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Dankbaar en gelukkig 

 
Kunnen we ons in het dagelijks leven nog wel verwonderen, dankbaar en 

gelukkig zijn? De schoonheid van de natuur, van de schepping, al het 

goede van de technologie, maakt dat ons gelukkig? 

Heeft u weleens een bloem of rupsje onder een 

loep bekeken? Ziet u ook weleens de zilvergrijze 

spinnendraden in de vroege ochtend, of het wonder 

van de rood met wit gestipte vliegenzwammen die 

naast de berkenbomen staan? Wat vindt u van de 

eekhoorn, die eikels gaan verzamelen, voor als het 

een strenge winter wordt?  

Het is heel inspirerend om daar over met elkaar in 

gesprek te gaan. 

Wat maakt, dat we gelukkig en dankbaar kunnen zijn? 

Op mijn verhaal van september, over 

de eindeloze rust van de zee, kreeg ik 

een leuke reactie, die u op pagina 7 

van deze Nieuwsbrief kunt lezen. Hoe 

mooi was het, dat afgelopen 

zaterdagavond het tv-programma 

‘Langs de kust’ over de koloniehuizen 

aan zee ging. 

 

Nu las ik laatst in een stukje, dat je een technisch apparaat voor 

aan de muur kunt kopen. Als je daar dan langs loopt, komen 
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Joke’s ouders op het 

drielandenpunt 

Zes gangen diner 

er strand- en zeegeluiden je kamer binnen. Ik sta versteld van alle 

technologie, maar dit vind ik overdreven luxe. Worden we er gelukkiger 

van? 

Het is mooi dat er nu zoveel aandacht voor het klimaat en voor de 

opwarming van de aarde is. Wij en de politiek zien eindelijk dat het 

helemaal mis gaat. Er worden nu mondjesmaat 

maatregelen getroffen, maar is de natuur nog te 

redden? 

Mijn moeder kwam in haar hele leven niet 

verder dan Vaals. 

Het drielandenpunt, dat was voor haar over de 

grens. Mij vader kwam niet verder dan een 

berg in Oostenrijk. 

 

Toen ik in de jaren zestig een wasmachine 

kreeg, zat ik op een krukje de hele morgen 

ervoor om te kijken hoe het ding aan het rond 

draaien was. De televisie kwam en de mobiele 

telefoon. Er kwam teveel om op te noemen om 

het ons gemakkelijk te maken. Maar maakt dat 

alles, ons leven leefbaar en gelukkig? 

We mogen ons wel verwonderen om alle 

vooruitgang van de technologie, maar het geeft 

ons zeker geen rust en geen garantie dat wij de 

naruur en de wereld kunnen redden! 

 

Ik zie het zo. We gaan met z’n allen aan tafel in een duur restaurant. We eten 

een zes gangen diner en drinken volop. Dan roept iemand: ‘Ober, de 

rekening”! De rekening is schrikbarend hoog. Wie gaat dat betalen? Er komt 

ruzie en niemand kan de rekening 

betalen. 

Velen met mij maken zich zorgen om 

onze kinderen en kleinkinderen. Krijgen 

zij rekening? Ik wil blijven vertrouwen, 

op een goede afloop. Op natuurherstel op 

een toekomst voor ons nageslacht. 

Dat vertrouwen komt niet van alle 

deskundigen, van alle praatprogramma’s 
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en alle nieuwsberichten. Dat vertrouwen komt ook niet van alle grote leiders 

in deze wereld, ook niet van alle gesprekken en acties in de aankomende 

vredesweek. Dat vertrouwen komt voor mij door het geloof in God. 

In de Bijbel vind ik leefregels en beloften. 

 

Brief van Jacobus,(2 vers 14) 

 

Broeders en zusters wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven en hij 

handelt er niet naar? Zou dat geloof hem kunnen redden? 

