
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

december 2022/januari 2023 

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE 
 
 Toen ik mijn ogen – weer – opende merkte ik dat ik geen bril 
meer op had, maar ik kon wel zien. Ik had nieuwe kleren aan en de lit-
tekens op mijn handen waren verdwenen. 
Voor mij stond een onbeschrijfelijk persoon, HEILIG HEILIG, en 
naast mij een man die ik onmiddellijk herkende aan zijn voeten en han-
den, daar zag ik nog de littekens van een kruisiging. Ik herkende Jezus. 
De HEERE sprak een oordeel over mij uit, maar Christus naast mij 
pleitte mij vrij door Zijn vergoten bloed. 
 
 Die kant op, wees Hij mij. Ik kreeg een soort sleutel met een co-
de. Ik draaide mij om en zag voor mij een schare die niet te tellen was. 
En in de verte zag ik het nieuwe Jeruzalem. Het zag er onvoorstelbaar 
schoon uit. Gaande weg er naar toe zocht ik mijn huis, een van de vele 
woningen. Van Jezus had ik een code gekregen, zo komt u wel op de 
juiste plek. Onderweg kwam ik diverse koren tegen die mij steeds uit-
nodigden mee te zingen en dat deed ik. Er werd door allen in eenzelfde 
taal gesproken en gezongen, Hebreeuws misschien? Ik heb enthousiast 
mee gezongen met een grote variatie van goddelijke stemmen, zonder 
de taal te kennen. Er werd gezongen op hele noten, Gregoriaans, gezan-
gen en psalmen, gospels en klezmer, en nog veel meer. Ik kon ze alle-
maal meezingen. Heel veel mensen herkende ik onmiddellijk, maar 
waarvan? 
 Het gebeuren op de oude wereld was ik volkomen kwijt. Ik zag 
ook geen verband met de relatie die ik heb gehad. Een broer, een oude 
schoolvriend, mijn opa die ik nooit heb gekend, we waren allen nu ge-
lijk. 
 
Als u onderweg bent, ik kijk naar u uit. 
 
K.J. de Poel 
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2022 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Het jaar is opnieuw 

voorbijgevlogen. Kregen we vorig jaar rondom deze tijd opnieuw met 

een toename van coronazieken te maken, waardoor we onze kerstvie-

ring moesten annuleren, evenals de nieuwjaarsbijeenkomst en zelfs de 

bijeenkomst in februari, dit jaar zijn we in de gelukkige omstandigheid 

dat na een korte toename van corona in september, het virus nu op z’n 

retour lijkt te zijn.  

Dit betekent dat we nu weer (na drie jaar!) een kerstviering hebben, en 

wel op  
 

woensdag 21 december 

14.30-16.30 uur 
 

Vorig jaar hadden we drs. Klaas Oosterhuis, geestelijk verzorger in 

het UMCG, al gevraagd, en toen moesten we hem afzeggen, maar dit 

jaar is hij opnieuw bereid gevonden om bij ons te komen om samen 

met onze leden vorm te geven aan onze kerstmiddag.  

Eeuwe Zijlstra gaat ons weer muzikaal begeleiden, maar omdat we de-

ze keer in de kerkzaal mogen (net als bij onze laatste kerstviering in 

2019) zal hij het orgel bespelen. Dat wordt vast een mooie samenzang!  

We zullen zorgen voor een heerlijk stukje weihnachtsstollen bij de thee 

of koffie die deze keer gratis is. Wel is er een collecte na afloop ten 

behoeve van uw PCOB afdeling. 
 

*** 

Omdat de volgende nieuwsbrief pas eind januari verschijnt maken we 

u nu ook al attent op onze eerste bijeenkomst in 2023. Die zal zijn op 

woensdag 11 januari, en weer als vanouds in de Mennozaal.  

Natuurlijk staat deze ledenmiddag in het teken van het nieuwe jaar, en 

we willen dan ook graag met u een glas advocaat met slagroom (of 

wijn of frisdrank) heffen met wat lekkers erbij om alsnog te proosten 

op het Nieuwe Jaar. We hebben Peter Riem van de Groninger Archie-

ven opnieuw bereid gevonden om een lezing met “lichtbeelden” te 

houden. Afgelopen jaar in mei was hij ook al bij ons en de leden die 

toen aanwezig waren, waren erg enthousiast en hadden vele vragen 

voor hem. Als er bij u nog onderwerp leeft, waarover u graag meer in-

formatie van de Groninger Archieven wilt, laat het ons dan weten, dan 

kan Peter Riem dat nog voorbereiden.  
verder pagina 3 
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Programma 2e helft 2022 PCOB  
  
  

Woensdag 21 december 2022  (kerkzaal) 
Kerstviering o.l.v. Klaas Oosterhuis geestelijk verzorger UMCG 
Entree gratis 
  
Programma 1e helft 2023 PCOB  
  

Woensdag 11 januari 2023 
Nieuwjaarsbijeenkomst:  
Lezing: de Groninger archieven 
  
Woensdag 8 februari 2023 
Spreker: Reinder de Vries 
Thema: Groninger landschap 
  

  

Alle lezingen vinden plaats in de Mennozaal van de Doopsgezinde Ge-
meente aan de Oude Boteringestraat 33, Groningen 
Aanvang: steeds 14:30 uur 
Entree € 2,00 (2x koffie en/of thee) 

Voor info  Sylvia Oosterhuis  050-3643620 

Van de ledenadministratie 
 

Overleden: 
Mw. T. Poorta     Soendastraat 148 
 

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren 

U kunt ons bereiken via het e-mailadres van André Horenberg, of via 

de telefoonnummers die u op de achterkant van de nieuwsbrief aan-

treft. 
 

Voor zowel de kerstviering als de ledenmiddag in januari hopen we 

op een grote opkomst! 
Namens het bestuur, 

Sylvia Oosterhuis 
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Column 
 

Laat ik dit keer mijn column voor de maand december redelijk nega-
tief beginnen. Waarom zult u zeggen, is daar een goede reden voor?  
Wat is er dan aan de hand? Is je iets overkomen? 
Dat mag u wel weten en een verklaring ervoor houdt mij al een hele 
tijd bezig. 
Het gaat over de zeer slechte opkomst de laatste tijd op vergaderingen 
en samenkomsten, terwijl het zeer zeker de moeite waard is om er heen 
te gaan. 
Bestuurders van verenigingen en bonden sloven zich uit en zorgen 
voor te behandelen onderwerpen en heel vaak voortreffelijke sprekers 
en een goede sfeer. 
Daarnaast is er altijd op deze bijeenkomsten genoeg gelegenheid om 
over een onderwerp, dat u al geruime tijd via pers en televisie op u af 
ziet komen en u in het hart heeft geraakt om hierover, als u dat wilt, 
van gedachten te wisselen en uw mening te geven.  
Daarvoor bent u veronderstel ik toch lid van een dergelijke club en 
men ziet u daar graag. Men luistert met veel belangstelling wat u bij-
voorbeeld van het onderwerp vindt en dat het in uw geliefd landje zo 
raar kan gaan.  
Maar de voorzitter kan alleen al bij de opening van de vergadering een 
beetje mistroostig constateren dat u afwezig bent.  
Alleen al In de maand november heb ik diverse keren zo’n situatie mo-
gen meemaken. 
Een voorbeeld? Ja graag! Als een bond in de gemeente Groningen on-
geveer 300 leden heeft en op een vergadering met een prima program-
ma zijn zegge en schrijve 10 leden aanwezig, dan denk ik er het mijne 
van. Dat is welgeteld nog geen 4% van het aantal leden. 
Als je verder op een heel goed gepubliceerde bijeenkomst van een ver-
eniging met veel jongere leden in de stad Groningen je in de zaal de 
voorzitter in zijn openingswoord hoort met beginnen te zeggen dat hij 
in mineur moet beginnen omdat het aantal aanwezigen van het totaal 
ledenbestand bijna op één hand zijn te tellen, dan gaan er bij mij ge-
dachten boven komen die ik hier u beter maar niet kan vertellen. 
 

Ik ben lid van de PCOB, al jarenlang. Zelfs heb ik een tijdje voorzitter 
mogen zijn. 
Beste leeftijdsgenoten, we leven in een tijd dat over ouderen weinig 
positief meer wordt geschreven. De indruk bestaat de laatste tijd dat 
ouderen over van alles en nog wat de schuld krijgen. Bijvoorbeeld de 
zorgpremies stijgen omdat er steeds meer problemen voorkomen bij 
ouderen. Ouderen wonen heel vaak in slecht geïsoleerde (huur)
woningen en moeten tegenwoordig vaak heel ver lopen, als dat nog  
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 lukt, om gewapend met een betaalpas nog een paar euro’s uit de muur 
te bemachtigen. Een bepaald percentage ouderen is de computer nog 
niet de baas en dus zijn deze leeftijdsgenoten aangewezen op betrouw-
bare vrienden of anderszins om een paar luizige euro’s in huis te heb-
ben en de ontvangen rekeningen te kunnen betalen. 
Automatische betalingen via de bank worden vaak slecht gecontro-
leerd. 
U weet het op verzoek van het PCOB – bestuur schrijf ik maandelijks 
mijn column in uw Nieuwsbrief en dat doe ik nog steeds met plezier.  
Maar waar zijn de leden van de PCOB op de vergaderingen? De PCOB 
is toch een bond die belangen van ouderen  behoort te behartigen.  
En juist in de huidige spannende tijd zijn het ook uw belangen die lan-
delijk wel vaak te grabbel worden gegooid. Moet u om gezondheidsre-
den verhuizen, gaat u het maar op uw eentje proberen. Minister Hugo 
de Jong zult u vast niet tegenkomen, die heeft een profaspet voor z’n 
ogen. Voor ouderen worden er bijna geen voorzieningen meer ge-
bouwd nee, verzorgings-en bejaardentehuizen zijn deels al afgebroken 
en komen ook niet terug. Men spreekt over knarrenhofjes tegenwoor-
dig! 
Hopelijk gaat het in december in de Tweede- en Eerste Kamer met het 
besluit over uw verwacht pensioen voor de komende jaren goed.  
Hebt u ook de indruk dat de Tweede Kamerleden weten waar het over-
gaat. Een enkel kamerlid misschien! Maar ja die zitten niet in de on-
derzoekscommissie gespaard en opgebouwd pensioen. Past u wel op 
dat de opkomende generatie er niet met een deel van uw gespaard pen-
sioengeld vandoor gaat. En dat de geldontwaarding de pensioenop-
brengsten niet afkalft met behoorlijke bedragen!  
Uw pensioen is al zeker een jaar of tien niet geïndexeerd en dat gevaar 
zit er nu met uw ” toegemeten pensioenpotje” wellicht weer aan te ko-
men.  
Wilt u wel uw voorlichtingsbladen volgen! 
Het is als u dit allemaal leest is het al december 2022.  
 

