
 

Purmerend, 1 februari 2023 
 

Voorwoord 
 

Even niet gastvrij 
 

Elders in deze nieuwsbrief leest u over onze adventsbijeen-
komst. Toen was de zaal gevuld met leden en gasten. Partners 
en bekenden van de koorleden wilden ook wel eens horen hoe 
mooi ze konden zingen. En dat betekende een volle zaal. Gast-
vrij hebben we iedereen welkom geheten en zij deelden ook 
mee in het drankje achteraf. Gastvrij als we graag willen zijn 
zetten we stoelen bij en werden zij verrast door een mooie, 
waardevolle middag. 
 

Maar… in februari is onze afdeling even niet zo gastvrij. Geen in-
formatie over de afdeling in de plaatselijke krant of in het kerkblad. 
En ook geen uitnodiging voor 
een spreker of iemand die 
komt optreden. Dat komt om-
dat we in februari onze jaar-
vergadering houden en die is 
alleen bestemd voor leden. 
Op de formele agenda staat naast de jaarverslagen ook het ‘huis-
houdboekje’ dat wordt besproken en dat hoeft niet door heel Purme-
rend bekend te zijn. Dat ‘huishoudboekje’ heeft de penningmeester 
de nodige hoofdbrekens gekost en daardoor ook het hele bestuur. 
Vraag is dan vooral hoe kunnen we zorgen voor goede middagen 
met sprekers die er toe doen, waar we mee verder kunnen, terwijl 
het budget niet echt geweldig is. Gelukkig hebben we nog iets achter 
de hand, maar een buffer is nodig die kun je niet te snel aanspreken. 
Hoe gaan we dat oplossen…? Vanuit het besef dat ‘vele kleinen’ ook 
één grote maken letten we vanaf februari daar nog meer op en vra-
gen u bijvoorbeeld om een bijdrage voor de thee en koffie in  
een bakje te leggen tijdens de pauze. 

Jaarvergadering  
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Meer leden helpt natuurlijk ook, want van ieder lid is een deel van de 
contributie bestemd voor de eigen afdeling. De rest gaat naar de lande-
lijke organisatie en naar het blad dat u tien keer per jaar in de bus krijgt. 
Wellicht heeft u ook gehoord dat Passage, de vrouwenbeweging, 9 ja-
nuari haar laatste bijeenkomst heeft gehad. Een moeilijke beslissing, 
maar het teruglopende ledental, landelijk en plaatselijk, liet geen andere 
keus. Voor veel vrouwen zal dat een groot gemis zijn. Wij hebben hen 
van harte uitgenodigd om bij ons lid te worden zodat ‘ontmoeting’ kan 
blijven. Het zal even wennen zijn voor hen, want samen met mannen… 
Aan de andere kant zijn ze niet wereldvreemd, dus het zal heus wel 
lukken. Voor ons gaat echt op: ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’ en 
van Passage kunnen we ook leren. Naast de maandelijkse bijeenkom-
sten zijn er al jaren leeskringen, museumgroepen en wandelgroepen. 
Dit zijn activiteiten naast de maandelijkse bijeenkomsten geregeld door 
leden. Een aantal groepen gaan ook door nu de afdeling is opgeheven. 
Wellicht een idee om te kijken of er activiteiten zijn die ook door leden 
van onze PCOB afdeling georganiseerd kunnen worden. Dus: zou u, 
bijvoorbeeld, graag naar een museum willen, maar vindt u dat alleen 
niet zo leuk: vraag en meldt uw plan want wie weet… 
Uw agenda voor 2023 is nog redelijk leeg, maar daar kunt u de bijeen-
komsten van de komende maanden alvast noteren. Meer informatie 
vindt u verderop in de nieuwsbrief. De plannen voor mei, juni, juli en 
augustus staan in de steigers en wij hopen dat het gaat lukken tijdens 
de jaarvergadering u daarover te informeren.  
 

Omdat we deze middag ‘onder 
ons’ zijn willen we een deel van de 
middag ook besteden aan meer 
onderling contact. De naamsticker 
komen weer tevoorschijn en we 
maken ruimte voor ‘nadere ken-
nismaking’. Elders in deze nieuws-
brief kunt u lezen dat aandacht 
daarvoor een grote wens is. Men-
sen hebben immers mensen nodig, 
niet alleen als je jong bent maar 
ook in de loop van het hele leven. 

