
 

Purmerend, 1 oktober 2022 
 

Voorwoord 
 

Zwijgen 
 

Vaak uit eten gaan we niet, maar de keren dat het gebeurt kijk ik 
in zo’n restaurant nieuwsgierig rond. Wat dan opvalt is dat aan 
vele tafels het gesprek in alle 
stilte wordt gevoerd. De ta-
felgenoten zwijgen en de tele-
fooncontacten spreken mee. 
Meestal niet hoorbaar, maar 
die krijgen wel alle aandacht. 
De tafelgenoten zelf komen 
waarschijnlijk niet verder 
dan: ‘smaakt wel’, of: ‘wil jij 
nog wat drinken’?  
Raar is dat en als ik eerlijk ben moet ik vaststellen dat dat niet al-
leen bij druk bezette hardwerkende middelbare mannen en vrou-
wen gebeurt. Ook de ‘grijze golf’ doet daar aan mee. Dan vraag ik 
me wel af waarom je dan uitgebreid uit eten gaat. 
 

In de drieslag ‘horen, zien en zwijgen’ wordt met zwijgen bedoeld 
dat je niet alles doorvertelt wat je meemaakt, wat je hoort of ziet 
gebeuren. Hou dat voor jezelf en zeker ook als je getuige bent van 
emotionele of belangrijke gebeurtenissen. Het is waar dat we alle-
maal behept zijn met een portie nieuwsgierigheid. We zijn vaak be-
nieuwd naar vakantieverhalen van bekenden of het ongeluk wat zij 
meemaakten. Je maakt het dan ook een beetje mee of kunt meele-
ven. Ook volgen we van alles via twitter of facebook en zijn we heel 
benieuwd naar de misstappen van bekende mensen. We kijken 
naar het nieuws, daar wordt heel veel gepraat en van alles gezegd 
door ‘deskundigen’ over allerlei ontwikkelingen. Er wordt daar heel 
weinig gezwegen. (Zou ook raar zijn een actualiteitenrubriek 
met mensen aan een tafel die vooral stil nadenken.) 
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Zwijgen is niet altijd fijn om mee te maken. In de rechtszaal zijn er ver-
dachten die gebruik maken van hun ‘zwijgrecht’. Dat mag omdat je niet 
hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Wanneer we bij grote 
zaken horen dat de verdachte gezwegen heeft voelt dat vaak als: ‘Het 
kan hem niets schelen wat zijn daad voor die ander betekent, of er een 
leven verwoest is en een hele familie moet leven met wat er is gebeurd’. 
Zwijgen op zo’n moment roep vooral wrevel op. 

 

Zwijgen, het kan ook een manier zijn 
om iemand te negeren, niet serieus te 
nemen. Zwijgen om daarmee een 
gesprek uit de weg te gaan. Dat lijkt 
mij een manier waarop je de ander 
niet serieus neemt, kwetst. Je praat 
gewoon niet meer met hem of haar. 
Doet of die ander niet bestaat. Dat 
geeft de nodige spanningen in huis of 
in een familie waardoor dan weer een 

televisieprogramma gemaakt kan worden waarbij gepoogd wordt om 
weer met elkaar in gesprek te komen. Dat zwijgen te doorbreken 
 

Zwijgen… naast iemand staan met een mond vol tanden omdat je niet 
weet wat je moet zeggen bij wat deze mensen meemaken. Je hebt daar 
geen woorden voor, misschien een gebaar… Dan is het juist heel mooi 
om stil te vallen en er domweg te zijn voor iemand.  
 

Binnen onze afdeling kan het gebeuren dat er dingen worden gedaan 
op een manier waar je zo je vraagtekens bij hebt. Waar je je aan stoort. 
Je haalt je schouders op en houdt verder je mond. Toch is ook dat 
jammer. Het is voor een bestuur veel fijner om te horen wat er mis gaat, 
maar ook wat er juist goed gaat. Geen commentaar roept wel het idee 
op: ‘Zal wel goed gaan zo’ en ‘wie zwijgt stemt toe’. In gesprek gaan 
maakt dat we samen zo goed mogelijk vorm geven aan onze afdeling. 
Laat weten wat u mist, wat gewaardeerd wordt en wat anders zou kun-
nen. Daarover zwijgen is jammer. 
 

Zwijgen, het is naast horen en zien iets waar we heel zorgvuldig mee 
om moeten gaan. Te veel zeggen, doorvertellen voegt weinig toe. 
Nooit iets zeggen voegt niets toe. De kunst is alleen om de juiste ba-
lans te vinden. Weten, of beter voelen, wanneer je zwijgen moet en 
wanneer je met een reactie mag komen omdat dat voor anderen een 
opsteker of steuntje in de rug kan zijn. Het is zoeken naar het juiste 
evenwicht. Doet u mee? 
 

