste lief. 

Het verhaal van Mozes en het volk Israel in de woestijn. 
De tien geboden die in het boek Deuteronomium staan, en de belofte daarbij: 

Als je op God vertrouwt komt het goed. Daar denk ik nog vaak aan terug en 
nu probeer ik die verhalen door te geven. 
Als wij ouderen die verhalen niet meer doorgeven, ben ik bang dat ze 

verloren gaan. De generatie na ons moeten het ook weer kunnen 
doorvertellen. Voor mij geeft dat zin aan het leven. Het is eigenlijk een taak 

voor ons om dat vertrouwen door te geven. Verborgen in oude verhalen! 
Verteld zolang mensen bestaan. 
 

Zijn woorden van hemel en aarde 
Die over Gods wonderen gaan 

We ontdekken ze, als we ervaren 
Ontvangend in het leven te staan 
Verhalen die jong zijn gebleven 

Want ook ons bestaan wordt verwoord 
In tijdloze, steeds nieuwe beelden 

Sinds eeuwen door mensen gehoord 
Ze omringen ons, warm als een deken 
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Ze nemen ons op en gaan voort 

Wij leven zelf nieuwe verhalen 
Waarin ons de Geest tegen komt 
Als groots en geweldig ervaren 

Als ruimte en rust in een storm 
Wij zeggen weer voort, wat wij hoorden en zagen 

Verhaal waar geen einde aan komt 
 
(Tekst Marijke de Bruine) 

 
Ik wens u sterkte om de winter door te komen. En moed om uw verhalen 

door te geven. 
 
Hartelijke Groeten, Joke kusters. 

 
En wilt u reageren? Telefoon of mail, het is goed. 

 

 
IN MEMORIAM 
 

Aan onze afdeling zijn ontvallen: 
 

16-7-2022 Mevr. J. Hogeboom-v.d.Hart Apeldoorn 

1-7-2022 Mevr. G. Bos-Riemersma Ugchelen 
10-5-2022 Dhr., C. Nikkels Apeldoorn 

 

Een huis voor de eeuwigheid 
 

Een huis dat ieder zich toch wenst 
Een huis dat je omarmt 

Je bloeit er op, je bent er mens 
Een huis dat je verwarmt 
Een huis ook voor de diepste nacht 

Herbergzaam als een schelp 
Een huis dat altijd op je wacht 

Je minzaam overstelpt 
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Een huis dat je royaal beschermt 

In tijden van verdriet 
Zich troostend over je ontfermt 
Je al haar liefde biedt 

Is alles stil, je hoort de zee 
De eeuwigheid die ruist 

Je zwijgt, je zingt, je ademt mee 
Gezegend is dat huis 
 

Hans Bouma. (Uit het boekje Mijn God) 
(Melodie: Lied 265 Liedboek voor de kerken) 

 

 
Vriendschapsconcert 
 
Muziek verbindt mensen, dorpen, steden, landen en soms zelfs werelddelen. 

Deze vaststelling is voor het Nederlands 
Concert Mannenkoor (NCM) en het 

Apeldoorns gemengd koor OZON het 
motief geworden om voor ons 

gezamenlijk concert op 12 november 
2022 de in Apeldoorn verblijvende 
Oekraïense vluchtelingen uit te nodigen 

dit concert GRATIS bij te wonen. Zelfs 
onze programmering is daarop 

afgestemd. Wij nodigen elke 
muziekliefhebber uit om dit concert bij 
te wonen. Niet alleen omdat we een 

mooi repertoire hebben uitgekozen, waar u bovendien blij van wordt en vaak 
de neiging krijgt om mee te zingen, omdat u de muziek herkent, maar ook 

omdat uw aanwezigheid een uiting kan zijn van solidariteit en vriendschap. 
U kunt een niet voor de hand liggende ontmoeting van Elvis Presley, 
Wolfgang Amadeus Mozart en Vera Lynn, ervaren. Maar ook van musical, 

gospel en songfestivalmuziek genieten. Mocht u in uw buurt nog niet 
geïnformeerde Oekraïners kennen, dan kunnen zij zich (via u) bij ons 

melden. 
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Het landelijke Nederlands Concert Mannenkoor en het Apeldoorns gemengd 

koor OZON geven dit concert op zaterdag 12 november 2022 in de Grote 
Kerk, Loolaan 16 in Apeldoorn. 
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur 