Hoor wie klopt daar leeftijdsgenoten? Het is de Sint zeker? 
Hopelijk hebt u zich het afgelopen jaar voortreffelijk gedragen, want 
anders kan Sinterklaas zijn Pietermannen wel eens in het bekende boek 
uw naam laten opzoeken! Waarheidsgetrouw hoor je dan misschien: oh 
ja Sint, dit lid kwam niet veel op de PCOB-vergaderingen! Wat zeg je 
daar Piet?  Geef die pepernoten, die je daar in je hand hebt, dan maar 
aan één van de bestuursleden. Krijgen die ook eens wat extra’s, ze ver-
dienen het Piet. 
Ik wens u voor de maand december gezellige dagen toe en gezegende 
Kerstdagen. Verder een goede jaarwisseling. 

B.F. Bronsema 
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Naam Datum 
Dhr. P.J.G.C. Boersma 1-december 

Mw. W. den Ouden-Hoekstra 1-december 

Mw. M. de Wit-Stuiver 5-december 

Mw. W. Duijn-Horden 6-december 

Dhr. U.K. Broere 8-december 

Mw. E.A. Brouwer 13-december 

Dhr. G. Kuiper 17-december 

Dhr. H. Steegstra 17-december 

Dhr. J. Pronk 20-december 

Mw. J. Wobbes-Smid 20-december 

Naam Datum 
Dhr. J.L. Vos 21-december 

Mw. B. Spreeuwers-v.d. Hoek 25-december 

Mw. A. van Bruggen-de Jong 26-december 

Dhr. W. van Duinen 26-december 

Mw. J.A. Vegter-Noordveld 27-december 

Mw. Z. Ritzema-Schrik 29-december 

Mw. J. Zwart-Wieringa 29-december 

Mw. E. v.d. Ploeg 30-december 

Dhr. K.L. Alta 31-december 

Mw. J. Sulman - Hartholt 31-december 
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Naam Datum 

Dhr. E. Gritter 1-januari 

Mw. J.A. Salomons-Bos 5-januari 

Dhr. J. Scheper 5-januari 

Mw. W. Brink 7-januari 

Mw. J. Kappen-Suk 8-januari 

Mw. A.J. Helms 8-januari 

Mw. S. Loopstra 8-januari 

Dhr. W.N. Schipaanboord 10-januari 

Mw. A. Gritter - Kuiper 13-januari 

Mw. I. van Alteren-de Jong 14-januari 

Mw. J. Mulder 14-januari 

Mw. F. Folgers 18-januari 

Mw. C.A. Oosterhoff-Bosma 19-januari 

Mw. L. de Poel - Nijdam 19-januari 

Mw. A. Ubbens-Bouwman 21-januari 

Mw. F. Tobi - Bruggers 23-januari 

Dhr. G.J. Veening 25-januari 

Mw. A.W. Koster 27-januari 

Mw. A. Bos-Pietersen 28-januari 

Mw. W.A. Veninga - Boddeus 28-januari 

Mw. H. Bos 30-januari 

Dhr. R.J. Wielstra 30-januari 

Mw. F.A. Knoops-Sijtsma 30-januari 

Mw. J.Z. Bakker-Engelhart 30-januari 

Mw. N. Zuidhof 30-januari 

Mw. P.J. v.d. Veen - de Smidt 31-januari 

Dhr. A. Pieters 31-januari 
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Het Genesis Dieet (116)  (dec.2022/jan.2023)   (herh. 12, 13) 
 

Dr. Gordon Tessler heeft veel onderzoek gedaan naar Gods instructies over onze 
voeding, en beschrijft de resultaten hiervan in zijn boek: “Het Genesis Dieet”. 

Het is de rode draad van deze artikelenserie, beginnende bij Genesis 1:29. 
 
Vele voedseldeskundigen, diëtisten enz. hebben ons geleerd het aantal calorieën 
te beperken als wij slank en gezond willen blijven; maar het beperken van het 
aantal calorieën is een door mensen opgelegde regel, niet een gebod van God! 
 

De Heer wil dat de mens alleen het voedsel zou kiezen dat Hij had ge-
geven en goed had genoemd. 
Van het begin af aan zien wij de liefde en de zorg van de Schepper 
voor onze voeding. 
  

Zaden: de ideale energiebron. 
Het voedingsprogramma dat God in de Hof van Eden introduceerde, 
was een vegetarisch dieet met veel vezels en koolhydraten. 
 

De zaaddragende planten bevatten de volgende voedselgroepen: 
1. Granen, bonen en peulvruchten. 
2. Noten en zaden. 
3. Aardappelen en groenten. 
4. Vruchten. 
5. Kruiden en specerijen. 
 

Het meellichaam van een zaad is een pure energiebron vol koolhydra-
ten, genaamd glucose. Dit is een andere naam voor Gods natuurlijke 
suiker. Glucose is de brandstof die nodig is om iedere cel in ons li-
chaam te laten werken, inclusief de hersenen, zenuwen en spieren! 
 

De meeste planten brengen vanuit dat ene zaadje weer honderden za-
den voort! In een zaad zit niet alleen het meellichaam maar ook nog 
de kiem en de zemel terwijl dat alles beschermd wordt door het om-
hulsel of de schil. 
Zaden bevatten o.a. de vitaminen B1 t/m B3 + B5 en B6. Ook nog vita-
mine E, en 19 mineralen, met nog vele sporen van andere onmisbare 
stoffen. 
Deze levensvonken en voeding zijn door onze Schepper in de zaden van 
planten gelegd. 
 
Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
        bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker 
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Kort verslag van de PCOB-ledenmiddag van  
woensdag 10 november 2022 

 
De voorzitter, mevrouw Sylvia Oosterhuis, heet iedereen van harte 
welkom. Er is een bijzonder welkom voor de heer Marinus Tabak, de 
spreker voor deze middag. 
De voorzitter gebruikt als basis voor haar overdenking Psalm 19, vers 
14 waar staat: “Bescherm me ook tegen trots. Laat trots niet de baas 
over mij zijn. Dan leef ik zoals U het wil en doe ik geen verkeerde din-
gen.” Sylvia laat zich verder inspireren door de woorden van dichter 
dominee André Troost en sluit deze overdenking af met een gedicht 
van Tineke Tuinder: 
Wees niet bang.  
“Met die drie woorden begon God, bij monde van engelen, het blijde 
nieuws van Jezus’ geboorte, toen hij dat aan de herders bekendmaak-
te. Maar die woorden zijn niet alleen aan de herders gericht. Ze gel-
den ook jou. Juist in deze tijd en wereld vol terreur, oorlog, woede, 
angst en lijden, zegt Hij tegen je: ‘Wees niet bang. Ik heb Mijn Zoon 
naar de aarde gestuurd, omwille van jou. Wat er ook gebeurt en wat 
je ook moet doormaken; Hij is bij je en zal je beschermen. Tot de dag 
dat Ik terugkom.’ Als dát geen reden tot een gezegend en vreugdevol 
kerstfeest is.” 
Daarna zingen wij, begeleid op de piano door Eeuwe Zijlstra, Psalm 
150, alle verzen. 
 
Hierna voert Marinus Tabak ons door de wereld van de energie, een 
breed onderwerp. Door zijn brede kennis, enthousiasme en laagdrem-
pelig taalgebruik is het een lust om naar te luisteren. Ikzelf was hiervan 
zo onder de indruk dat ik vergat om aantekeningen te maken voor een 
goed verslag. 
 
De lezing gaat over twee onderwerpen. Voor de pauze vertelt Marinus 
over “energie” en na de pauze geeft hij een inkijkje van het werk van 
RWE, bij ons beter bekend als de “Eemscentrale”, waar hij directeur 
van is.  
 
Nu een paar kanttekeningen die bij mij zijn blijven hangen. 
De energietransitie.  
• Dit is een stoer woord voor: de overgang naar een situatie waarin 

de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan 
in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is  
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 fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energie
 bronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieop
 slag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.  
• Wij, de mensen in de breedste zin van het woord, moeten onze 

inzet beperken tot wat mogelijk is. De getijden (eb en vloed), de 
wind en de zon (om maar wat te noemen) kunnen wij niet beïn-
vloeden. Wat we wel kunnen is: er gebruik van maken en zet 
daar dan je eigen energie in. 

• De mensen worden minder positief, maar daar zijn geen redenen 
voor. Want wist u dat:  
a.  in 1800 85% van de wereldbevolking in armoede leefden 
 en nu nog maar 10% van de wereldbevolking;  
b. honderd jaar geleden velen in armoede leefden, nu heeft 
 50% van de wereldbevolking een middeninkomen of meer;   
c.  de kindersterfte sinds 1900 is afgenomen met een enorm 
 percentage (sorry maar het percentage ben ik vergeten). Er 
 zijn geen perfecte oplossingen, maar voor elk probleem is 
 een oplossing.  

• Niet doemdenken “van het helpt toch niet, dus zet maar uit of 
stop ermaar mee!” Nee, nu investeren in nieuwe ideeën en armen 
uit de mouwen steken. Kom op! Kop op! Die mentaliteit hebben 
we heel hard nodig. 

 
De RWE (Eemshavencentrale en veel meer). 
• Energie wordt gewonnen uit o.a. steenkool, bruinkool (nog tot 

2030), aardgas, olie, wind en zon. 
• De energie opwekkers maken, zoveel als mogelijk, gebruik van 

de ingrediënten uit hun eigen land. Zo hebben wij in Nederland 
gebruik gemaakt van de steenkool en nu nog van het aardgas. In 
o.a. Duitsland wordt veel bruinkool, in dag mijnbouw, gebruikt. 
Dit is na 2030 niet meer toegestaan. 

• RWE is leidend in Europa als het gaat over energietransitie.  
• In 2020 werd 94% van de energie opgewekt uit fossiele grond-

stoffen en 6% uit hernieuwbare energie. Die 6% wordt geleverd 
door 68% biomassa, 21% windenergie, 5% zonenergie, 4% bui-
tenlucht en 2% geothermie.  