Hanny Somers 
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Kopij voor het novembernummer voor  
15 oktober sturen naar kees.paul@upcmail.nl 

 

Berichten van de eigen afdeling 
 

Presentatie over Mission Aviation Fellowship 
 

De Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Purmerend 
houdt op woensdag 19 oktober a.s. vanaf 14.00 uur een bijeen-
komst in de Kleine zaal van de Taborkerk.  
Dhr. Hans Meijerink zal dan een lezing geven 
over werk en doelstelling van Mission Aviati-
on Fellowship (MAF). Dit is een christelijke 
zendingsorganisatie die met vliegtuigen men-
sen kan bereiken in moeilijk toegankelijke 
gebieden voor hulp en het Evangelie. Ze bie-
den luchttransport o.a. naar Oceanië en Afri-
ka. MAF is opgericht in 1945. 
 

Dhr. Meijerink voegt hieraan het volgende toe: 
 

Het werk van MAF is onderverdeeld in 4 ca-
tegorieën: 
 

1. Hulp bieden daar waar de nood hoog is 
na een ramp. De humanitaire hulp.  

2. Ontwikkelingshulp.  
3. Zending.  
4. Ambulancevluchten.  
 

Hans Meijerink  
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Door middel van film-
pjes en verhalen zal ik 
proberen het werk van 
de MAF onder de aan-
dacht te brengen van 
de aanwezigen. 
 

Ik hoop u allen te zien 
op 19 oktober 2022.” 
 

Het bestuur 
 
23 augustus 2022 – Bezoek aan Zandverhalen Elburg 

Einde zomerprogramma 
 

De éénenveertig deelnemers dienen kwart voor negen ’s morgens 
aanwezig te zijn op het parkeerterrein bij de grote Albert Hein. Bij 
onze aankomst staat de touringcar van Alpha Tours Hem B.V. al 
klaar. Iedereen is ruim op tijd! De bus vertrekt om zes minuten 
voor negen; zes minuten eerder dan de geplande tijd.  
De chauffeur heet ons van harte welkom en wenst ons een fijne dag. Hij 
heeft een leuke route uitgezet en zet uiteen wat we onderweg allemaal 
te zien krijgen. Ook Greetje Boven pakt de microfoon en zet het dag-
programma op een rijtje. De route heen brengt ons via Zaandam (A7 en 
A8), Amsterdam (A10), Muiden (A1), Almere en Lelystad (beide langs 
de A6). We vervolgen de weg via provincialen wegen langs Vliegveld 
Lelystad (N302), Aviodrome, Hans en Grietje Pannenkoekhuis (Kare-
kietweg, Biddinghuizen), het terrein waar Lowlands is gehouden (N306, 
de opruimwerkzaamheden zijn volop aan de gang) en Walibi naar El-
burg (N309).  

De bus stopt om 10.20 uur op 
een aangewezen parkeerplek 
naast de hallen van Zandver-
halen Elburg. Een mevrouw 
van de expositie komt de bus 
in en informeert ons over het 
ontstaan van de expositie (in 
de hallen zat vroeger een blik-
fabriek), wat we gaan doen en 
te zien krijgen en begeleidt ons 
naar het restaurant waar koffie 
of thee wordt geserveerd met 
een gebakje erbij.  

 
Een goed begin: koffie/thee met gebak  



5 

Na de koffiebreak worden we afgezet bij het begin van de expositie. We 
lopen op eigen gelegenheid tussen de oude botters langs het grootste 
verhaal uit onze tijd vormgegeven met zandsculpturen: Bijbelverhalen in 
Zand. We zien in drie afzonderlijke hallen 84 diorama's het grote ver-
haal in chronologische volgorde voorbij trekken. Sculpturen in zand in-
gebed in stokoude deuren uit het Verre Oosten, oude botters, massa’s 
olijfbomen van honderden jaren oud en smeedijzeren hekken met een 
adellijk verleden. 
 

Om 12.30 uur worden 
we weer in het restau-
rant verwacht. Hier 
nuttigen we na de wan-
deling langs het lopend 
buffet een uitgebreide, 
heerlijke lunch. Na de 
lunch krijgen de deel-
nemers een keuze. Te 
voet naar het oude, 
mooie centrum van 
Elburg of gewoon de expositie nogmaals bekijken. Jannie en ik kiezen 
voor de tweede optie en ontdekken details, die we bij de eerste rond-
gang hadden gemist. 
 