Mensen waar je je vreugde mee kunt delen, maar ook je pijn en ver-
driet. Daar werk je aan als je jong bent maar ook in de rest van je leven. 
Contacten, vriendschappen, kunnen heel verschillend zijn en ook dat is 
van toegevoegde waarde. Er is een canon die vaak gezongen 
wordt/werd in jongerenkampen in het Engels. Vertaald zing je dan: 

In gesprek met elkaar  
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‘Maak nieuwe vrienden maar houd de ‘oude’. De één is zilver, de ander 
goud’. Nu heb ik nooit begrepen voor wie het zilver of goud is, maar het 
zijn beide edelmetalen die lang mee kunnen en hun glans behouden. 
 

Hanny Somers 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Jaarvergadering  
 

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 16 fe-
bruari 2023 vanaf 14.00 uur in de Taborkerk.  
De documenten voor de jaarvergadering zijn toegevoegd als bijlage aan 
deze nieuwsbrief. Dit omvat: 

1. Uitnodiging en Agenda van de jaarvergadering 2023 
2. Financiën: realisatie 2022 en begroting 2023 

 

Het verslag van de jaarvergadering 2022 is niet toegevoegd. Het is eerder 
gepubliceerd in de nieuwsbrief van mei 2022.  
Leden van wie het e-mailadres bij ons bekend is ontvangen bovendien de ge-
noemde documenten via de mail inclusief het verslag van de jaarvergadering 
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van 2022. Het verslag is ook te lezen op onze website, 
www.pcob.nl/afdelingen/purmerend Zie nieuwsbrief mei 2022 vanaf pag. 3.  

 

Pauze 
 

Dit keer gaan we na de pauze zelf aan de slag. Er is een formule be-
dacht die als doel heeft elkaar beter te leren kennen.  
Dit gaat als volgt: Maximaal zes 
personen aan een tafel krijgen een 
stapel met kaartjes met vragen. 
Iedereen beantwoordt de vraag 
van het kaartje dat hij/zij pakt.  
De vragen zijn divers van aard. Het 
kan gaan om het vertellen van per-
soonlijke ervaringen maar ook om 
het geven van een mening over 
een stelling.  
 

Alle leden worden hierbij hartelijk uitgenodigd! 
 

Het bestuur 
 
Contributie PCOB 2023 
 

Zoals al vastgesteld is op de Algemene Ledenvergadering in februari 
2022 is de contributie voor 2023 vastgesteld op: € 36,00 voor individue-
le leden en € 52,00 voor leefverbanden (samenwonenden). 
 

Voor leden die een incasso-machtiging hebben afgegeven zal de con-
tributie in februari 2023 geïncasseerd worden. 
 

Leden die geen incasso-machtiging hebben afge-
geven worden verzocht het genoemde bedrag over 
te maken naar: NL96INGB0000176287 ten name 
van: PCOB Afdeling Purmerend 
 

Van de ontvangen contributies draagt de afdeling 
Purmerend 65% af aan de landelijke PCOB in 
Nieuwegein. Van het restant kunnen wij de kosten 
van zaalhuur, koffie/thee op bijeenkomsten, druk-
kosten nieuwsbrief, verzendkosten nieuwsbrief, 
bankkosten, bloemen bezoekcommissie en kosten 
lezingen betalen. Wij rekenen ook dit jaar weer op 
uw medewerking. 

De penningmeester, Rien Brak 
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Voordracht door Bastiaan Brink 
 

Dinsdag 14 maart vanaf 14.00 uur in de kleine zaal van de Taborkerk 
 

Wat Bastiaan Brink voorheen deed met 
noten, doet hij nu met woorden. Hoe werd 
zijn carrière als concertpianist lamgelegd 
door de zogenaamde 'muzikantenvloek'? 
En hoe hervond hij de zin en de 
schoonheid van het leven tijdens een reis 
langs de meest afgelegen en wonderlijke 
plekken op aarde...? 
 

Hij vertelt erover tijdens zijn voordracht 
'Sporen naar de horizon', gebaseerd op het 
gelijknamige boek. Een hoopgevend verhaal 
over hoe een mens tegenslag kan 
overwinnen door een nieuwe wending te 
geven aan zijn leven. Naast zijn achtergrond 
als musicus en schrijver vertelt hij eventueel ook nog iets over zijn 
werkzaamheden als biograaf en olijfolieproducent. 