• Het streven is om in 2035 de CO2 uit de lucht te halen.  
• RWE is ook is ook aan het experimenteren om de vogelsterfte als 

gevolg van de windmolens tegen te gaan. Er loopt nu bijvoor-
beeld een proef waarbij een van de drie wieken een donkere 
kleur hebben gekregen.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiele_brandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitfasering_van_fossiele_brandstoffen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energiebesparing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energieopslagtechniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energieopslagtechniek
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• Er wordt fors geïnvesteerd in nieuwe en schonere vormen van 
energieopwekking en energieopslag. O.a. in de Noordzee, bij 
windpark HKW-VI en HKW-VII. De hier opgewekte energie zal 
hoofdzakelijk gebruikt worden voor de waterstoffabriek in de 
Eemshaven.  

• Het opslaan van elektriciteit blijft een enorme uitdaging, ook hier 
moeten we alles benutten: batterijen, flexibele CO2 neutrale cen-
trales, waterkracht, waterstof etc. 

 
Tenslotte: 
Jammer dat de meesten van u deze boeiende lezing niet bijwoonden.  
 
Onze voorzitter, Sylvia, bedankt de spreker voor zijn lezing en over-
handigt hem een boek over gebarentaal voor baby’s en kinderen, want 
in het gezin Tabak is deze zomer een tweede kindje geboren. Daarna 
moet onze spreker meteen weg naar zijn afspraak later op de avond in 
Duitsland. 
Ter afsluiting zingen we samen Gezang 401: 1, 3 en 4: “Een vaste 
burcht is onze God”. Daarna gaat Sylvia ons voor in dankgebed. 
 
De volgende bijeenkomst is niet op de gebruikelijke 2e woensdag van 
de maand, maar op 21 december 2022. Het belooft een feestelijke mid-
dag te worden, dus kom allemaal! 
De voorzitter wenst iedereen een wel thuis. 
 
Hartelijke groet, 
Bert M. Tobi  

Boekentip 
We leven in een turbulente tijd. Soms gebeurt er teveel om bij te be-

nen. En vaak is het alleen maar rampzalig nieuws. Een mens krijgt de 

neiging om niet meer naar het nieuws op de tv te kijken, of te luisteren 

naar het nieuws op de radio. Een krant kunnen we selectief lezen: al-

leen die artikelen die ons interesseren.  

Maar zoals zo vaak, er is niets nieuws onder de zon. Zoals de Fransen 

zeggen: ‘l'histoire se répète’, oftewel: de geschiedenis herhaalt zich. 

Uit het boek dat ik onder uw aandacht wil brengen, blijkt dit ook. 

Sylvia Oosterhuis                                                                           verder op pagina 13  
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Bijzondere brieven Johan de Witt verzameld in nieuw boek 
Vorig jaar september verscheen Johan de Witt en Frankrijk, een 
bloemlezing prachtige brieven van en aan Johan de Witt. Het boek be-
vat zo’n dertig brieven die zijn uitgekozen door de leden van het pro-
jectteam ‘Briefwisseling van Johan de Witt’. Bij iedere brief heeft Jean
-Marc van Tol een tekening gemaakt gebaseerd op bestaand werk uit 
de zeventiende eeuw. 
Johan de Witt (1625-1672) 
wisselde als raadpensiona-
ris tienduizenden brieven 
uit met vorsten, diploma-
ten, regenten en familiele-
den. Deze brieven worden 
bewaard in het Nationaal 
Archief in Den Haag. De 
projectgroep Briefwisse-
ling van Johan de Witt van 
het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis werkt momen-
teel aan de digitalisering en ontsluiting van deze brieven. In 2019 
kwam daarom het eerste deel online beschikbaar: de diplomatieke cor-
respondentie  
 

Op basis van dit onderzoek verscheen eerder de bundel Johan de Witt 
en Engeland. Nu verschijnt Johan de Witt en Frankrijk: een bloemle-
zing brieven die de diversiteit van De Witts Franse correspondentie 
belicht. Het bevat afdrukken van de originele brieven met een toelich-
ting, een transcriptie en vertaling. De vertaling in modern Nederlands 
en de fraaie illustraties ontsluiten deze selectie van onontgonnen bron-
nenmateriaal voor een breed publiek. De bundel is samengesteld door 
Ineke Huysman, onderzoeker bij het Huygens ING en projectmanager 
van de Briefwisseling van Johan de Witt, en Roosje Peeters, gastonder-
zoeker bij het project. De illustraties zijn van de hand van Jean-Marc 
van Tol, (bekend als cartoonist van  Fokke en Sukke) die ook gaston-
derzoeker bij het project is. 
De enorme correspondentie biedt een bijzondere blik in de wandelgan-
gen van de macht gedurende die turbulente tijd, midden in de zeven-
tiende eeuw. Handelsbelangen, landoorlogen, perikelen rondom Lode-
wijk de Veertiende, geheime afspraken, vredesbesprekingen, van alles 
komt aan de orde.   
Bron: Neerlandistiek  
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Pensioenwet 'voldoet niet aan belofte' 
Gepubliceerd 2 november 2022 

De Tweede Kamer probeert de laatste hand te leggen aan de nieuwe pen-
sioenwet, maar de kritiek op de plannen neemt toe. Miljoenen werkne-
mers en gepensioneerden zouden geen enkel zicht hebben op een koop-
krachtig pensioen. 

Dat stellen Veertig prominenten, waaronder CDA-prominenten Elco 
Brinkman, Cees Veerman en Herman Wijffels, oud-minister Eduard 
Bomhoff, oud-directeur Flip Klopper van De Nederlandsche Bank in 
een open brief aan de Tweede Kamer, aldus de Telegraaf. 

Meer risico 
In het huidige pensioenstelsel betalen werknemers premie en daar staat 
een min of meer gegarandeerd pensioen tegenover. Om aan deze belofte 
te voldoen moeten pensioenfondsen veel geld in kas hebben, inmiddels 
is dat zo'n 1500 miljard euro. Maar om de verplichtingen te berekenen 
moeten fondsen ook rekening houden met de rente. Die is jarenlang his-
torisch laag geweest en daardoor rekenen fondsen zich 'arm'. Ze kunnen 
niet aan de verplichtingen voldoen, waardoor de pensioenen al jaren niet 
meer meestijgen met de inflatie. Wat op papier een belofte lijkt, pakt 
daardoor in de praktijk heel anders uit. 
Tel daarbij op dat we langer leven dan verwacht en we steeds vaker van 
baan een van sector wisselen en het principe van een vast, verplicht pen-
sioenfonds leek 10 jaar geleden al achterhaald. Tijd voor een nieuw stel-
sel, met wat meer flexibiliteit! 

Gesteggel 
Maar over dat nieuwe stelsel werden vakbonden, werkgevers en de poli-
tiek het moeilijk eens, pas in 2019 lag er een pensioenakkoord op tafel 
met daarin de contouren van de nieuwe wet. Daarbij is er geen sprake 
meer van een gegarandeerd pensioen. In plaats daarvan krijgt iedereen 
een eigen 'pensioenpotje' en komt er dus meer risico bij de werknemers 
en gepensioneerden te liggen. Zit het mee op de beurs, dan gaat het pen-
sioen omhoog. Zit het rendement tegen, dan gaat het pensioen omlaag. 
Om al te grote klappen op te vangen, komt er wel een solidariteitsfonds. 
Bij de uitwerking van de details van deze plannen zijn er een paar grote 
struikelblokken. Ten eerste is er het probleem van het overdragen van 
bestaande pensioenen. Dat is een recht en daar kan je niet zomaar aan 
morrelen. Hoe wordt de waarde van een bestaand pensioen bepaald en 
hoe wordt dat ondergebracht in het nieuwe stelsel? Ga je er niet op ach-
teruit? Is er dan compensatie? Wie houdt er toezicht? Waar kan je te-
recht met klachten? 
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Bovendien leven we inmiddels in een andere economische wereld. De 
rente is sterk gestegen, waardoor fondsen de pensioenen weer kunnen 
laten stijgen. Op de beurs zit het tegen (er verdampten honderden mil-
jarden), maar gek genoeg, weegt het effect van de hogere rekenrente 
zwaarder. Er is weer wat meer lucht, dus welk probleem lost de nieuwe 
pensioenwet dan nog op?  Dat vragen de prominenten, andere deskun-
digen en sommige kamerleden zich af. Minister Schouten zag zich 
daarom eerder genoodzaakt de wet niet meer per 1 januari 2023 in te 
voeren, maar door te schuiven naar 1 juli 2023. 

Hachelijk 
De prominenten, waaronder oud-ministers en oud-medewerkers van De 
Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, noemen de 
omzetting naar een nieuw stelsel verder 'hachelijk'. Het gaat om heel 
veel geld en raakt 10 miljoen deelnemers. De rente is onzeker, hoe de 
beurzen zich gaan ontwikkelen is onzeker, de rekenmodellen voor het 
omzetten bieden 'schijnzekerheid' en werknemers en pensioengerechtig-
den kunnen naar de rechter stappen en zo alsnog een bom leggen onder 
de nieuwe plannen. 

Schouten: niet onder de indruk 

Verantwoordelijke minister Carola Schouten, heeft BNR laten weten 
niet onder de indruk te zijn van de kritiek van de prominenten. Schou-
ten stelt dat de huidige, extreme inflatie 'voor ieder kapitaalgedekt stel-
sel een grote uitdaging' is. Maar het nieuwe stelsel kan volgens haar 
'wel beter omgaan met die situatie' dan het huidige. 

De Tweede Kamer stemt binnenkort over de plannen en daarna gaan ze 
naar de Eerste Kamer. Daar heeft de regering geen meerderheid. Onder 
meer 50Plus en SP zijn zeer kritisch op de plannen. PVDA en Groen-
links zijn vooralsnog ontevreden over de beperkte pensioenopbouw on-
der zelfstandigen en sturen aan op aanpassingen van wet. 