Om 15.00 uur wordt iedereen terug verwacht bij de bus, die nog steeds, 
maar wel omgekeerd, op zijn parkeerplek naast de expositiehallen 
staat. Iedereen is weer op tijd: de bus vertrekt al om 14.52 uur. Even 
voor vertrek reikt Greetje een flesje met sap aan voor onderweg. 
 

De route terug naar Purmerend brengt ons via een omtrekkende bewe-
ging rond Elburg (polderwegen) langs Biddinghuizen en Lelystad (pro-
vinciale wegen). Onderweg komt er nog een blik met chocolaatjes langs 
de banken. Iedereen mag er één uithalen. De chauffeur rijdt niet via de 
A6 verder naar Almere, maar stuurt de bus over een smalle weg door 
de Oostvaardersplassen. Wat een mooi gebied! Best spannend ook als 
er tegenliggers opdoemen… Vlak voordat we door de Oostvaarders-
plassen gaan rijden, wijst de chauffeur ons er op om vooral na de pas-
sage van de A6 naar links te kijken. Hoog boven in een hoogspan-
ningsmast zien we vijf ooievaarsnesten naast elkaar op dezelfde traver-
se. De ooievaars zijn niet thuis. De chauffeur grapt: “één van hen komt 
vast in oktober bij hem thuis op bezoek.” Hij hoopt vader te worden. 
Iemand roept: “alle ooievaars zijn onderweg!” De chauffeur roept: “nee, 
één is genoeg.” Na Almere rijden we over de A6, A1, A10, N247 en de 
N235 (Jaagweg) naar Purmerend.   
 

Zandsculptuur van Elburg 



6 

Rijdend op de A10 worden we nog toegesproken door Greetje. Zij 
hoopt, dat we een fijne dag hebben gehad en bedankt ons voor de 
deelname. De chauffeur bedankt ze nog niet: hij moet ons nog veilig bij 
Albert Hein afleveren. Ook Hanny Somers, onze voorzitter, neemt het 
woord en bedankt de organisatoren uitgebreid en kondigt de volgende 
bijeenkomst aan: een lezing door Het Rode Kruis op donderdag 22 sep-
tember. Op de Jaagweg pakt Greetje nogmaals de microfoon en richt 
zich tot de chauffeur. Zij roemt zijn informatie, die hij onderweg gaf (had 
ze niet vaak meegemaakt) en overhandigt hem als dank een enveloppe 
met inhoud. In de bus klinkt een luid applaus. 
 

Om 16.54 uur verlaten we de bus en iedereen gaat op eigen gelegen-
heid huiswaarts. We kijken terug op een mooie, gezellige en interessan-
te excursie. 
 

Erik Vermeulen 
 

Foto-impressie van de expositie 
 

 
 

Mozes ontvangt het woord 

 
 

De wereld vol met kerken 
 

 
 

Gebed zonder eind 
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Beeldenstorm 
 

 
 

Adam en Eva 
 

Vroeger was alles beter, deel 2 
 

Vroeger, in de tijd van de Verzuiling, was alles beter. Ik schreef er 
al eerder over vanuit nostalgisch perspectief in de Nieuwsbrief van 
september 2021. Maar een allesomvattende benadering van de 
Verzuiling vanuit historisch context vraagt een inspanning die gro-
ter is dan ik kan leveren. Dat behoeft u dan ook niet van mij te ver-
wachten.  
Maar goed, ik wil er wel over 
kwijt dat het verschijnsel aan 
de ene kant benauwend was, 
maar aan de andere kant 
duidelijkheid schiep. En er 
was solidariteit. Tegenwoor-
dig is dat helemaal anders. 
Jongeren zullen niet eens 
weten wat de Verzuiling was. 
Geloof het of niet, maar als ik 
tegen een stagiaire zeg: “Ja, 
maar jij hebt de hongerwinter niet meegemaakt.” Dan kijkt ze mij glazig 
aan en bekent al snel dat zij daar nog nooit van heeft gehoord. En eer-
lijk gezegd, ik ook niet uit eigen ervaring, maar dat vertel ik er natuurlijk 
niet bij. Ook de Verzuiling zal niet algemeen bekend zijn bij jongeren. In 
ieder geval gaf de Verzuiling een afbakening die min of meer duidelijk 
maakte of je behoorde tot het goede kamp of het foute.  
 