Zie voor meer informatie www.bastiaanbrink.com. 
 

Rien Brak 
 

Hersteld contact 
 

In de tijd dat Kees Paul voorzitter was van de afdeling Purmerend 
van de PCOB, was er contact met de gemeente Purmerend. Samen 
met vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties 
werden zij ontvangen door de wethouder. In de tijd waarin er veel, 
heel veel niet door ging is ook dat niet meer georganiseerd.  

 

Verrast waren wij dat we van me-
vrouw Anne Debets een verzoek 
kregen om kennis te maken. Zij is 
bij de gemeente aangesteld om de 
contacten met maatschappelijke 
organisaties te onderhouden. 
Daarbij ligt het accent op het ‘ou-

derenbeleid’. 
Eind november hadden twee bestuursleden een kennismakingsgesprek 
met haar wat door ons als heel prettig werd ervaren. Zij wees ons op 

Bastiaan Brink  
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mogelijke ondersteuning vanuit diverse organisaties. Het programma 
over bewegen van ouderen van komende april is mede door het contact 
met haar tot stand gekomen.  
Haar telefoonnummer en mailadres hebben we genoteerd en zullen we 
zuinig bewaren. Via haar hebben we een adres waar we met vragen 
terecht kunnen, ook als het vragen betreft over het missen van bankjes 
op een wandelroute binnen onze gemeente. 
 

Hanny Somers 
 
Presentatie over Bewegen van Ouderen 
 

Donderdag 20 april neemt Helen Kaptein, 
specialist ouderen bij Spurd, ons mee in de 
wereld van Spurd, bewegen en gezondheid.  
Na de informatie over de organisatie Spurd 

in het algemeen, ontvangt u infor-
matie over het belang van bewe-
gen. Bewegen is altijd belangrijk 
en zeker als men ouder wordt.  
Vervolgens speciale aandacht voor 
veilig (blijven) fietsen en de beweeg-
programmering voor ouderen. Komt u 
ook in beweging?! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Helen Kaptein, Specialist Ouderen 

 
Een inspirerend verhaal over het 

waterbeheer in Noord-Holland 
 

Maandag 21 november mochten we dhr. Rob Veenman verwelko-
men. Hij is uitgenodigd om iets te komen vertellen over het Water-
schap in Noord Holland. Onze voorzitter Hanny Somers opende de 
middag met o.a. de woorden dat water een eerste levensbehoefte 
is en zij sloot af met het lied: de Steppe zal bloeien… 
 

Toen kreeg dhr. Veenman het woord. Hij is lid van het dagelijks bestuur 
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) namens 
waterplatform Groen, Water & Land. Hij vervult al 25 jaar de rol van 
waterschapbestuurder. Als hoogheemraad beheert hij momenteel de por-
tefeuille waterveiligheid en (vaar)wegen. Hij is ook plaatsvervangend Dijk-
graaf. De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap.  
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De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeen-
te. In 1970 waren er nog 150 waterschappen. Nu wordt het Hoogheem-
raadschap genoemd. En daar zijn er 
nog maar 21 van in heel Nederland. 
 

Het is heel belangrijk om het water 
op peil te houden. De temperatuur 
stijgt. We zijn onderweg naar een 
temperatuurstijging van 1,5 graad 
Celsius. Voorkomen moet worden 
dat het meer wordt. 
We hebben de afgelopen decennia 
veel meer tropische dagen gehad 
en ook veel minder winterse dagen. Zo vertelde dhr. Veenman over de 
gevolgen van die extreem warme dagen. Bosbranden, veenbranden en 
overlast van water. Met heftige regenbuien hebben we te maken gehad. 
Zo konden de gemalen hun werk doen. Wat kunnen we er aan doen? 
Uitstoot van CO2 verminderen. Afvalwater hergebruiken. En dan de 
dijken versterken en ophogen. 
 

We kregen een filmpje te zien over een dijkdoorbraak en dat geeft ui-
teraard veel ellende. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt waardoor 
het steeds belangrijker wordt om de duinen en dijken op hoogte te hou-
den. Zo is de functie van de Hondsbossche en Pettermer Zeedijk over-
genomen door een verbreed duingebied, de Hondsbossche Duinen 

genaamd. (Door onze afdeling van 
de PCOB met een bezoek vereerd 
op 8 juni 2016). En de dijken langs 
het IJsselmeer en Markermeer wor-
den verhoogd in verband met de 
bedreigingen vanuit de grote rivieren 
zoals de Rijn. 
 