 

Dan volgen een heleboel leefregels die kort gezegd omzien naar elkaar 

betekenen. Vertrouwen dat het allemaal goed mag komen, met de 

wereld en ons eigen leven. Mijn Oma zei vroeger altijd: ‘Tot hier toe heeft 

de Here geholpen’. Dankbaarheid, een gevoel van gelukkig zijn! 

 

Ik geloof in God, die niet van steen is 

Maar die hart heeft voor de mensen 

Ik geloof in God, die ik niet kan zien 

Maar die zichtbaar wordt als mensen zich liefdevol inzetten voor anderen 

Ik geloof in God, Die wil, dat wij mensen ondersteunen 

Dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid 

Ik geloof in God, die mild en ruimhartig is 

Maar streng voor ieder mens, die anderen uitsluit, wegstoot 

Vanwege huidskleur, afkomst of geslacht 

Ik geloof in God, Die ons een eigen verantwoording heeft gegeven 

En Die wil, dat wij deze aarde leefbaar maken 

 

Ik geloof in God, Die mensen aanmoedigt het goede te doen 

Ik geloof dit vanwege Jezus Christus 

Die ons heeft laten zien wat echte Liefde is 

En wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt 

 

Amen 

 

(Geloofsbelijdenis in dienst april 2006, protestantse kerk Bussel) 

 

Lieve mensen ik wens u geloof, hoop en liefde, maar ook geluk, en wees 

dankbaar. 
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Hartelijke groeten, Joke Kusters. 

(Reageren? Mailen of telefoon, het mag allemaal) 

 

 
IN MEMORIAM 
 

Aan onze afdeling zijn ontvallen: 

 

03-08-2022 Mevr. I. Abels-Pattymama Apeldoorn 

26-07-2022 Dhr. V. Moens Apeldoorn 

     

Samen met God 
 

Ga met God, en Hij zal bij je zijn 

Jou nabij op al je wegen 

Met Zijn raad en troost en zegen 

Ga met God en Hij zal bij je zijn 

 

Ga met God en Hij zal bij je zijn 

In Zijn liefde je bewaren 

In de dood je leven sparen 

Ga met God en Hij zal bij je zijn 

 

Ga met God en Hij zal bij je zijn 

Bij gevaar, in bange tijden 

Over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal bij je zijn 

 

Ga met God en Hij zal bij je zijn 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 

In Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal bij je zijn! 
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Extra ledenvergadering 20 oktober 2022 
 

Het bestuur ziet zich genoodzaakt tot het bijeenroepen van de leden in een 

ledenvergadering en wel om de volgende reden. 

Zoals reeds is verteld tijdens de ledenvergadering van 17 maart van dit jaar 

moet onze voorzitter, mevrouw Kusters, om gezondheidsredenen stoppen. 

Formeel zou dat zijn per eerstvolgende ledenvergadering in maart 2023 maar 

beter is het voor haar om per direct te stoppen. Ook in maart 2023 loopt de 

termijn af van zowel de penningmeester als de secretaris. Beide dames 

hebben kortgeleden aangegeven niet te willen verlengen. Dit alles heeft tot 

gevolg dat we volgend jaar zonder bestuur komen te zitten. 

Als we in overweging nemen dat: 

 

1. Sinds begin dit jaar, toen het duidelijk werd dat mevrouw Kusters moest 

gaan stoppen vanwege haar gezondheid, is het bestuur naarstig op zoek 

gegaan naar een andere voorzitter. Dit middels oproepen in de 

nieuwsbrieven, persoonlijke benadering van leden en via kanalen binnen de 

PKN. Tot op heden heeft dit niets opgeleverd. 

2. Het jaren heeft geduurd voordat we in 2019 weer een penningmeester en 

een secretaris konden benoemen. (beide functies sinds 2017 vacant) 

3. Dat zowel de penningmeester als de secretaris toen nog geen lid waren 

van de PCOB. Met andere woorden: beiden zijn niet vanuit de leden 

gekomen. 