Bron: https://www.plusonline.nl/pensioen-aow/pensioenwet-voldoet-niet-aan-belofte 

Jezus zal terugkomen op een uur dat wij het niet verwachten 
 

Op zekere avond waren bij Murray Mc Cheyne enkele vrienden te 
gast. Aan ieder van hen stelde hij de volgende vraag: « Denk jij dat 
de Here Jezus van avond terugkomt?» 
Toen allen geantwoord hadden «ik denk van niet», ging hij verder 
en zei: «Dan kan Hij vanavond inderdaad komen, want ‘op een uur 
dat gij het niet verwacht , komt de Zoon des mensen’» (Mattheüs 
24:44)  
Ingezonden door: Sietske Witterholt 

https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10493038/schouten-niet-onder-indruk-van-brandbrief-over-pensioenwet
https://www.plusonline.nl/pensioen-aow/pensioenwet-voldoet-niet-aan-belofte
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Waarom je geen soep uit blik, pak of zak moet eten 
7 goede redenen om altijd zelf verse soep te maken 
Gepubliceerd 21 oktober 2022 Bijgewerkt 24 oktober 2022 

Als er ergens van veel te kiezen valt in de supermarkt dan is het wel 
kant-en-klare soep: van heldere kippensoep tot stevige Chinese toma-
tensoep en van rijkgevulde goulashsoep tot romige pompoensoep. Te 
koop in blik, pak, zak, pot of fles: de keuze is reuze. Maar is het ook 
een goede keuze? 
Een kant-en-klare soep is gemakkelijk. Even opwarmen en je kunt 
eten. Maar daarmee zijn ook alle voordelen genoemd. We geven je ze-
ven redenen waarom je al die opwarmsoepen beter kunt laten staan of 
op zijn minst heel goed de verpakking moet lezen. 
 

1. Kant-en-klare soep is veel te zout 
Gemiddeld bevatten soepen uit blik, pak of zak per 100 
ml ongeveer 0,75 gram zout. Van soep eet je al snel 
250 ml en dan zit je dus met een bord soep al aan bijna 
2 gram zout. En dat terwijl we niet meer dan 6 gram 
zout per dag binnen zouden moeten krijgen met ons 
eten. Veel zout is nadelig voor de bloeddruk, je hart en 
bloedvaten en mensen met nierproblemen moeten extra 
oppassen met het gebruik van zout. Er is geen richtlijn 
voor wat een gezonde hoeveelheid zout is soep, behalve zo min moge-
lijk. Ga daarom uit van pakweg 0,5 gram zout per kom soep want zout 
zit in nog zoveel meer dingen die je eet zoals brood, kaas, groente, zui-
vel en snacks. Dat betekent dat op de verpakking het gehalte aan zout 
per 100 ml niet meer dan 0,2 gram zou moet zijn. 
 

2. Veel soorten kant-en-klare soep bevatten additieven 
Gistextract, fructose, gemodificeerd zetmeel, rookaroma, conserveer-
middel, smaakversterker, stabilisatoren, voedingszuren. Zo maar een 
greep uit de ingrediëntenlijsten van kant-en-klare soepen. Bij kant-en-
klare soepen is de kans dus groot dat je heel wat additieven naar bin-
nen slurpt die je eigenlijk niet nodig hebt. 
 

3. Je krijgt ongemerkt suiker binnen met kant-en-klare soep 
Doe je je best zo min mogelijk suiker te gebruiken? Kies je kant-en-
klare soep dan zorgvuldig. Want aan heel veel van die soepen is suiker 
toegevoegd. Dat staat niet altijd zo op de verpakking omdat er ook ene 
heleboel schuilnamen voor suiker zijn. Om er een paar te noemen: 
kristalsuiker, rietsuiker, invertsuiker, sacharose, stroop, melksuiker, 
lactose, fructose, dextrose, moutsuiker, maltose, honing, agavesiroop, 
ahornsiroop (maple syrup), isoglucose, glucose-fructosestroop, gluco-
sestroop, melasse, trehalose, galactose… Lees het etiket dus heel goed. 

https://www.gezondheidsnet.nl/bloeddruk/denk-om-je-bloeddruk
https://www.gezondheidsnet.nl/voeding/zo-veel-suikers-en-zoetstoffen-zijn-er
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4. Kant-en-klare soep bevat minder groente dan je denkt 
Het lijkt alsof je goed bezig bent met een goed gevulde pompoensoep, 
groentesoep of tomatensoep. Want soep van groente klinkt gezond en 
die portie groente heb je dan al weer mooi binnen! Toch valt dat vaak 
vies tegen. Bij de ingrediënten op het etiket moet bij het ingrediënt dat 
de naam geeft aan de soep staan hoeveel ervan aanwezig in de soep. 
Dus bij tomatensoep moet er staan hoeveel procent tomaat erin zit, en 
bij groentesoep hoeveel groenten. Met een beetje geluk is dat meer dan 
50 procent maar niet zelden ligt het percentage veel lager. Soms zelfs 
maar 10 procent. Bij een soep met 10 procent groenten levert een kom 
soep je dus 25 gram groente. Net zoveel als een worteltje of 2 snoepto-
maatjes. Als je soep eet als maaltijd zou je uit moeten gaan van 150 
groente in je soep. Dan zou er 60 procent groente in de soep moeten 
zitten. 
 

5. Zelf soep maken is duurzamer 

Zelfgemaakte soep komt niet uit een verpakking die je weer weggooit. 
Geen blik, pak of zak bij het afval. En het mooie is: soep is juist zo’n 
product waarin je restjes kunt verwerken. Alle soorten groenen kunnen 
kleingesneden in de soep, maar ook restje kip, worst en peulvruchten. 
En je kunt de laatste stukjes kaas erop raspen. Zo gooi je ook nog eens 
minder weg. 
 

6. Zelf koken is beter voor je vertering 
Koken is goed voor je vertering. Al tijdens het koken gaat je lichaam 
zich voorbereiden op de maaltijd die komen gaat. Door de geuren uit 
de pan en alle voorbereidingen, gaat je lichaam al enzymen aanmaken 
die nodig zijn voor je spijsvertering. Zeker zo’n soep die even staat te 
trekken, stimuleert je spijsverteringsorganen. Dat is wel wat anders bij 
kant-en-klare soep: alleen et even opwarmen maakt je lichaam nog niet 
echt klaar voor de maaltijd. 
 

7. Zelfgemaakte soep is lekkerder 

Zelfgemaakte soep is lekkerder omdat je deze vers 
maakt, altijd aan je eigen smaakvoorkeur kunt aan-
passen en je geen gebruik maakt van smaakverster-
kers of andere onbekende additieven. Gewoon eerlij-
ke soep op je bord, daar geniet je toch het meeste 
van?  
 

Auteur Mary Stottelaar 
Bron: https://www.plusonline.nl/wat-eten-we-vandaag/ 

 

https://www.gezondheidsnet.nl/wat-eten-we-vandaag/video-hoe-maak-je-gebonden-tomatensoep
https://www.gezondheidsnet.nl/stoelgang-en-spijsvertering/zo-werkt-je-spijsvertering
https://www.plusonline.nl/wat-eten-we-vandaag/
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Zo gezond is zingen 
'Zingen is een soort vitamine voor je lijf'' 

Gepubliceerd 11 juli 2014 Bijgewerkt 2 november 2022 
 

Of je het samen doet of in je eentje, toonvast of vals: zingen is ge-
zond. Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Geen wonder 
dat steeds meer mensen het doen. 
 

Peter van Heemst (61) zingt thuis, op de 
fiets, in de auto, op het werk, overal eigen-
lijk, en graag waar het galmt. 
“Vroeger vond ik zingen niks: kinderachtig. 
En iets wat je in de kerk moest doen. Maar 
thuis zong mijn moeder tijdens het strijken 

uit volle borst Nederlandstalige liedjes. Zo heb ik een enorm arsenaal 
aan -liedjes opgebouwd. Op de gekste -momenten ploppen ze in mijn 
hoofd op. -Gisteren nog. Ik zie een meisje op een terras een latte -
macchiato drinken, met een rietje, en daar was Sophietje. Het hele 
lied van voor tot achteren! Ik zing eigenlijk overal, het liefst in een 
ruimte met een mooie galm, want daar klinkt vals minder vals, haha. 
Als gemeenteraadslid in -Rotterdam zong ik altijd als we ’s avonds na 
een vergadering naar buiten liepen. Die enorme lege hal kon ik niet 
weerstaan. Eerst keken mensen er raar van op, maar later waren ze 
teleurgesteld als ik het niet deed. En toen ik Kamerlid was, zette ik in 
die grote hal van de Tweede Kamer weleens een -gereformeerd ge-
zang in als ik twee SGP’ers voor me zag lopen. Grote verbazing na-
tuurlijk, als een -PvdA’er dat doet! Maar ook op de fiets, in de auto of 
thuis zing ik. Zingen is echt een soort vitamine voor je lijf. Het geeft 
energie, je komt erdoor in een soort positieve flow. Meteen als ik wak-
ker word, gaat er een cd aan en zing ik onder de douche keihard mee. 
Here’s to the love van Di-rect is nu favoriet.” 
 

Inloopkoor Intervocaal 
‘Njétzvoda Njétzvoda, voeroe ivanííítski!” zingen bijna tweehonderd 
mannen en vrouwen enthou-siast in nep-Russisch in de Spuikerk in 
Amsterdam. Vandaag wordt de kerk gebruikt voor het maandelijkse 
inloopkoor Intervocaal. Vooraan staat dirigente en zangeres Rinske 
van der Meer. “Wel een beetje oosters kijken!”, roept ze vrolijk. De 
zangers en zangeressen, het merendeel rond de 50, zijn ingedeeld per 
zangstem: bassen, tenoren, alten en sopranen staan bij elkaar. Voor in 
de zaal zijn teksten en -bladmuziek geprojecteerd; er kan niets mis-
gaan.  
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Een valse noot valt in de massa niet direct op en met z’n allen klink je 
al snel prachtig. De een zingt uit volle borst, de ander zet aarzelend de 
eerste toon in. 
 