Zo is het Hoogheemraadschap altijd 
bezig om een bewoonbaar en leef-
baar Noord-Holland te behouden. 
Zodat onze veiligheid gegarandeerd 

is en er genoeg land is voor de landbouw, natuur en recreatie. 
 

Wat kunnen wij als burger doen? 
Ook als burger kunnen we ons steentje bijdragen om overstroming te 
voorkomen, dan wel de gevolgen te beperken. Zorg in je tuin voor een 

Hondsbossche Duinen  
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regenton. Gras en grond met planten in plaats van tegels, waardoor het 
water in de grond kan wegzakken. 

Sloten zorgen ervoor dat water naar de 
gemalen kan stromen. Het hoogheem-
raadschap onderhoudt daarbij de 
hoofdwatergangen, terwijl de smallere 
slootjes onderhouden moeten worden 
door de aanliggende eigenaren. In het 
najaar controleert het waterschap of de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, het 
zogenaamde schouwen, 
Het kan voorkomen dat tijdens een 
stortbui de pompen niet tijdig alle water 
kunnen afvoeren, zodat bewoners te 
maken kunnen krijgen met waterover-
last. Als dat onverhoopt gebeurt leg dan 
een zandzak in toilet en wasbakken om 
water via het riool tegen te houden, zo 
werd geadviseerd. 

 

Bouwplannen 
Wat ook ter sprake kwam ging over de bouwplannen in de steden. Daar 
moet over nagedacht worden. In overleg met de waterschappen is het 
van belang de juiste inrichting te bepalen ten aanzien van de wateraf-
voer. Zoals groene daken, geveltuintjes, waterpleinen en op de school-
pleinen groen en bomen. Het water wordt langer vastgehouden en ver-
oorzaakt minder overlast. 
 

Vragen 
Er kwamen nog enkele vragen van de bezoekers en die werden beant-
woord. Zoals: Hoe werken de gemalen? Die hebben peilvoelers en de 
pomp wordt automatisch ingeschakeld als het waterniveau te hoog 
dreigt te worden. Het eerste gemaal is gebouwd in Zaandam. Dan nog 
in Den Helder en Schardam. 
 

Ook werd gevraagd naar de prognoses op langere termijn. Houden wij 
de voeten droog in Noord-Holland? Voorlopig wel. Langs de kust be-
schermen we Noord-Holland vooral met toekomstbestendige duinen die 
we met behulp van zandsuppleties hoger en breder maken. En ook de 
dijken worden verbreed en verhoogd. 
Als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal de 
zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met mogelijk 1,2 
meter gestegen zijn ten opzichte van het begin van deze eeuw. Het water-

Rob Veenman  
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schap kan de veiligheid garanderen voor een zeespiegelstijging tot 2m. Dat 
geldt voor Noord-Holland. Voor Zuid-Holland is dat lastiger omdat zij te 
maken hebben met grote rivieren die water afvoeren naar de Noordzee. 
 

Het was een interessante lezing. Via de media horen we er wel over, maar 
nu zo rechtstreeks van een deskundige komt dat meer tot zijn recht. 
 

De heer Veenman werd door Hanny bedankt en Rien had een kistje 
met spirituele versnapering voor hem. 
 

Een geslaagde middag met 49 bezoekers waaronder enkele gasten. 
 

Greetje Boven 
 
Adventsbijeenkomst op 21 december 2022 
 

De laatste bijeenkomst in 
2022 van de PCOB-afdeling 
Purmerend, stond in het teken 
van ADVENT. 
Een zaal, gevuld met 29 zan-
gers van een vrouwenkoor, 
gevormd door het koor 
‘Quadijck’ uit Kwadijk en 
‘Puur Plezier’ uit Wormerland, 
onder leiding van Marja van 

der Ploeg en 72 bezoekers (leden en 
gasten). En natuurlijk Aty van Noort 
die ons deze middag zal gaan meene-
men langs ‘Beelden van verwachten’ 
door de eeuwen heen. 
Na een welkom aan iedereen, informatie 
over het verloop van deze middag en een 
verzoek om tussendoor niet te klappen, 
openen we deze middag met het geza-
menlijk zingen van: ‘Nu daagt het in het 
oosten’. 
 