4. De ontmoetingsmiddagen hooguit 10 leden per keer bijeenbrengen. 

5. Een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de leden lid 

is vanwege de aangeboden regeling voor de ziektekostenverzekering. 

 

is het bestuur tot de conclusie gekomen een ledenvergadering uit te schrijven 

met als doel het opheffen van de PCOB afdeling Apeldoorn per 1 januari 

2023. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 20 oktober in 

de Hofstadkerk. Aanvang 14.30 uur. 

 

Namens het bestuur, 

 

J. Groot  
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Dagje Urk. Donderdag 15 September 

 

Eindelijk het kon weer, een reisje met de bus. Wat hadden we het gemist 

tijdens de lockdown. De keuze naar Urk met de bus en dan varen op het 

IJsselmeer, was heel goed bedacht van Gebo tours 

De eerste 10 waren bij het Kristal in de bus gestapt en ondertussen 

verzamelden er zich 30 mensen bij de Hofstadkerk. 

Wat een vreugde elkaar weer te ontmoeten. Iedereen in de bus, plus de 

nodige rollators. Het feest kon beginnen. 

Tegen 11 uur gingen we op reis  met aan het 

stuur de geweldige chauffeur Linda 

.(Natuurlijk een vrouw). Wat was ze 

behulpzaam en goed. 

Onderweg een regenbuitje,maar overwegend 

zon!! 

Na een uurtje kwamen we in Urk, O, sorry het 

is op Urk, werd er al geroepen. 

Het weer was precies goed - niet te warm, niet 

te koud - en daar was de boot.  

De: Zuiderzee! Prachtig! Daar in de haven 

liggen heel veel boten: vissersschepen, maar 

ook jachten. Onze boot ging twee uur varen. 

 

Er waren tafels gedekt en we kregen koffie, sap of 

melk en een heerlijke lunch. Ondertussen vertelde de kapitein veel over de 

geschiedenis van de Zuiderzee en Urk. Urk was natuurlijk vroeger een 

eiland en wist u dat het bij de gemeente Amsterdam heeft gehoord? En wist 

u dat toen de hele bevolking rooms was? Dat kon Amsterdam zich niet 

veroorloven en toen hebben ze de pastoor verbannen. Alle mensen moesten 

protestant worden. Nu zijn er 26 kerken op een bevolking van 40.000 

mensen. 

We voeren dus over het IJsselmeer met ontzettent veel windmolens. 

Ze noemen het IJsselmeer, maar wat mij betreft was het de Zuiderzee, 

Woelige baren, hoge golven. Je zou er wel zeeziek van kunnen worden. 

Weer aan wal hadden we nog een uurtje om Urk te verkennen. Ik zal u 

verklappen dat ik paling heb gekocht en daar, eenmaal thuis, heerlijk van 

heb genoten. Tussen half vijf en vijf uur kwamen we weer veilig in 



oktober pagina nr. 7 

Het Zeehuis, kaart aan buurmeisje 

Storm aan de kust 

Apeldoorn aan. Het was een topdag. Mijn hondje Bella heeft er ook erg van 

genoten, samen met vrouwtje joke. 

 

Hartelijke groeten, Joke Kusters. 

(Reageren? Mailen of telefoon, het mag allemaal) 

 

Lezersreactie op Joke’s artikel in de vorige Nieuwsbrief 
 

Bij het lezen van het artikel in de vorige PCOB nieuwsbrief over de 

herinneringen aan de zee kwamen bij mij 

ook herinneringen boven. In 1936 ben ik 

namelijk als kind van acht jaar naar een 

vakantieoord aan zee geweest wegens 

onder meer astma en kinkhoest. 

Woonachtig in Zwolle logeerde ik 

regelmatig in de boslucht van Nunspeet, 

maar de dokter oordeelde dat het beter 

was als ik eens voor een paar weken naar 

zee zou gaan. Het werd ‘Het Zeehuis’ in 

Egmond aan Zee. 