Hersentraining 
Waarom doen ze dit? Al die mensen die elkaar niet kennen, maar sa-
men zingen alsof ze al jaren bij elkaar horen? Omdat het lekker is. Én 
gezond. Dat weten niet alleen de 600.000 Nederlanders die zijn aange-
sloten bij een koor(tje), maar ook al die mensen die dagelijks een aria 
of ballade inzetten onder de douche. Wie een uurtje heeft gezongen, 
heeft een sportieve work-out achter de rug, of het nou een beetje zuiver 
geklonken heeft of niet. Verschillende spieren in het bovenlijf, zoals 
die van buik en rug, zijn daarna getraind. En de longen en ademha-
lingsspieren zijn beter in vorm geraakt door ademhaling vanuit de 
buik. Daarnaast is de hoeveelheid antistress-hormonen en endorfinen 
toegenomen. Dat geeft een gelukkig gevoel en kan pijnstillend werken. 
Mensen die chronisch pijn hebben, vergeten de pijn tijdens het zingen 
vaak even. Na een uurtje zingen heb je ook meer afweerstoffen in je 
bloed, wat het immuunsysteem een boost geeft. Dat alles blijkt uit on-
derzoeken van onder andere de universiteiten in Göteborg en Frank-
furt. 
Zingen in een koor is nog gezonder. Dat traint je hersenen, want dat 
vergt concentratie: je moet wijs kunnen houden, de juiste tekst zingen 
en een beetje synchroon met de anderen zingen. Onderzoek uit 2013 
van de Zweed Björn Vickhoff toonde zelfs aan dat de hartslag van 
koorleden synchroon gaat lopen tijdens het zingen, en dat zou goed 
zijn voor het hart. Nader onderzoek moet nog aantonen hoe goed pre-
cies. 
 
Zo vals als een kraai 
Zingen in een koor heeft een belangrijk sociaal 
aspect. Je hoort bij een groep, bent nodig en 
moet dus regelmatig op pad. Dat is goed voor 
je. Maar ook als je liever in de auto meezingt 
met je favoriete rockband of als je onder de 
douche geregeld zo vals als een kraai een aria 
uit je geliefde opera ten gehore brengt, ben je 
gezond bezig. Toch bestaat er volgens het Ne-
derlands Huisartsen Genootschap geen richtlijn voor huisartsen om 
patiënten bij bepaalde aandoeningen zingen of zelfs zangles te advise-
ren. Toosje Valkenburg, huisarts in een groepspraktijk in De Bilt: “Ik  
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heb het nagevraagd, maar niemand van ons heeft zingen ooit aangera-
den om puur fysieke redenen; alleen om sociale of psychologische re-
denen. Misschien moeten we dat toch gaan doen.” 
 
Het Longfonds noemt op de website zingen als een van de middelen 
om de longen in goede conditie te houden. Maar als die conditie al niet 
meer zo best is, heeft het dan nog zin om te gaan zingen? Berna van 
der Linden is COPD-patiënt. “Meteen toen ik de -diagnose kreeg, ben 
ik gaan kijken wat ik kon doen om mijn ademhalingsspieren te trai-
nen.” Ze deed toen al de achtergrondzang in een band, maar is ook op 
zangles gegaan. “De combinatie van de ontspanning en de kick die je 
krijgt als je zingt, zorgt er volgens mij voor dat je je ademhalingsspie-
ren optimaal gebruikt. Na een zangsessie ben ik echt minder be-
nauwd.” Dokter Folkert Brijker is longarts in het Diakonessenhuis in 
Utrecht en Zeist. “In het niet-medicamenteuze behandelplan bij COPD 
en astma zit ademhalings-therapie, en daar hoort ook zang bij. En bij 
slaap-apneu raden we het echt aan; daarop blijkt zingen duidelijk effect 
te hebben.” 
 
Dokter Lennart Conemans is longarts in opleiding in het UMC in 
Utrecht en heeft (nog) nooit iemand expliciet aangeraden te gaan zin-
gen. Maar dat het voor iedereen gezond is, is volgens hem wel duide-
lijk, longpatiënt of niet. “Zingen doe je vanuit je buik als het goed is, 
en als je met je buik ademt, gaat je middenrif naar beneden. Dat geeft 
niet alleen de longen meer ruimte, je maakt je middenrifspier er sterker 
mee. Dat is de belangrijkste ademhalingsspier, die bij mensen met 
COPD meestal ernstig verzwakt is. Maar het moet wel kunnen; er zijn 
longpatiënten die bij wijze van spreken geen twee noten meer halen.” 
 
Weer vol energie 
Zingen is populairder dan ooit. Dat blijkt niet alleen uit talentenjachten 
voor zangers op televisie of de populaire karaokebars tijdens vakanties. 
Het aantal koren in Nederland is hoog en lijkt toe te nemen. Volgens 
Frits van Schaik, secretaris van de Vereniging Nederlandse Korenorga-
nisaties, zijn er in Nederland 15.000 koren; dat is drie keer zoveel als 
voetbalclubs. Terwijl er steeds minder klassieke mannenkoren en kerk-
koren zijn, komen er volgens hem steeds meer koren en koortjes met 
lichte muziek zoals de shantykoren (met zeemansliederen), de swin-
gende barbershopkoren (zonder muziek) of smartlappen-koren. Toch 
zijn er veel mensen die denken: niks voor mij, dat kan ik niet. Rinske 
van der Meer: “Natuurlijk zingt de een mooier dan de ander, maar ook  
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mensen die in hun eentje onzuiver zingen, blijken in zo’n inloopkoor 
als dit ineens heel aardig te klinken. Je wordt als het ware meegeno-
men door de anderen.” 
 
Ook de Utrechtse zangpedagoog en mezzosopraan Hermien de Zwart 
zegt dat eigenlijk iedereen kan zingen. “Het is een misverstand dat je al 
goed moet kunnen zingen voordat je zangles neemt. Als je aan piano-
les begint, hoef je toch ook niet al te kunnen spelen? Veel mensen ne-
men zangles omdat ze het gewoon leuk vinden om te doen. Je ziet dan 
mensen die het nooit gedurfd hebben en nu toch de stap zetten en er 
erg veel plezier aan beleven. Soms blijkt door de zanglessen pas dat 
iemand een heel mooie stem heeft. Natuurlijk zijn er zangers die er 
altijd nét naast zitten, maar daar valt aardig wat aan te doen. Dat heeft 
met ontspanning en ademhaling te maken. Helemaal oplossen kun je 
het niet altijd, maar in dat geval horen mensen het zelf niet, dus dat 
verpest hun plezier in het zingen helemaal niet.” En gezond is het vol-
gens haar zeker. “Het gebeurt geregeld dat mensen heel moe of mat 
vanuit hun werk naar zangles komen en dat ze na een uurtje zingen 
weer vol energie weggaan.” 
 
Applaus voor jezelf 
Voor de zangers in de Spuikerk zit het er na twee uur en een stuk of 
negen liederen weer op. Ter afsluiting klinkt na enig oefenen het vier-
stemmige Hijo de la luna en de aanwezigen zijn zelf zo onder de in-
druk van hoe het klinkt, dat er na het slotakkoord een spontaan applaus 
klinkt. Applaus voor jezelf! Er is intensief gezongen maar vooral veel 
gelachen. Als iedereen naar buiten loopt, kijken toeristen verbaasd naar 
het opgewekte gezelschap dat deze zondag geanimeerd kletsend en 
lachend de kerk uit komt. Die Nederlanders moeten wel een heel blije 
religie hebben. 
Bron: https://www.plusonline.nl/reizen-vrije-tijd/zo-gezond-is-zingen 

Geen betere les 
En meer van kracht 
Dan Micha zes 
En wel vers acht  
Ingezonden door: Sietske Witterholt 

8 Hij heeft u bekend gemaakt, o 
mens! wat goed is; en wat eist de 
HEERE van u, dan recht te doen, 
en weldadigheid lief te hebben, en 
ootmoediglijk te wandelen met uw 
God? 
Bron: https://www.statenvertaling.net/
bijbel/ 

https://www.plusonline.nl/reizen-vrije-tijd/zo-gezond-is-zingen
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Zilveren Kruis: toch nog het beste collectief voor senioren. 

 

U bent waarschijnlijk al via de tv of de krant geïnformeerd over het feit 

dat de collectieve vergoeding voor de basis zorgverzekering niet meer 

mag worden toegepast. Maar de collectiviteit mag wel worden toege-

past op de aanvullende verzekering. Daarom heeft KBO‑PCOB zich 

opnieuw hard gemaakt voor een uitgekiend aanbod voor haar leden. 

Alle voordelen op een rij: 

10% korting op de aanvullende verzekeringen 

10% korting op de tandartsverzekeringen 

25% korting op het pakket Extra Vitaal 

 

Gratis Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket (bij het afsluiten van een 

aanvullende verzekering van minstens één ster, dus niet alleen bij een 

aanvullende tandartsverzekering). 

 

Inhoud Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket: 

Extra behandelingen fysiotherapie: 1 extra bij een 1 ster aanvullende 

verzekering, 2 extra bij 2 sterren, 3 extra bij 3 sterren en 4 extra bij vier 

sterren 

24 uur extra voor vervangende mantelzorg vanaf aanvullend pakket 2 

sterren 

1 uur extra ondersteuning door een mantelzorgmakelaar vanaf aanvul-

lend pakket 2 sterren 

€ 35 vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring. 

 

Heeft u nog vragen? 

Kijk op www.zk.nl/kbo-pcob of  

bel 071 – 751 00 56.  

Als u telefonisch informatie wilt, houdt u dan het collectiviteitsnummer 

van KBO-PCOB bij de hand: 2070 008 37. 

http://www.zk.nl/kbo-pcob
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Het bestuur van 

de PCOB  

afdeling  Gro-

ningen, wenst al 

haar leden  en 

ook de leden van de KBO hele 

gezegende kerstdagen, een 

goede jaarwisse-

ling en Gods rijke 

zegen voor 2023 

toe! 

Met de feestdagen bezinnen we ons op het afge-
lopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe.  

Fijne dagen!  
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Computer Vragende Wijs (210)  (dec.. 2022) 
 
Zoals besproken in voorgaande afleveringen, gaat u de opgegeven  
code gebruiken, die u tevoren in uw tekstverwerker hebt getypt.  
 
Starten video: 
Druk de Ctrl-toets in en houdt deze vast; ga met het muispijltje op de  
code staan, (pijltje wordt handje) en druk de linker toets van de muis 
in. Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor het afspelen van de (reclame) 
video. (Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: Advertenties over-
slaan!)  

De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder; veel  
muziekplezier gewenst: 
 
De Heilige Stad: Jeruzalem (terwijl ik lag te slapen.....) 
 

www.youtube.com/watch?v=g3pitk4ZqfI 
 

Beleef dit prachtige lied uit de 'Johannes de Heer' bundel, uitgevoerd 
door het gemengd koor 'Deo Juvante' tijdens de Nederland Zingt opna-
mes in de Grote Kerk te Edam. 

 

God roept ons, broeders, tot de daad,  
 

www.youtube.com/watch?v=DTFhuupLW40 
 

Dit gezang werd gezongen in de Nieuwe Kerk van Middelburg, 
tijdens de Nederland Zingt avond.  
 