De beelden die daarna volgen nemen 
ons mee langs allerlei manieren waarop 
dit ‘verwachten’ verbeeld is. Iconen schil-
deren is niet gewoon schilderen maar 
een proces van mediatie en inkeer. Aty 
vertelde over het maakproces zoals zij 

Moeder Gods van het teken, de 
belangrijkste advents-icoon van 

de ooster-orthodoxe kerk. 
A.C. van Noort - 2014 
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dat heeft ervaren. De uitleg bij de betekenis van kleur en de wijze van 
schilderen maakt dat we op een andere manier kijken naar de iconen 
die de aankondiging van de geboorte laten zien, de zwangerschap van 
Maria en de geboorte van Jezus.  

Daarnaast zien we schilderijen 
gemaakt door de eeuwen heen die 
telkens op een andere manier ver-
beelden hoe men zich voorstelde 
dat Maria het bericht van haar 
zwangerschap zou hebben be-
leefd. Eenvoudig, bescheiden en 
dienstbaar of juist hoe de hoge 
staat van Maria in latere eeuwen 
werd verbeeld. In vier blokken 
werden we, door middel van ge-
projecteerde beelden van schilde-
rijen, meegenomen langs heel ver-

schillende beelden van verwachten. Deze werden afgewisseld met de 
uitvoering van het Avé Maria van Franz Liszt, gespeeld door Marja op 
de vleugel en door kerstliederen, uit verschillende landen, meerstemmig 
gezongen door het koor. Samen met het koor sloten we gezamenlijk dit 
deel voor de pauze af met het zingen van de canon ‘Gloria’ uit Taizé. 
Na de pauze zien we nog een serie van madonna’s uit verschillende 
landen. Ontroerend hoe in alle continenten Maria en Jezus de ‘kleur’ krij- 

gen van de ei-
gen bevolking. 
Wij zijn gewend 

aan een ver-
beelding van 

een ‘witte’ Maria 
en dan is het 
heel bijzonder 

om vanuit Afrika 
een zwarte Ma-
ria te zien en uit 
Mexico, Japan 
en China ook 
een Maria die 
op hen lijken. 

Ook nu verrast 
het koor met 

De annunciatie van Fra Angelico  

Madonna uit Japan Madonna uit Afrika 
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het zingen van meerstemmige kerstliederen. 
 

Tot slot volgt nog één beeld: Een schilderij gemaakt naar aanleiding van 
een gebeurtenis in de eerste Wereldoorlog. Met Kerst was daar een kort 
staakt het vuren van kracht waarop twee vertegenwoordigers van beide 
kampen te zien zijn waarbij de monstrans uit een verwoeste kerk wordt 
teruggegeven aan een plaatselijke voorganger. Een hoopvol beeld dat 
ons tegelijk ook confronteert met de huidige oorlog in Oekraïne. 
 

Samen zingen we als 
een gebed: ‘Geef vre-
de, Heer, geef vrede’ 
waarna Marja het pro-
gramma afsluit met 
pianospel. 
 

Na zo’n middag blijft 
het even stil, waarna 
we met een applaus 
Aty, Marja en het koor 
bedanken voor de ma-
nier waarop zij deze 
middag vorm hebben 
gegeven. Voor hen is 
er een zilverkleurige ster met daarop een bedankkaartje (gemaakt door 
Loes). Tjibbe verzorgde vanmiddag de techniek en ook voor hem was 
er een ster. In de hal werd iedereen een hapje en een drankje aange-
boden zodat er ook ruimte was voor ontmoeting en het uitwisselen van 
goede wensen. Daarvoor kreeg iedereen in de zaal een ster met het 
verzoek daar een wens op te schrijven en die in te leveren om bij de 
uitgang een andere mee te krijgen. 
 

Hanny Somers 
 

Bijeenkomst van de leden van de Bezoekcommissie 
en de Bezorgers van de PCOB-bladen. 

 

Het PCOB bestuur heeft de leden van de bezoekcommissie en de 
bezorgers van de PCOB-bladen uitgenodigd voor een gezamenlijke 
bijeenkomst op woensdag 30 november 2022. 