Als kind kon ik goed fietsen en ik genoot er ook van. Maar op wielren-
nen mocht ik niet. Logisch, want dat was een sport voor katholieken. 
Wel jammer, want ik heb nooit geweten of ik ver zou zijn gekomen in de 
wielrennerij of niet. Dus het werd turnen. Ook leuk. Eerst bij O.K.K. Dat 
staat voor Oefening Kweekt Kunst. O.K.K. was christelijk. Maar O.K.K. 
had niet zoveel leden en daardoor ook geen groep waarin ik paste, dus 
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ik moest overstappen naar de heidenen van Volharding. Tot mijn verba-
zing gaf mijn moeder daarvoor toestemming. En het bleken heel gewo-
ne mensen te zijn! Ja, ik was even verrast als u nu bent. Want wees 
eerlijk, die ongelovigen waren toch per definitie liederlijk en onbetrouw-
baar? Dat dit genuanceerder lag dan ik dacht was een openbaring. Tot 
dan toe had ik gedacht dat heidenen vloekend door het leven gingen en 
altijd afgaven op christenen. Maar dat was toch echt anders, althans in 
het algemeen. Natuurlijk waren er onder de openbaren, om het maar 
netjes te zeggen, mensen die hun bestaansrecht hoofdzakelijk ontleen-
den aan het maken van verwijten aan christenen. En daar heb ik mij 
zeer aan geërgerd, tot de dag van vandaag toe. Maar het ging en gaat 
gelukkig om uitzonderingen.  
 

Op 9 juli 2022 las ik in een nieuwsbericht op internet dat de fractie van 
de PVV in Utrecht zich druk maakt over een gebedsruimte in het stad-
huis van Utrecht die is ingericht met Islamitisch tapijt, of Islamitische 

gebedskleden. Daaruit de volgen-
de citaten: Een poging van de PVV 
om een Mariabeeld en een schaal 
voor wijwater te introduceren, zou 
geen succes zijn. “De laatste 
keer dat ik keek stond Maria 
met haar hoofd naar de muur 
gericht en lagen die gebedsta-
pijtjes pontificaal in het midden 
van de ruimte”, stelt Cees Bos, 
fractievoorzitter van Stadsbelang. 
“De stilteruimte moet een stilte-

ruimte zijn. Daar zijn standaarden voor”, stelt VVD-fractievoorzitter Ma-
rijn de Pagter. Het inpikken door Denk van neutrale ruimte zint hem 
niet. Bidden kan wat betreft de VVD’er, maar niet exclusief voor één 
geloof. D66-fractievoorzitter Maarten Koning sluit zich daarbij aan, maar 
wil er verder weinig over kwijt. 
 

Sungur (Denk) is zich van geen kwaad bewust. “Wij hebben in het ver-
leden het verzoek gedaan ergens te kunnen bidden en moesten dat in 
de kolfruimte doen. Soms botste dat qua tijdstip. Ook de vrouwen wil-
den dat niet.” Het Mariabeeld is volgens hem geplaatst uit aversie tegen 
de islam, niet uit geloofsovertuiging, en dat betreurt hij. 
 

Na de herverdeling van de vertrekken kwam de kamer vrij. Sungur: “De 
ruimte is wat ons betreft multifunctioneel. Er is ook ruimte voor andere 
geloven.” Was een los tapijt geen optie? “Ja, je kunt ook thuis bidden. 
Maar dit was de behoefte.” 

 

Islamitisch gebedstapijt in  
het stadhuis van Utrecht 
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Verontwaardigd is vooral de PVV, die de ’mini-moskee’ moet dulden pal 
naast haar fractiekamer, en niet lang hoeft te zoeken naar de term ’is-
lamisering’. Fractievoorzitter David Bosch placht graag uit te rusten in 
de speciale FC Utrecht dug-out-stoel van oud-burgemeester Jan van 
Zanen, maar die is nu weg. “Moet ik dan mijn schoenen en sokken uit-
doen en op de grond gaan liggen?” 

 

Uitgerekend de Christen-
Unie-voorman toont zich de 
verdraagzaamheid zelve. 
“Behoeften zijn verschillend”, 
zegt fractievoorzitter Rik de 
Graaf. De gesprekken met 
Sungur en Bosch in het da-
gelijks bestuur van het presi-

dium, ook over dit onderwerp, ervaart hij als ’constructief’. 
 