Kerstliederen van Nederland Zingt 
 

www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g 
 

54 minuten (17 liederen) uit verschillende kerken: 
 

O.a. 9:32 Komt allen tezamen 11:52 Eeuwen geleden.  

14:00 Once in royal David's city 26:53 Stille Nacht   

44:45 Hoor de eng'len zingen 50:48 Ere zij God.  
 

Ook alle liedteksten hier te zien, met veel informatie.  
 

Graag tot een volgende keer.      © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=g3pitk4ZqfI
http://www.youtube.com/watch?v=DTFhuupLW40
http://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=572s
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=840s
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=1613s
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=2685s
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=3048s
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Groningen  30 november 2022  
 

Machtigingen  

      

Tot nu toe kreeg u eind februari met de nieuwsbrief een acceptgirokaart  

om de contributie voor dat jaar te betalen. Helaas komt hieraan in 2023 

een einde. De banken zullen na mei 2023 geen acceptgiro’s meer ver-

werken. In de Nieuwsbrief van september heeft u hierover kunnen lezen. 

We zijn dus genoodzaakt om over te gaan op een andere manier van 

contributie inning.  

De eenvoudigste manier, en daar hebben we als bestuur voor gekozen, is 

“automatische incasso” Het is voor ons eenmalig behoorlijk veel werk, 

maar dan is het voor U en voor ons de komende jaren een stuk gemakke-

lijker. 

Bij deze nieuwsbrief heeft u een op naam gestelde enveloppe ontvangen 

met daarin : 
 

a. Een brief over hoe het werkt, 

b. Een machtigingsformulier. 

c. Een geadresseerde enveloppe voor terugzending machtiging.  

 Postzegel is al geplakt.  
 

Leg dit alstublieft niet terzijde maar stuur de machtiging, ingevuld (voor 

zover nog nodig) en ondertekend terug, U helpt ons daarmee enorm, 

want het is nog een hele klus om al die gegevens in de ledenadministra-

tie te verwerken, 
 

Dus nogmaals. Stel het niet uit maar doe het zo snel mogelijk. 
 

Piet Nauta penningmeester  

De mens is als een schip 
De wereld als de zee 
De Bijbel het kompas 
De hemel is de ree 
Ingezonden door: Sietske Witterholt 
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Phishing: zo herken je een nepmail 
 

Gepubliceerd 19 oktober 2020  Bijgewerkt 25 oktober 2022 

Internetcriminelen verzinnen telkens nieuwe trucs om persoonlijke ge-
gevens binnen te hengelen. Zeven aanwijzingen voor een valse e-mail, 
oftewel phishingmails. 
 

1. Taalfouten en gekke zinnen 
Een e-mail met slecht of slordig taal-
gebruik is verdacht. Echte bedrijven 
en banken sturen over het algemeen 
correct geformuleerde mails. Cybercri-
minelen maken gebruik van vertaal-
machines. Online vertaalmachines zor-
gen voor zinnen die niet goed lopen, 
onjuiste vertalingen, hoofdletters op gekke plaatsen of combinaties 
van Nederlands en Engels. 
Helaas worden ook internetcriminelen hier steeds handiger in.  
 

2. De afzender 
Cybercriminelen proberen natuurlijk zo min mogelijk verdacht te lij-
ken. Ze maken mailadressen aan die bijna niet te onderscheiden zijn 
van echte, officiële mails. Het gaat soms om slechts een lettertje ver-
schil. Denk bijvoorbeeld aan @abnambro.nl: niet iedereen zal meteen 
de extra 'b' opmerken. 
Sommige virusmails zijn veel makkelijker te herkennen. Onbekende 
afzenders, vaak in een andere taal dan het Nederlands, kunt u al snel 
als verdacht bestempelen. Daarnaast gebruiken banken en bedrijven 
geen gratis mailboxen als @Hotmail.com, Outlook.com of Gmail.com. 
Als u dat toch in combinatie ziet met bijvoorbeeld Rabobank, de Be-
lastingdienst of Ziggo, zal het waarschijnlijk een afzender zijn met 
kwaadwillende doeleinden. 
 

3. Iemand uit uw contactlijst 
Let op: ook mails van een bekende in uw contactlijst kan een virus be-
vatten. In de meeste gevallen heeft diegene een virus op zijn computer, 
waarna een programma automatische (Engelstalige) mailtjes stuurt 
naar zijn of haar contacten. U doet er goed aan om dit soort berichten 
per direct te verwijderen en de desbetreffende contactpersoon op de 
hoogte te brengen. 
 

 

https://www.plusonline.nl/veilig-online/pas-op-voor-nepmail-over-geblokkeerde-creditcard
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4. Links en verwijzingen 
Een andere truc van cybercriminelen is het gebruik van links in een   
mail. Deze verwijzen dan naar een andere (schadelijke) website. Die 
links lijken vaak betrouwbaar en kunt u niet altijd meteen herkennen. 
Het is verstandig om altijd te controleren waar een link naartoe leidt. 
Hoe u dit doet? Zet de cursor, uiteraard zonder te klikken, op de link 
en kijk vervolgens linksonder op uw scherm. Daar verschijnt in het 
klein de website waar de link naar verwijst. 
 

5. Persoonlijke gegevens 
De aanwijzing is heel eenvoudig: ook al ziet de mail er nog zo mooi en 
echt uit, bedrijven zullen nooit vragen om persoonlijke gegevens. Een 
wachtwoord kunt u zelf altijd wijzigingen en soms is dit verplicht na 
een bepaalde periode, maar de bank of een bedrijf zal nooit vragen of u 
een wachtwoord doorgeeft. 
Ook een zogenaamd 'verouderde' pinpas kan gewoon worden verwij-
derd en hoeft niet worden teruggestuurd. Persoonlijke informatie over 
een betalingsachterstand of een nieuwe bankpas wordt netjes in een 
brief verwerkt. Bekijk hier een voorbeeld van zo'n phishingmail. 
 

6. De aanhef 
Als een mail echt belangrijk is, zal een bedrijf of uw bank nooit een 
algemene aanhef gebruiken. 'Geachte klant' of 'Beste (heer/mevrouw)' 
kunt u dan ook als verdacht beschouwen. Banken en bedrijven gebrui-

ken in mails die over belangrijke, persoon-
lijke zaken gaan altijd een persoonlijke aan-
hef met uw eigen naam. 
 

7. Rare bijlagen 
Krijg je een bestand toegestuurd van een 
onbekende afzender, open dit dan niet. Het 

bestand kan malware bevatten dat bij het openen geinstalleerd wordt. 
Bij Windows eindigen dit soort bestanden vaak op .exe, bij een Mac 
op .dmg. 
 

Twijfel? 
Komt u geen van bovenstaande kenmerken tegen, maar twijfelt u toch 
aan de echtheid van een bericht? Neem dan contact op met uw desbe-
treffende bank, het bedrijf of de instelling om te vragen of er daadwer-
kelijk een e-mail naar u is verstuurd. 
Bron: https://www.plusonline.nl/veilig-online/phishing-zo-herken-je-een-nepmail 

 
 

http://www.plusonline.nl/veilig-online/online-fraude-2-nieuwe-phishingmails-in-de-omloop
https://www.plusonline.nl/veilig-online/malware-verwijderen-van-uw-computer
https://www.plusonline.nl/veilig-online/phishing-zo-herken-je-een-nepmail
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Waarom loopt er een ‘Biblebelt’ dwars door Nederland? 
 

Tussen Zeeland en Overijssel loopt een gordel van gemeenten 
waar relatief veel ‘strenge’ protestanten wonen. Hoe is die Bi-
blebelt er ooit gekomen, en waarom ligt-ie juist dáár? 
door Mark Traa 06/09/2022 
 

Het is zondagmiddag en je kunt een kanon afschieten in het centrum 
van Nijkerk. Alles zit potdicht, uitgezon-
derd een café, een snackbar en een kle-
dingzaak. We bevinden ons op de Bi-
blebelt, de strook tussen Zeeland en Zwolle 
waar zeer wordt gehecht aan de zondags-
rust. Hier staan de ‘zwartekousenkerken’, 
hier wonen relatief veel bevindelijk gere-
formeerden. Wat anderen als vooruitgang 
beschouwen, zien zij met lede ogen aan. Ze 
hebben weinig op met moderniteiten als 
abortus, euthanasie, vaccinaties, vrouwen 
met broeken en make-up en het homohuwelijk. In hun woonkamer 
staat een orgel in plaats van een televisie. Iedere zondag gaan ze twee-
maal naar de kerk. Op die dag staan de websites van hun bedrijven op 
slot. Ze vormen de hondstrouwe achterban van de SGP, de Staatkun-
dig Gereformeerde Partij. Ook hier in Nijkerk stemmen relatief veel 
mensen op de SGP. 
 

Het ontstaan van de Biblebelt 
Biblebelt is een term die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Maar 
hoe en wanneer is de refogordel, Bijbelgordel of refoband, zoals hij 
ook wel wordt genoemd, er ooit gekomen? In het enige geopende café 
op het centrale plein van Nijkerk zegt Fred van Lieburg, hoogleraar 
religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat het ant-
woord op die vraag nog niet zo simpel is. 
De Biblebelt is er in elk geval niet altijd geweest. ‘In de achttiende 
eeuw zag het er totaal anders uit dan nu’, vertelt Van Lieburg. In ste-
den als Amsterdam en Rotterdam woonden toen nog veel bevindelijk 
gereformeerden. Maar waar ze precies zaten in de rest van het land, en 
met hoeveel ze waren, is nu lastig te zeggen. Enquêtes werden er nog 
niet gehouden en er was nog geen SGP (opgericht in 1918) die je als 
graadmeter kon gebruiken. 
 

Katholieken onder de rivieren, protestanten erboven 
Wat hun geloof betreft kon je Nederlanders in die jaren nog grofweg 
verdelen in twee categorieën: de katholieken zaten onder de rivieren, 
de protestanten erboven.  

https://www.quest.nl/author/221575/mark-traa/


29 

 

Dat was een erfenis van de bezetting door de (katholieke) Spanjaarden 
van de zuidelijke provincies tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
Toen in de negentiende eeuw de Verlichting (een periode waarin de  
rede en de wetenschap belangrijker werden) invloed kreeg op het ge-
dachtegoed dat in de kerken werd verkondigd, kwamen veel predikan-
ten en kerkleden in verzet. Sommigen bleven in hun kerk actief en 
streefden naar verandering, anderen stapten eruit en raakten nog verder 
verdeeld in kleine kerkgenootschappen. 
Op hun beurt bleven bevindelijk gereformeerden benadrukken dat ze 
het liefst terugwilden naar de strenge kerkleer uit de zeventiende eeuw. 
 