Een deel van het koor  
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Voor de leden van de bezoek-
commissie (10 dames) is dit een 
jaarlijks terugkerend evenement 
maar voor de bladenbezorgers 
(7 heren en 3 dames) was dit de 
eerste keer. 
De leden van de bezoekcommissie 
bezorgen een felicitatiekaart op de 
verjaardag van een PCOB-lid. Om 
de vijf jaar gaat dat vergezeld van 
een bloemetje en dat vanaf 
zijn/haar zeventigste verjaardag. 
En verder is omzien naar elkaar 
een belangrijke invalshoek, speci-
aal in geval van ziekte, tegenslag 
en eenzaamheid. Zij zijn de ogen 
en oren van onze vereniging. 
De bezorgers van de PCOB-
bladen deponeren 10 keer per jaar 

het KBO-PCOB magazine en de 
eigen PCOB-nieuwsbrief bij de le-
den in de brievenbus. 
 

Eerste deel 
In het eerste deel van de bijeen-
komst deden de aanwezige leden 
verslag van zijn/haar ervaringen in 
het afgelopen jaar. Die waren vrij-
wel altijd positief. Dat verslag werd 
gecombineerd met een toelichting 
op een eerder gekozen kaart/foto 
uit de verzameling van Hanny. De 
bedoeling was dat iedereen een 
toelichting zou geven bij de ge-
maakte keuze. Dat pakte goed uit. 
Er werden in alle openheid per-
soonlijke verhalen verteld waardoor 
we elkaar weer een beetje beter 
hebben leren kennen. 
Verder werden een aantal organisatorische zaken geregeld.  
Het bestuur bedankte de commissieleden voor hun bijdragen aan deze 
belangrijke activiteiten van de vereniging. 
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Tweede deel 
In het tweede deel vroeg het bestuur hoe de commissieleden denken 
over onze afdeling. Wat wordt gewaardeerd, wat gaat niet goed en wat 
zijn jullie wensen voor de toekomst. Deze thema’s werden in gespreks-
groepjes besproken. 
 

1.Wat vind je leuk/fijn/goed aan onze afdeling?  
Dit verhaal zou te lang worden voor een opsomming van alle antwoor-
den. Daarom enkele kenmerkende trefwoorden: saamhorigheid, gezel-
ligheid, ontmoeting, interessante lezingen en leuke uitstapjes. 
 

2. Wat mis je binnen onze afdeling? 
Ook hier een korte samenvatting. Meer vooruit plannen en meer aan-
dacht voor belangenbehartiging (bv. bereikbaarheid via openbaar ver-
voer, toegankelijkheid van gebouwen, veiligheid op fietspaden). 
 

3. Heb je ideeën/suggesties voor sprekers of uitstapjes? 
Ook hier een lange rij. Enkele suggesties: filmbezoek: thema nabespre-
ken in kleine groepjes, subgroepen zoals bij Passage, de nieuwe bur-
gemeester uitnodigen, hoe werkt onze democratie, etc. 
 

Al met al een leuke en zinvolle middag. 
Kees Paul 

 
Bericht van Anne Debets, 

beleidsmedewerker van de gemeente Purmerend 
 

De Stichting Questio, Centrum voor levensvragen Noord-Holland, 
heeft 'geestelijk verzorgers' beschikbaar, zowel mét als zonder 
religieuze achtergrond, voor gesprekken met volwassenen die be-
hoefte hebben aan een goed gesprek.  
Het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) 
betaalt deze kosten, dus voor de 
inwoners zijn er geen kosten aan 
verbonden. Het initiatief is opge-
zet om huisartsen te ontlasten. 
Veel ouderen bezoeken de huis-
arts met klachten die meer te maken hebben met de noodzaak van 
aandacht dan met medische problemen. 
Bent u ouder dan 50 jaar met levensvragen dan heeft u recht op vijf 
gratis gesprekken met een geestelijk verzorger, bij u thuis.  

Anne Debets 
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Aanvullende informatie over QUESTIO 
Centrum voor levensvragen 

 

Bij Questio werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid 
voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van le-
ven, sterven, levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Zij bie-
den een luisterend oor, helpen om gedachten te ordenen en bege-
leiden bij rouw en verdriet. 
 

Geestelijk verzorgers hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwe-
lijk om met alles wat u met hem/haar bespreekt. Elke geestelijk verzor-
ger is ingeschreven bij het landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke Ver-
zorging en handelt naar de landelijk opgestelde regels. 
 