En dat begrijp ik dan wel weer, dat standpunt van de ChristenUnie. Ide-
ologisch lig ik daar aardig bij in de buurt. Je kunt de Islamisering willen 
bestrijden op terechte gronden, maar tegelijkertijd mag er ook oprecht 
respect bestaan voor de wijze waarop islamieten hun geloof belijden. In 
ieder geval schamen zij zich er niet voor om dat te doen, ook op het 
werk. Dat geeft hoop dat religie geen zaak wordt die niet gezien mag 
worden, die alleen in de beslotenheid van de eigen privé-omgeving mag 
worden geuit. Ja, de secularisatie zet door, maar het zou mij toch niets 
verbazen als er ooit weer een omslag komt, een tijd waarin anderen niet 
van jou verwachten dat je bewijst dat God bestaat als je zegt dat je 
christen bent. Ook in tijden waarin de mens alles schijnt te weten is er 
behoefte aan zingeving. Laten wij elkaar daarvoor de ruimte geven. 
 

Jaap Veenstra 
 

Novemberbijeenkomst: Ander onderwerp en nieuwe datum 
 

In het septembernummer van deze nieuwsbrief 
kondigden wij een lezing aan die op dinsdag 22 
november 2022 zou worden verzorgd door Jenny 
Gierveld, emeritus-hoogleraar Sociologie en So-
ciale Gerontologie aan de VU in Amsterdam. 
Mevrouw Gierveld kan helaas door familieom-
standigheden niet bij ons komen.  
Gelukkig hebben wij een goed alternatief gevon-
den, namelijk een presentatie door Rob Veen-
man, bestuurder bij het Hoogheemraadschap 
HHNK, met de titel 'Water en klimaat in de 

Drie geloven verdraagzaam naast elkaar 

Rob Veenman  
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buurt, wat kunnen we er samen aan doen?' Let op: Deze presentatie 
wordt gehouden op maandag 21 november 2022, om 14:00 uur. Meer 
hierover in de uitgave van november. 
 

Jaap Veenstra 
Over onze leden 
 

Overleden 
Mw. T. Woudstra, Triton 92, 1443 BM Purmerend 

Wij gedenken haar met eerbied en genegenheid. 
 

Verhuisd binnen Purmerend 
Mw. M. Jansen-Beens van Rietgorsplein naar  
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, kamer 163 (Novawhere) 

 

Het bestuur 
 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 28 oktober 2022 
 

Vrijdag 28 oktober a.s. hebben wij weer onze maandelijkse 
ledenmiddag in `t Stamhuis Kerkstraat 11 – Purmerend. Aanvang 
13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. De activiteitencommissie heeft 
weer haar uiterste best gedaan om u een aangename middag te 
bezorgen. Ze zijn er in geslaagd om in samenwerking met het 
Filmhuis de bekende film The Duke te vertonen.  

Wij hebben er lang naar uitgekeken 
en het resultaat zal deze middag te 
zien zijn. Wij hopen, dat u er ook van 
kan genieten, zodat in de toekomst 
meerdere films kunnen worden 
gedraaid. Het is daarom ook van 
belang, dat u op tijd aanwezig bent, 
zodat iedereen ongestoord kan 
blijven kijken. Gezien de lengte van 
deze film zal er daarom alleen een 
pauze zijn, waarin u koffie/thee 
wordt aangeboden. 
Zoals bekend, zijn uw buren en/of 
kennissen van harte welkom om die 

gezellige sfeer bij onze afd. KBO ook eens mee te maken, zodat zij zich 
ook nog aanmelden als nieuw lid, wat gelukkig de laatste tijd veel gebeurt. 
 

U bent van harte welkom en veel plezier gewenst. 
 

Wil van Groeningen PR  



 
(Advertentie) 

 
Een schitterend begin van de Nazomerfeestweek 
 

Op de eerste en zonni-
ge zaterdag van de Na-
zomerfeestweek liepen 
drie CDA vrijwilligers 
mee met bewoners van 
de Rusthoeve bij de 
rolstoelloop door de 
binnenstad. 
Petra van der Laan, Rien 
Brak en Liesbeth Roet 
genoten, net als de rest 
van de grote groep, van 
deze leuke tocht. De me-

dewerkers van Spurd zorgden bij de stempelplaatsen voor wat 
verfrissing en extra bewe-
ging. Op muziek moesten 
de handen in de lucht. 
Wel bleek dat er aandacht 
voor toegankelijkheid moet 
blijven. Een bewoner op 
een oneffen pad in een 
rolstoel tussen twee hekjes 
door manoeuvreren is 
haast onmogelijk. 
Uiteindelijk werd gelukkig 

toch aan alle deelnemers een medaille 
uitgereikt en wachtte ons een heerlijk 
ijsje in de Koestraat. 

 
Liesbeth Roet: commissielid;  

 

email: l.roet.cda@gmail.com;  
 

site: www.cda.nl/purmerend 
 

 

In het midden Liesbeth Roet  

Op muziek moesten de handen in de lucht  
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