 

De mij meest bijgebleven herinnering is dat wij eens ‘s nachts, toen het 

hevig stormde, door de zusters werden 

wakker gemaakt en aangekleed om 

vervolgens in colonne naar het strand te 

lopen. Vanaf een duin keken we van onder 

de zwiepende lichtbundels van de 

vuurtoren naar de woeste zee waar een 

schip op het punt stond te stranden. Van de 

stranding kan ik me niets meer herinneren 

maar des te meer van de hectiek rond dat hele gebeuren. Ook kan ik me nog 

herinneren dat we om het wrak van een eerder gestrand schip liepen dat 

gesloopt werd. 

Post heb ik nog altijd bewaard, onder andere aan een buurmeisje. 

 

Chris Rahm. 
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Schiedam heeft de hoogste oude molens ter 

wereld (rond 1780 gebouwd) 

Meer herinneringen 
 

Het verhaal van de heer Rahm maakte bij mij ook herinneringen wakker. 

In 1962 – ik was toen tien - werd ik vanuit mijn woonplaats Schiedam als 

stads bleekneusje voor zes weken 

uitgezonden naar Oude Pekela in Oost-

Groningen. Ik werd ondergebracht.bij 

een echtpaar met een dochtertje van 

drie. De eerste twee weken verveelde 

ik me stierlijk. Ik liep bij de deur, 

terwijl andere kinderen op school zaten 

en ik dus niet met ze kon spelen.  

 

Omdat ik het vreselijk slecht naar mijn 

zin had, ging mijn ‘pleegmoeder’ met 

me naar de dokter. Die zei dat ik veel beter zou gedijen als ik naar school 

zou gaan. Dat bleek juist te zijn, achteraf gezien volkomen logisch 

natuurlijk. 

Ik raakte met een klasgenootje bevriend, tevens de achterbuurjongen. Mijn 

pleegmoeder verbood me om met mijn vriendje om te gaan omdat zijn 

ouders communisten waren. Mijn vriendje en ik wisten niet wat een 

communist was. Het lukte mijn pleegmoeder niet om de omgang met deze 

jongen tegen te houden. Toen stond ze het noodgedwongen toe, maar ze 

verbood me wel ten strengste om bij de achterburen naar binnen te gaan, 

omdat het er vuil zou zijn. Dat gebeurde af en toe toch stiekem. Op één keer 

na. Ik stond toen op het pad tussen de beide achtertuinen in. In de ene tuin 

stond de moeder van mijn vriendje met een doos gebak. Er was iemand jarig 

en ze vroeg of ik een gebakje kwam eten. In de andere tuin stond mijn 

pleegmoeder me te wenken. De keus was niet moeilijk. 

 

Mijn pleegmoeder was naderhand vreselijk kwaad, vooral toen ze een (bij de 

buren opgelopen?) vlo bij me aantrof. Haar veel gemakkelijker ingestelde 

man, met wie ik het veel beter kon vinden, vond dat niet zo’n probleem  

(‘De koningin zal ook weleens een vlooitje hebben’). 

Achteraf realiseer ik mij dat mijn pleegmoeder het goed bedoelde. 

 

Jan Keuzenkamp 
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Driewieler te koop 
 

Sinds een tijdje heb ik thuis een driewieler staan. Het is mijn omgebouwde 

Stella e-bike van vier jaar oud Helaas ben ik 

erachter gekomen, dat ik hier niet meer op 

durf te zitten, laat staan fietsen. 

Dit komt mede omdat ik meer last heb 

gekregen van mijn evenwicht, o.a. als gevolg 

van mijn operatie vorig jaar. 

Het resultaat is nu, dat ik voor een lagere, 

elektrische fiets heb gekozen Soms gebeuren 

er dingen in je leven, waar je niet op rekent 

en dan soms ingrijpende keuzes moet maken. 