De stichting is actief in 44 gemeenten in Noord-Holland, waaronder: 
Beemster, Edam-Volendam, Purmerend en Waterland  
 

Levensvragen 
Iedereen komt in het leven 
vragen tegen die je raken en 
die soms moeilijk zijn. Het ver-
lies van iemand die belangrijk 
voor je is, als je ernstig ziek 
bent of als je eenzaam bent of 
weet dat je einde nadert. Het is 
fijn als je die vragen met fami-
lie of vrienden kunt delen maar 
soms is het gemakkelijker om 
dit met een ‘vertrouwde 
vreemde’ te doen. Geestelijk 
verzorgers bieden u daarbij 
ondersteuning. Zij helpen u bij 
vragen over leven en dood, 
geloof en ongeloof, angst en 
vertrouwen, zaken uit het ver-
leden, het heden en de toe-
komst; alles wat u bezighoudt 
kan onderwerp van gesprek 
zijn. Geestelijk verzorgers bie-
den geen kant-en-klare oplos-

singen, maar geven u meer inzicht in uw vragen en hoe u daar uw weg 
in kunt zoeken. 
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Alles wat u aan hen vertelt, is vertrouwelijk en mag alleen met uw toe-
stemming worden besproken met anderen.  
 

Wilt u in contact komen met een geestelijk verzorger bel dan naar 
Questio - Centrum voor levensvragen Noord-Holland, tel. nr. 06-
38840277 of stuur een e-mail bericht naar info@stichtingquestio.nl  
Voor nadere informatie ga naar https://www.stichtingquestio.nl/over-ons 
 

U kunt ook contact opnemen met Margriet Slot, Programmamanager 
Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland, tel. nr. 06-57840228 
 

Samengesteld door Kees Paul 
 

 

Over onze leden 
 

Verhuisd binnen Purmerend 
Mw. J. Vlot-Vos van Jan van Egmondstraat naar Hoornselaan 11, 
1442 AA Purmerend, kamer 49 
 

Verhuisd naar Assendelft 
Dhr. G. Honingh van Wilgstate 12 naar Dorpsstraat 707-B15, 1566 EE 
Assendelft, Hij blijft lid van onze afdeling. 
 

Opnieuw lid 
Dhr. R. Walter, Bernard Zweersstraat 94,1443 TH Purmerend 
 

Nieuwe leden 
Mw. H.M.J. Kokkeel-Langelaan, Van IJsendijkstraat 267, 1442 CM P’end 
Mw. S. Brak-Veenema, Sawahstraat 43, 1448 BB Purmerend 
Mw. N. Jacobs-Van Mourik, Bazuinstraat 74, 1443JG Purmerend 
Mw. H. Steffhaan, Raadhuisstraat 49, 1484 EP Graft 
 

Wij heten deze nieuwe leden hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Het bestuur 
 

 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 27 januari 2023 
Adres: `t Stamhuis Kerkstraat 11 Purmerend t/o Theater de 
Purmaryn. Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. Voordracht 
door dhr. Jan Broekhuizen over Hollandse Stadsgezichten. Zie 
nieuwsbrief december 2022, pag. 10 
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KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 24 februari 2023 
 

Op vrijdag 24 februari a.s. houden wij weer onze maandelijkse 
ledenbijeenkomst in `t Stamhuis Kerkstraat 11 in Purmerend t/o 
theater De Purmaryn.  
De activiteitencommissie heeft weer zijn uiterste best gedaan om een 
aangename middag te organiseren. Op deze middag zal Saskia Pearl 
optreden met een geweldig programma, waar lang over nagepraat zal 
worden. Het zal geheel iets anders zijn dat wij gewend zijn. Oordeel er 
zelf maar over. Voorafgaand aan haar optreden, zal de Charitas een 
praatje houden over datgene, wat het geheel inhoudt en wat zij kunnen 
betekenen voor de medemens. Wij horen deze naam vaak vallen, maar 
wat het precies betekent is voor menigeen een raadsel. 
 