De school met de Bijbel 
In 1878 organiseerde de orthodoxe politicus Abraham Kuyper een 
volkspetitionnement (een petitie zouden we tegenwoordig zeggen) on-
der de bevolking. De vraag was of mensen prijs stelden op scholen met 
de Bijbel naast de openbare scholen. Ruim 300.000 mensen zetten hun 
handtekening. 
Het resultaat was weliswaar een momentopname en gaf zeer zeker 
geen volledig beeld, maar toch: op de kaart was aardig duidelijk te 
zien waar de behoudende protestanten zaten. 
Opvallend in vergelijking met tegenwoordig was dat ze in bijvoor-
beeld Zuidwest-Friesland en Noord-Holland goed waren vertegen-
woordigd. De Veluwe was al duidelijk een conservatieve hotspot, Nij-
kerk was zelfs een echt bolwerk. En een op de zes Amsterdammers gaf 
aan behoefte te hebben aan een school met de Bijbel. Kom daar tegen-
woordig nog maar eens om. 
 

Overal in de minderheid 
Toen de SGP er eenmaal was, konden er nauwkeuriger kaarten worden 
gemaakt van regio’s met veel bevindelijken. In de jaren dertig van de 
afgelopen eeuw bleek het gebied behoorlijk versmald: Friesland en 
Noord-Holland waren zo goed als afgevallen, de grote steden waren in 
rap tempo ontkerkelijkt, terwijl Zeeland en de Veluwe juist waren 
‘versterkt’. 
Op de kaart van Nederland tekende zich een duidelijke gordel af. Die 
is er nog steeds, al moeten we niet vergeten dat de SGP’ers het nergens 
in hun eentje voor het zeggen hebben. Zelfs in de strengste Biblebelt-
gemeenten vormen ze hooguit een forse minderheid. 
 
Waarom ligt de Bijbelgordel tussen Zeeland en Overijssel? 
Maar waarom liep die band juist dáár? ‘De Biblebelt ligt in een gebied 
waar het orthodox protestantisme van zichzelf al sterk was’, vertelt  
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Van Lieburg. ‘Daar kun je je dan makkelijker gaan profileren met weer 
specifieke varianten van orthodoxie en bevindelijkheid.’ 
In Noord-Holland, Friesland en Groningen sloeg de ontkerkelijking het 
eerst toe en kwam bijvoorbeeld het socialisme vroeg op.  
En de protestanten daar waren vaak minder streng in de leer. Er kwa-
men ook andere kerkstromingen op, zoals baptisten en adventisten. De 
samenleving werd diverser en de gereformeerden werden minder do-
minant. 
‘De oude eenheid van de cultuur verdwijnt daardoor, in veel sterkere 
mate dan in de plattelandsgemeenschappen uit de refoband’, schrijft 
historicus Jan Dirk Snel in de bundel Refogeschiedenis in perspec-
tief (2007). 
 

Families met invloed 
Hoe het kan dat de bevindelijken in de ene plaats op de Biblebelt sterk 
zijn vertegenwoordigd en in een buurgemeente amper, heeft overal 
weer een andere oorzaak, zegt Van Lieburg. Vaak waren het min of 
meer toevallige gebeurtenissen, zoals de komst van een bevlogen pre-
dikant die gelijkgestemden wist te mobiliseren. Of er waren bevindelij-
ke families met veel invloed op dorpsgenoten. 
 

'Biblebelt' is een neerbuigende term 
In de jaren zestig tekent de Biblebelt zich steeds duidelijker af op de 
kaart, maar dat komt vooral doordat de omgeving verandert. Er gaan 
steeds minder mensen naar de kerk, inclusief de protestanten, en daar-
door worden zij die wél vasthouden aan kerkelijke tradities extra zicht-
baar. 
‘Ineens zijn de bevindelijken een maatschappelijk afwijkend element 
geworden’, schrijft Snel. Sommige historici vergelijken het ook wel 
met een zandbank die droogvalt bij eb. De zandbank zelf doet daar 
niets aan, het is de omgeving die verandert. 
Pas vanaf de jaren tachtig, zegt Van Lieburg, raakt de term Biblebelt 
echt in zwang. En dan is de ondertoon niet zo vriendelijk. ‘Biblebelt is 
een neerbuigende benaming voor een groep mensen die niet zou mee-
komen met de hoofdstroom. Het voorziet bij de gemiddelde Nederlan-
der in een behoefte aan een lekker bekkende aanduiding voor een reli-
gieus reservaat.’ 
Inmiddels is de term zó ingeburgerd dat hij ook door de bevindelijken 
zelf wordt gebruikt. In hun eigen krant, het Reformatorisch Dagblad, 
duikt hij in elk geval regelmatig op. 
Bron: https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/ 
 

https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/
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Recept voor een bijzonder kerstdiner 
 

We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik. 
Moe maar voldaan ploffen we neer bij de haard met een beker warme 
chocolademelk. We hebben zojuist een stevige wandeling gemaakt. Het 
was ijzig koud buiten, maar toch wilden we deze kans benutten. Zo 
vaak gebeurt het niet dat er zo’n pak sneeuw valt. 
 

‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook 
heel veel van sneeuw?’ 
Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds sneeuw-
vlokken dwarrelen. Ik zuig het beeld in me op: De straat is vol leven. 
De lantarenpalen zijn nog net niet aangesprongen en het lijkt wel of de 
sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat op jaagt. Mensen 
haasten zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun 
luxe kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de sneeuw op 
te merken. 
‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral 
met Kerst. Dan moet ik altijd denken aan mijn allereerste, witte 
Kerst…’ 
 

‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. 
Geërgerd trek ik de warme dekens over mijn oren, totdat het tot me 
doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet het al weer, het is Kerst. 
Maar Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’ Dat laat 
ik me geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed 
uit. Geertje heeft gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al aangekleed 
en ik hijs me ook snel in mijn warme kleren. 
 

Onze wangen zijn roodgekleurd en onze han-
den tintelen als we klaar zijn met het bouwen 
van een reusachtige sneeuwpop. 
Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat 
winterpeen achter de hand gehouden. Nu komt 
ze ons er eentje brengen. 
‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie 
neus,’ lacht ze vrolijk. 
Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel 
eten meer. Zelfs op onze boerderij wordt het 
voedsel nu schaars. Er komen steeds vaker 
mensen van heinden en ver om bij ons eten te halen. 
Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, 
want zij vinden dat we moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel 
een beetje vreemd, we zijn immers helemaal niet rijk. Toch snap ik best  
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dat we elkaar nu moeten helpen. Daarom twijfel ik nog wat over die 
peen. Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom ik twijfel, 
maar het mag echt. Eén winterpeen voor de sneeuwpop. Omdat het 
feest is vandaag. 
 

Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein  
stukje spek. Ik kan me niet herinneren dat iets me ooit zo goed heeft 
gesmaakt. Na het eten loop ik naar het raam en schuif voorzichtig een 
klein stukje van het verduisteringsgordijn opzij. Ik wil nog even een 
glimp van onze sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn vage silhouet in het 
maanlicht en ik voel me warm worden van trots. 
 

Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf 
sneeuwvrij te krijgen, zien we twee mensen naderen. Moeder heeft hen 
ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen uit in onze warme 
keuken. Het zijn een vader en zijn zoontje. Met open mond luisteren we 
naar hun verhaal. Ze komen uit het Westen en zijn al dagen onderweg 
op zoek naar eten voor hun gezin. Er is in de grote steden bijna niets 
meer te krijgen, vertellen ze. 
Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven van-
nacht slapen; vooral zoon Kees is te uitgeput om de lange tocht naar 
huis meteen weer te hervatten. 
Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen. De 
gasten vallen op het kerstmaal aan en verzuchten: ‘Dit is echt het al-
lerbeste kerstdiner wat we ooit hebben gegeten’. 
 

Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. 
Thuis wachten een vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten 
mee voor thuis. Het is niet genoeg, beseft vader, maar er is niet meer. 
Ik loop een klein stukje met hen op. Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij is 
er verrukt van. 
‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik heb nog nooit 
zo’n mooie gezien.’ 
Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar. 
 

Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen 
bijna niet meer kan zien, draai ik me om. Ik kijk recht in het gezicht 
van de sneeuwpop. Wat staart hij mij opeens verwijtend aan. Gemeen 
bijna. Zijn zwarte kraaloogjes loensen en zijn steentjesmond trekt een 
scheve grijns. Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt vooral door zijn 
neus, weet ik ineens: de grote, knaloranje peen. 
In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen. Ik ren 
zo hard ik kan en roep hard: ‘Kees, wacht!’ 
Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en 
’. 
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ren zonder wat te zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop. Hij ziet 
er raar uit met dat gapende, zwarte gat in zijn gezicht. Raar, maar hij 
kijkt niet meer gemeen of verwijtend. 
Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen 
om die rare sneeuwman, zo hard dat er tranen over onze wangen big-
gelen. 
 

Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht. 
Ik glimlach om de herinnering. En vader en moeder? Ach, wat waren 
ze trots op ons. En wat ben ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en 
bezit waren hun rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze deel-
den er royaal van uit. Maar dat zal ik haar later wel vertellen, mijn 
kleindochter van vijf. 
Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa 
en mama eten. En ook tante Geertje.’ 
 

Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar 
de drukke winkels om boodschappen te doen of uren in de keuken te 
staan, denk ik, terwijl ik de aardappelen schil. Daardoor heb ik mijn 
dag aan veel waardevoller zaken kunnen besteden. Toch staat mijn 
gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten. Een diner naar 
een zeventig jaar oud recept. 
Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd. Het 
staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. 
 

Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien… 
Bron: https://www.knipoog.nu/recept-voor-een-bijzonder-kerstdiner/ 
Later werd dit verhaal ook gepubliceerd in de kerstbundel ‘Volg de Sterren 

https://www.knipoog.nu/recept-voor-een-bijzonder-kerstdiner/
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Opinie: Nieuwe pensioenstelsel moet terug naar de tekentafel 
Koopkracht Landelijk nieuws 11 november 2022 

 
Opinie – Met drie aanpassingen biedt het nieuwe pensioenstelsel 
meer zekerheid aan huidige en toekomstige gepensioneerden, denken 
John Kerstens (Koepel Gepensioneerden), Lucía Lameiro (NOOM), 
Ingrid Rep (KBO-PCOB) en Anneke Sipkens (ANBO). 
 