De e-bike is omgebouwd met een Tworby 

systeem, waar ik tot een tijd geleden het 

bestaan niet van kende. 

In de afgelopen jaren heb ik er met heel veel 

plezier gebruik van gemaakt en menige 

kilometer ermee gereden. De accu wordt 

er vol bij geleverd. 

Bij een hoge stand van de ondersteuning 

kan er tot max. 125km mee worden 

gereden, maar staat de ondersteuning 

meestal op 2 of 3, dan kan er zeker 140 a 

150km mee worden gereden. Prijs is in 

overleg. 

 

Mocht u er interesse in hebben, neemt u 

dan contact op met mij. Het liefst via de 

mail. Mocht dit echt niet lukken, dan kunt 

u mij bellen. 

 

Mevrouw Brunsting  
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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 20 oktober 

 

Extra ledenvergadering! (zie pagina 5) 

 

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. Er wordt een collecte 

gehouden. De dichtstbijzijnde bushalte is Citroenvlinder op één minuut 

lopen van Het Kristal 

(bussen 2 en 8). 

 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
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Stadhuis 

Woensdag 12 oktober 

 

Deze middag is het onderwerp GOUDA. 

 

Gouda is een stad 

en gemeente in de 

provincie Zuid-

Holland. Deze stad 

is onder andere 

bekend van de Sint 

Janskerk. Dit is met 

zijn 123 meter de langste kerk van Nederland. Maar 

de kerk heeft ook 72 brandgeschilderde ramen ook 

wel bekend als de Goudse Glazen. 

 

Dit jaar bestaat Gouda 750 jaar. De stad heeft een rijke historie.  

Gouda staat bekend om de stroopwafels, de kaas, het stadhuis en de Waag. 

 

Komt u ook? 

 

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 19 oktober 

 

Met dhr. Ruud Heij maken we een reis door Europa, welke landen we 

aandoen blijft nog even een verrassing. De lezing zal verduidelijkt worden 

met het tonen van een ‘overvloeiprojectie’. Met deze projectie heb je geen 

donkere pauzes tussen de getoonde plaatjes. Een rust en lust voor het oog. 
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Maarten Luther (1483-1546) 

Maarten Luther 
  
De tijd waarin Maarten Luther leefde, was een tijd van veel onzekerheid en 

angst. Angst vooral voor een God die alles zag 

en die je na je dood zou oordelen. Voor de kerk 

was dit een verdienmodel. Je kon met een flinke 

donatie je zielenheil veiligstellen: een 

zogenaamde aflaat. Ook Luther was bang voor 

zijn ziel en deed alles wat er van hem werd 

verwacht om zo goed mogelijk te leven. Toen hij 

eens door een bos reisde en een enorme 

onweersstorm overtrok, riep hij de hulp in van 

moeder Maria: ‘Red mij, ik zal monnik worden!’ 

Hij bleef in leven en hij werd een – weliswaar 

worstelende en zoekende - monnik. Hij bleef 

zich afvragen wat de juiste manier was om te 

geloven en in hem groeide de kritiek op de leer 

van de kerk. In de Bijbel kon hij niet zien dat je 

door goede werken of een som geld gered kon 

worden. Op 31 oktober 1517 – deze maand 505 jaar geleden - verspreidde 

hij een document waarin hij de wantoestanden in de katholieke kerk aan de 

kaak stelde. Deze daad wordt gezien als het begin van de Reformatie. 

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. 

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 Wal-
Norde, Tel. 055-366 22 58  
Email walnorde@outlook.com 

 

Dhr. H.J. te Bokkel Tel. 055-331019 

Dhr. W. Bonestroo Tel. 055-8443682 

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. J. Timmerman Tel. 055-3554976 

Dhr. K.G. Veldman Tel. 06-14041881 

Dhr. J.F. Wormer Tel. 055-3782177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Kopij Nieuwsbrief november 2022 uiterlijk 14-10-2022 inleveren 
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