Kaarten in de voorverkoop: € 12,50 Aan de zaal: € 15.00 
Kaarten verkrijgbaar bij: 

 
1. De Primera 
2. De ‘Stedendriehoek’, Asselsestraat 140 (info@stedendriehoek.nl ) 

3. De koorleden van NCM en OZON. 
 

a.h.n.coster@kpnplanet.nl 
Websites: www.ncmonline.nl www.ozonkoor.nl 

 

Classic Night Concert Forever Grateful 
 

Vorig jaar vond in Theater Orpheus een 
Classic Night Concert Forever Grateful 

plaats met kortingskaarten voor 
PCOB/KBO leden.  
Ondanks het feit dat dit concert op de 

laatste avond voor de lockdown viel 
mochten wij ons toen verheugen in een 

opkomst 
van 700 

bezoekers. 

 
Echter, vele mantelzorgers, maar ook reguliere 

bezoekers hebben naderhand bij ons 
aangegeven het ‘niet aangedurfd te hebben’ 
vanwege de stand van zaken rondom COVID. 

Dat hebben wij zeer betreurd, mede omdat we 
door de maatregelen rondom COVID geen 

ontmoetingsmoment tijdens en na het concert 
konden organiseren. Daarom hebben we 
besloten op 26 November nogmaals een 

Classic Night Concert te organiseren in 

http://www.ozonkoor.nl/
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Apeldoorn. Dit maal in de Grote Kerk.  

Ook dit jaar kunnen de leden van PCOB/KBO korting op kaarten verkrijgen 
in de voorverkoop. 
Kaarten zijn vanaf 14 Oktober verkrijgbaar bij Christelijke boekhandel CLC 

in Apeldoorn. De kosten per kaart bedragen €17.50. Voor PCOB/KBO leden 
op vertoon van lidmaatschap €15 euro. Dit is inclusief consumpties. 

Ook kunnen er kaarten worden besteld via onze website 
www.stichtingcnc.nle. 
 

Babet van der Perk 
Stichting Classic Night Concerts 

 

De Contactcirkel 
 
Elke ochtend iemand die even controleert of je opgestaan bent en of alles 
goed met je gaat. Het klinkt misschien heel vanzelfsprekend, maar wie doet 

dat als je alleen woont en geen directe familie in de buurt hebt wonen? Voor 
die mensen zijn er contactcirkels van het Rode Kruis. 

 
Veiligheid 

 

Een deelnemer wordt elke ochtend tussen 
8.30 en 9.15 uur gebeld. Als het gesprek is 
afgerond belt zij/hij de volgende deelnemer 

in de cirkel. De veiligheid die het geeft is 
het allerbelangrijkste. Dat er iemand 

controleert of je ’s ochtends bent opgestaan 
en of het goed met je gaat. Dat er dan ook 
nog een leuk gesprek ontstaat, is mooi 

meegenomen. Maar dat gesprek blijft kort. 
De cirkel moet in een ½ uur afgerond zijn. 

Na die tijd een deelnemer langer bellen is 
altijd mogelijk. 
 

Dat stukje veiligheid geven is de insteek 
van het Rode Kruis. 

 

http://www.stichtingcnc.nle/
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Voorbeeld. 

 
Een deelnemer valt op een middag en kan niet meer zelf opstaan. De 
volgende ochtend wordt de telefoon niet opgenomen. Het sleuteladres wordt 

gebeld en er wordt gevraagd om te gaan kijken. Het Rode Kruis gaat in 
principe niet zelf kijken wat er aan de hand is als er niet wordt opgenomen. 

 
Sleuteladres 
 

Voorwaarde voor deelname aan een contactcirkel is dat er een sleuteladres 
is: iemand die een sleutel heeft (bijvoorbeeld buren of familie). Het 

sleuteladres wordt gewaarschuwd zodra iemand niet opneemt. 
 