Toen kabinet, werkgevers en vakbonden in 2019 een pensioenakkoord 
sloten, was de euforie groot: ‘Iedereen gaat erop vooruit!’, jubelde 
FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga destijds. Een nieuw pensioenstelsel 
zou ervoor zorgen dat de pensioenen, die in tien jaar tijd met meer dan 
20 procent verdampten, terwijl het totale gespaarde vermogen bij pen-
sioenfondsen verdriedubbelde, nu ècht koopkrachtig werden. 
Dat stelsel zou bovendien eenvoudiger en transparanter worden, ervoor 
zorgen dat mensen die nog geen pensioen opbouwden (volgens De Ne-
derlandse Bank anderhalf miljoen werkenden) dat straks wel gaan 
doen, voorzien in een regeling voor mensen met een zwaar beroep èn 
zou het vertrouwen bij mensen weer terugbrengen. 
Drie jaar later zijn al die beloften op hun beurt verdampt. Met elke 
nieuwe berekening waarmee minister Schouten (die het pensioendos-
sier van haar voorgang Koolmees erfde) méér mensen ervan wil over-
tuigen dat het met de koopkracht van het pensioen in het nieuwe stelsel 
wel goed zit, overtuigt ze er juist minder. 
Bijvoorbeeld door er vanuit te gaan dat het pensioengeld van gepensio-
neerden tot wel de helft in aandelen zou kunnen worden belegd. Maar 
vanwege hun ‘kortere tijdshorizon’ kunnen ze juist niet zo veel risico 
lopen, want ze halen een fors verlies niet meer in. Als al die berekenin-
gen één ding aantonen, is het dat zowel de huidige als de toekomstige 
gepensioneerden van het nieuwe stelsel te vrezen hebben. Ze zullen de 
gevolgen in hun portemonnee voelen. 
 
Ingewikkelder 
Dat het nieuwe stelsel eenvoudiger en transparanter wordt, gelooft in-
middels ook niemand meer: het wordt ingewikkelder om uit te voeren, 
moeilijker om uit te leggen en onmogelijk om te snappen. En het voor-
ziet evenmin in een regeling voor zware beroepen of het opbouwen 
van pensioen voor iedereen. 
Voeg daar nog aan toe dat de spelregels voor de verdeling van inmid-
dels ruim 1500 miljard euro aan pensioenvermogen over miljoenen 
individuele pensioenpotjes pas april volgend jaar bekend worden,  
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terwijl de Tweede Kamer nu al geacht wordt akkoord te gaan, en ieder-
een snapt dat het met die allergrootste belofte (‘we brengen het ver-
trouwen terug’) niet goed komt. 
Zeker ook niet, omdat de mensen om wiens geld het gaat daar zelf 
niets over te zeggen krijgen. Het zogenaamde ‘individuele bezwaar-
recht’ wordt immers geschrapt, terwijl wat daarvoor in de plaats komt 
(een ‘hoor- en adviesrecht’) boterzacht is. Daarom, politiek: bezint eer 
ge begint. Pas het wetsvoorstel aan. Of begin er niet aan. 
 
Nieuwe berekeningen 
De Seniorencoalitie (bestaande uit Koepel Gepensioneerden, ANBO, 
KBO-PCOB en NOOM) wil de volgende aanpassingen: 
Maak de belofte van een koopkrachtig pensioen waar. Toon met nieu-
we berekeningen aan dat naar verwachting gemiddeld sprake is van 
pensioenen die ten minste een gemiddelde prijsstijging van 2 procent 
kunnen bijhouden. 
Maak helder wat de spelregels zijn bij het toerekenen vanuit de grote 
pot aan individuen, het ‘invaren’. En neem daarbij ook de inmiddels 
opgelopen indexatie-achterstanden voor gepensioneerden èn werken-
den zoveel mogelijk mee. 
Geef betrokkenen serieuze zeggenschap door een versterking van het 
advies- en hoorrecht, zodat dat ook echt wat voorstelt. 
 
Gewaarschuwd 
Deze aanpassingen zijn nodig om het vertrouwen in ons pensioenstel-
sel terug te brengen. En niet alleen in ons pensioenstelsel. Wat hier ook 
op het spel staat, is het vertrouwen in de politiek zelf. Met een niet al te 
best track-record als het gaat om grote stelselherzieningen, kan Den 
Haag zich bij deze ‘moeder van alle stelselherzieningen’ niet een 
nieuw drama veroorloven. Zeker niet na daar zo vaak voor gewaar-
schuwd te zijn. 
Dit opiniestuk is op 11 november 2022 gepubliceerd in de Trouw 
Bron: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws 

Geluk is ………. 
 
Je wekker niet hoeven zetten morgen 
..en overmorgen 
..en de dag erna 
..en die daarna 
.. en daarna! 

https://www.trouw.nl/opinie/nieuwe-pensioenstelsel-moet-terug-naar-de-tekentafel~bf3ed898/
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Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding 
  
  

KBO+PCOB KANTOOR    
Siersteenlaan 420-2,  
9743 ES Groningen,  

telefoon 050-5790466 
 

Voor alle senioren in de stad Groningen. 
Bereikbaar op dinsdag van 10.00-12.00 uur voor belastingservice invul-
len aanvragen en bezwaarschriften.,  kwijtschelding en aanvragen en 
wijzigen Toeslagen 
                     Kosten hiervan € 12,00. 
 
Ook informatie verkrijgbaar over rijbewijskeuringen. 

Kosten keuringen  €40,00 

 
 

 
 

 
 

Kijk ook eens op onze afdelingssite. 
 

Open internet en typ het adres:  www.pcob.nl  

Je komt nu op de site van de PCOB.  

Typ je postcode of woonplaats en klik daarna op 

zoeken. 

Selecteer nu de afdeling in ons geval dus Groningen. 

Je bent nu op de site van de afdeling Groningen. Klik op activeren 

Als je de volgende keer inlogt op www.pcob.nl kun je door op de 

knop naar uw afdeling te klikken rechtstreeks naar de site van onze 

afdeling. 

http://www.pcob.nl
http://www.pcob.nl
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Naam:  ………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………….. 
 
Postcode:  ……………… 
 
Woonplaats:  ………………….………………… 
 
Lidnummer:  …………………….……………… 
 
Bij verhuizing 
 
Nieuw adres:  …………………………………... 
 
Postcode:  ……………… 
 
Woonplaats:  …………………………………… 
 
(bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch 
overgeschreven naar die afdeling) 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Reden van opzegging: 
 
…………………………………………………………………… 
 
Opzeggen i.v.m. overlijden is per direct. 
 
Datum overlijden: …………………….. 
 
De opzegging dient vóór 1 december 2022 bij de ledenadmi-
nistratie binnen te zijn. 
 
Sturen naar: 
PCOB, Berkenlaan 162, 9741 JT  Groningen 
E-mailen kan ook: groningen@pcob50plus.nl 
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn)  
 
WIJ Beijum 
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam) 
Melsemaheerd 2  9736 EN Groningen 
T: 050 549 71 31 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijbeijum@wij.groningen.nl 
Open: Maandag  10:00 –13:00 uur 

Dinsdag  13:30 - 16:30 uur 
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 
Donderdag 13:30 - 16:30 uur 
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur  financieel spreekuur 

 

WIJ Corpus den Hoorn 
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 9120  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
  
WIJ Hoogkerk 
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.) 
Boraxstraat 2 9743 VP  Groningen 
T: 050 367 45 66 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00 – 13:00 uur 
 

WIJ Rivierenbuurt 
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, 
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 9120  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
 

WIJ Lewenborg 
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein Hark-
stede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Eu-
velgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.) 
Kajuit 4   9733 CA Groningen 
T: 050 367 4002  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl 
Open: maandag en dinsdag 10:00—13:00 uur 
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WIJ Oosterparkwijk 
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven) 
Heesterpoort  1    9713 KX Groningen 
T 050 367 89 60  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-13:00 uur 
 

Wij Schilderswijk/Centrum. 
Contactgegevens 
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hortus-
buurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.) 
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen 
T 050 367 72 02  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-13:00 uur 
 

WIJ Selwerd 
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd) 
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW  Groningen 
T: 050 367 42 20  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
E: wijselwerd@wij.groningen.nl 
Open: maandagmorgen   09:00 - 13:00 uur  

donderdagmiddag 13:00 - 17:00 uur 
 

WIJ Vinkhuizen 
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.) 
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys)    9743 VP Groningen 
T: 050 367 6303  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Korrewegwijk 
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortinghborg, Sel-
werderwijken , Indische buurten  en De Hoogte ) 
Floresplein 19   9715 HH Groningen 
T 050 367 40 06 
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag   09:00-13:00 uur 
 Vrijdagmorgen  09:30 - 11:30 uur financieel spreekuur op af

 spraak   
 

WIJ De Wijert  
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert.) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 91 20  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
E: wijdewijert@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
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Bestuur afdeling Groningen van de  
Protestants Christelijke Ouderen Bond 
 
Voorzitter:   Mw. S.D. Oosterhuis 
     Emmastraat 34  
     9722 EZ  Groningen 
     3643620 
 
 

1e Secretaris:  Dhr. A.F. Horenberg 
     Berkenlaan 162 
      9741 JT  Groningen 
     571 78 00 
     Groningen@pcob50plus.nl 

 

2e Secretaris:  Mw. A. Bos-Pietersen 
     Bentismaheerd 156 
     9736 EJ  Groningen 
     364 32 10 

 

Penningm.   Dhr. P. Nauta 
    Magnesiumlaan  20 
    9743 TC Groningen 
     573 05 82 

 

Leden:   Dhr. A. Schoenmaker 
     Kremersheerd 204 
     9737 PH  Groningen 
      541 78 17 

 

    Dhr. C.A. Verdam 
    Multatulistraat 3 
    9721 NE  Groningen 
     527 14 93 

Contributie:  
Voor alleenstaanden: € 34,00 per jaar 
Voor echtparen:      € 59,50 per jaar 
Girorekening: 
NL14 INGB 000531 0421 
t.n.v. PCOB afd. Groningen 