Op deze middag zal Joke Hoekman aanwezig zijn en u een korte uitleg 
geven over het reisprogramma 2023 van het Huis voor de Pelgrim met 

o.a. Lourdes als bestemming. Zij 
zal met haar collega, door 
vrijwilligers zelfgemaakte artikel-
en verkopen bestemd voor de 
Lourdes pot. Wat houdt dit in? 
De opbrengst wordt gebruikt, om 
mensen die graag naar Lourdes 
zouden willen gaan, maar daar 
zelf niet de middelen voor 
hebben, gedeeltelijk financieel 
tegemoet te komen in de 

reiskosten.  
Wat is dit niet een prachtig doel om je medemens te helpen en dat toch 
maar even door vrijwilligers wordt gedaan. Zij zitten uren te breien of te 
haken om b.v. een mooie omslagdoek te maken voor de frisse dagen. 
Ongetwijfeld zult u wat moois aantreffen om aan te schaffen en dit doel 
te steunen. U wordt uitgenodigd om een blik te werpen en iets naar uw 
zin te kopen of cadeau te geven. Het gezegde, wat wij steeds horen 
‘OMZIEN NAAR ELKAAR’ is hier zeker van toepassing 
 

Ook in het nieuwe jaar zijn uw buren en/of kennissen van harte welkom 
om die gemoedelijke en gezellige sfeer bij uw KBO-afd. te ervaren. Aan 
u de taak om ze ook lid te maken. Wij zullen u daar dankbaar voor zijn. 
 

Wil van Groeningen PR  
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Diverse berichten 
 

Senioren en Veiligheid, deel 5 
 

In de brochure Senioren en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid wordt voorlichting gegeven over de werkwijze van oplich-
ters op meerdere terreinen. In dit nummer wordt aandacht besteed aan 
Updates en Virusscanner uit het hoofdstuk Online Veiligheid  
 

Updates 
 

Wat is het probleem?  
U kent het vast wel. Bent u net lekker 
bezig op uw computer, krijgt u een mel-
ding om een nieuwe update uit te voe-
ren. Misschien denkt u dan: 'Dat komt 
later wel'. Maar met een update installeert u de laatste beveiliging van 
een apparaat. Criminelen zijn steeds op zoek naar manieren om op uw 
computer of telefoon binnen te dringen. Door regelmatig updates uit te 
voeren, blijft uw computer of telefoon zo goed mogelijk beveiligd. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
Blijf hackers en computercriminelen voor. Doe regelmatig zelf uw upda-
tes op telefoon en computer. Updaten kan handmatig of automatisch. 
Stel het in op automatisch, dan heeft u er geen omkijken meer naar. 
 

Virusscanner 
 

Wat is het probleem?  
Een computervirus kan gemakkelijk uw 
computer binnendringen. Wanneer een 
virus binnen is, kunnen criminelen als het 
ware uw computer gijzelen en informatie 
uit uw computer halen, zoals bepaalde 
gegevens. Ook kunnen ze meekijken met 
wat u typt. Dus ook uw wachtwoorden of 
bankgegevens. Neem daarom geen enkel 
risico en installeer een virusscanner. 

 

Wat kunt u zelf doen? 
Installeer een goede virusscanner. Vaak zijn deze gratis te downloaden. 
 

Meer informatie? 
Kijk op maakhetzeniettemakkelijk.nl 



 
(Advertentie) 

 

Gouden Purmerender voor de hospices 
in Purmerend & Beemster 

 

Een hospice, ook hospitium genoemd, is een instelling met 
een huislijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecia-

liseerd. Ongeneeslijk zieken kun-
nen hier als gast tot aan hun over-
lijden worden verzorgd. Door de 
huiselijke sfeer wordt een hospice 
beter ervaren dan een ziekenhuis-
omgeving. 
 

Voorop staat dat in de hospicezorg de 
patiënt de regie heeft. Er zijn geen 
vaste tijden voor bijvoorbeeld op-
staan, of naar bed gaan. Het is aan de 
patiënt zelf om aan te geven wat hij of 
zij wil, de verzorging wordt hierop 
door vrijwilligers afgestemd. 
 

Dankbaar 
werk dus, dat door deze vrijwilligers met 
liefde, kennis en kunde, wordt ingezet.  
 

Dit was dan ook de motivatie dat deze 
vrijwilligers van de beide hospices, wer-
den beloond met de waarderingsspeld 
de ‘Gouden Purmerender’. 
Ook vanuit het AOV, alle complimenten. 
 

Ing. Henk Grader, Ouderenpartij Purmerend-Beemster 
  

Hospice Thuis van Leeghwater te Middenbeemster Hospice In Vrijheid te Purmerend 

Henk Grader 



 
(Advertentie) 

 

  



Bestuur 
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