Gezelligheid 

 
Naast veiligheid heeft de contactcirkel ook een sociaal aspect. Een 

contactcirkel bestaat uit ongeveer acht tot tien deelnemers. Er wordt een 
rooster gemaakt met de volgorde van bellen. Elke maand wordt de volgorde 
gewisseld, zodat je iedereen een keer spreekt.  

 
Ook organiseert zo’n contactcirkel vaak 2x per jaar een gezellige middag. 

Een mooie gelegenheid om elkaar ook in levende lijve te ontmoeten. 
 
Maar hoe gezellig het ook is, dat is niet het hoofddoel van de cirkel. Je hoort 

wel eens iemand zeggen: ‘Ik heb al genoeg contacten!’ Maar daar gaat het 
niet om. Het idee dat je opgevangen wordt als er echt wat is, dat is het 

belangrijkste. 
 
Deelnemer worden? 

 
Er geldt geen minimale leeftijd om deel te nemen aan een contactcirkel. Er 

zijn ook geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is dus wel dat er een 
sleuteladres is, het liefst zelfs twee. Om deel te nemen aan een contactcirkel 
kunt u contact opnemen met het Rode Kruis, via 055 355 3340. De telefoon 

wordt niet altijd opgenomen, maar als u een voicemailbericht inspreekt 
wordt er contact met u opgenomen. 

 
E-mailen mag ook: goedvoorbereid.apeldoorn@rodekruis.nl 

mailto:goedvoorbereid.apeldoorn@rodekruis.nl
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Bileam en zijn ezelin (Rembrandt) 

Er komt iemand voor een intakegesprek, die het rooster en de werkwijze 

komt toelichten. 

 

Wonderen 
 
Een wonder kan worden gedefinieerd als een gebeurtenis die haaks staat op 

de natuurwetten. Als bijvoorbeeld iets omhoog zou vallen in plaats van 
omlaag zou dat onverenigbaar zijn met de wet van de zwaartekracht en met 

recht een wonder kunnen worden genoemd. 
 
In de Bijbel komen diverse wonderlijke verhalen voor. Zoals ik in een 

eerdere Nieuwsbrief heb verteld heb ik enkele jaren geleden de complete 
Bijbel gelezen. Onder meer de volgende wonderlijke verhalen waren nieuw 

voor mij. 

Bileam en de sprekende ezelin (Numeri 22) 

Als Bileam op zijn ezelin op weg gaat, 
verspert Gods engel hem driemaal de weg, 

met getrokken zwaard in de hand. Bileam 
ziet de engel niet, maar zijn ezelin wel. 
Iedere keer slaat hij de ezelin omdat ze niet 

doorloopt. Na de derde keer laat God de 
ezelin spreken en vraagt zij Bileam 

waarom hij haar sloeg. Dan ziet Bileam de 

engel ook. 

De weduwe van Sarepta (1 Koningen 17:8-24) 

‘Mevrouw?’ Hasjanna kijkt op. In de schaduw bij 
de stadspoort wenkt een oude man haar en reikt 

haar een kruik aan. ‘Wilt u zo vriendelijk zijn om 
water voor mij te halen?’. Terwijl ze met de kruik 

naar de bron loopt, roept de man haar na: ‘Wees zo 
goed en breng ook een stuk brood voor me mee’. 
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David Hume (1711-1776) 

‘Het spijt me, meneer. Ik zou het graag doen, maar alles wat ik heb is een 

handje meel en een paar druppels olie. Daarvan ga ik straks voor het laatst 
een broodje maken voor mijn zoon Gersom en mij. Daarna zullen we 
wachten op de dood.’ ‘Maak u geen zorgen’, antwoordt de man. ‘Geef het 

broodje aan mij. Uw meel en olie zullen niet opraken voordat het gaat 
regenen in dit land’. Iets in Hasjanna zegt haar dat ze moet doen wat hij 

gezegd heeft. En warempel! Het meel en de olie raken niet op. Elke dag is er 
brood. De man is de profeet Elia. Hij blijft bij Hasjanna en Gersom wonen. 
Er is genoeg eten voor hen alle drie. 

Maar dan wordt Gersom ziek en sterft. ‘Elia legt Gersom in de logeerkamer 
op bed. Dan gaat hij drie keer met zijn volle gewicht bovenop de dode 
jongen liggen, alsof hij van zijn eigen leven aan hem wil doorgeven. De 

jongen gaat weer ademen en doet zijn ogen open. ‘Waar ben ik? Waar is 
Mama?’ Elia draagt hem naar zijn moeder.  

De Schotse filosoof David Hume– een scepticus – 

schreef over wonderen: ‘Verhalen over wonderen 
spelen zich altijd af in lang vervlogen tijden en in 
verre streken en hierdoor is niet na te gaan of ze 

werkelijk hebben plaatsgevonden’. Hij stelde het 
volgende criterium voor. Als iemand een 

wonderlijk verhaal vertelt moet je het alleen 
aannemen als diegene zo betrouwbaar is dat de 

kans dat hij of zij de zaak al dan niet expres onjuist 

weergeeft nog kleiner is dan de kans dat het 
vermeende wonder niet heeft plaatsgevonden. Aan deze voorwaarde is nooit 
voldaan. Sommige gelovigen nemen de verhalen over de Bijbelse wonderen 

letterlijk en anderen vatten ze eerder symbolisch op. Een verhaal dat niet 
letterlijk waar is kan desalniettemin een boodschap bevatten waar iemand 

iets aan heeft. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor sprookjes. 
 
Mijn geboorteplaats Schiedam is tevens de geboorteplaats van de heilige 

Liduina (1380-1433). Over haar is het verhaal van de Beurs van Liduina 
ontstaan: een portemonnee niet nooit leeg raakt. 

 
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 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). 
 

Donderdag 17 november 
 

Voorlichting door Remedica over digitalisering van de zorg voor senioren 
 

Veel ouderen lopen tegen problemen aan en hebben vragen en twijfels. 
Tijdens deze voorlichting gaan we in op de zin en onzin rond allerlei digitale 

hulpmiddelen, in het bijzonder bij diabetes, een ziektebeeld waar veel 
ouderen mee te maken krijgen. Er is vrije ruimte gereserveerd om 

individuele vragen over zorgapps te stellen en daarbij hulp te krijgen. 
 
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 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
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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. 
Er wordt een collecte gehouden. De dichtstbijzijnde bushalte is 
Citroenvlinder op één minuut lopen van Het Kristal 

(bussen 2 en 8). 
 

Woensdag 9 november 

 
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 16 november 
 

Het begint een traditie te worden. Ook dit jaar willen we een BINGO 
organiseren met als thema SINTERKLAAS. Al vele jaren een succes. 

U komt toch ook? 
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De Levenstuinen van het Groot Hontschoten 
 
In Teuge - niet ver van Apeldoorn - liggen de Levenstuinen van het Groot 

Hontschoten. Veel mensen weten dit niet. Zelf kwam ik er achter toen 
iemand mij mee vroeg.  
 

Bron: https://www.levenstuinen.nl 
 

Een stuk weide is getransformeerd in 
een bijzonder tuinencomplex. 
Door middel van uiteenlopende 

beplanting en bouw- en kunstwerken is 
een bijzondere wereld vol westerse en 

oosterse symbolen gecreëerd. Deze 
wereld symboliseert wijze het leven 
van de mens. 

Tijdens het wandelen door de 
Levenstuinen kom je langs prachtige waterpartijen, verschillende beelden en 

een kapel. Het ene moment voelt het alsof je door de jungle loopt en op het 
andere moment lijk je in Stonehenge te zijn. Zonder de hulp van vele 
vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om de tuinen in alle pracht open te 

stellen voor bezoekers. 
 
Ik vind het een aanrader. Er is me een tekst in de kapel bijgebleven van 

wijlen prinses Juliana: ‘Gelukkig is God van geen enkele kerk lid’. 
 

Jan Keuzenkamp 
 

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,-. 

https://www.levenstuinen.nl/
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Redactie Nieuwsbrief/Website 
Dhr. J. Keuzenkamp  
Tel. 5431900 / 06-33186767 
E-mail jankeuzenkamp@gmail.com 

Kopij Nieuwsbrief december 2022 uiterlijk 18-11-2022 inleveren 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn
mailto:j.kusters3@upcmail.nl
mailto:a.brunsting@hotmail.nl
mailto:walnorde@outlook.com

