NIEUWSBRIEF KBO-PCOB
Afdelingen Rheden-Rozendaal
Uitgave: december 2019/januari 2020
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Kerstmis 2019
Liedboek 491
Beste mensen,
Eind oktober zijn de besturen van KBO en PCOB weer bij elkaar geweest.
Dat doen we twee keer per jaar in het voorjaar en het najaar. Belangrijkste
agendapunt is dan ‘hoe is de stand van de samenwerking?’ We zijn
daarover zeer tevreden en we zien steeds meer verbetering en vooruitgang. Eind december komen de activiteitencommissies van KBO en
PCOB weer bij elkaar om het programma voor het tweede halfjaar 2020
voor te bereiden.
Zo voortvarend als lokaal beide afdelingen naar elkaar toegroeien, zo
moeizaam loopt het landelijke fusieproces. Het rapport ‘KBO-PCOB
vernieuwt’ is in 2018 als basis door beide partijen omarmd. Doel: een
warme samenwerking, uitmondend in een federatie of fusie. Over de
structuur en de inrichting/opbouw van de nieuwe organisatie bestaan
echter duidelijke verschillen van mening. De landelijke KBO heeft, anders
dan bij de PCOB, provinciale bonden met eigen taken en bevoegdheden.
De discussie gaat erover of in de nieuwe organisatie er nog plaats is voor
deze zelfstandige provinciale bonden. Deze verschillen van mening
frustreren het landelijke fusieproces en de voortgang stagneert. Jammer,
er is immers geen weg terug en plaatselijke afdelingen kunnen zich in de
lokale samenwerking hierdoor gehinderd voelen. Hopelijk worden er in
2020 toch weer stappen voorwaarts gezet.
Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. U leest hierin over de
Kerstvieringen van PCOB op 10 en 12 december in Velp en Rheden en
over de Kerstviering van KBO op 18 december in De Steeg. Ieder lid van
KBO en PCOB is welkom bij alle vieringen. Op 7 januari in Velp en op 9
januari in De Steeg houden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook daarover leest u meer in deze Nieuwsbrief. Velen van u hopen wij bij deze
vieringen en bijeenkomsten te ontmoeten.
Namens beide besturen wens ik u toe: een fijne Kersttijd, gezegende
Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en het allerbeste voor het nieuwe
jaar 2020!
Hartelijke groet van Han Bosz, voorzitter KBO
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KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:
Velp:
Rheden:
De Steeg
Velp
Rheden

10 december
12 december
18 december
7 januari
9 januari

Op weg naar Kerst (KBO-ers welkom)
Dhr. en Mevr. Koos en Trix Willemse
KBO Kerstviering (PCOB-ers welkom)
Parkhuis De Steeg, aanvang 14.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst
Idem, let op: in het Parkhuis in De Steeg

Data ledenmiddagen voorjaar 2020:
Velp:
11 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei
Rheden: 13 februari, 12 maart, 2 april, 14 mei
Plaats Velp:
De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Ophaalservice: Gerry Kisjes, tel.: 026-3645967
Plaats Rheden:
Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 1, Rheden
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
---------------------------------------------------------------------------Op weg naar Kerst
Bij het kerstverhaal vanaf de aankondiging aan
Maria, Maria’s reis naar haar nicht Elisabeth,
Jozefs dilemma: Maria verlaten of bij haar blijven
t/m de reis naar Bethlehem, zijn door de eeuwen
heen, o.a. in middeleeuwse gebedenboeken, de
mooiste illustraties gemaakt.
Natuurlijk zien we Maria en de engel Gabriël, maar
meestal staan er ook andere symbolen bij als een
duif, een witte lelie en soms zelfs het kindeke
Jezus dat uit de hemel komt.
Het echtpaar Koos en Trix Willemse heeft een
grote verzameling van deze prenten en
afbeeldingen en komt ons daarvan laten zien,
terwijl ze vertellen wat er allemaal op te zien is en
wat het betekent.
Het wordt vast een sfeervolle middag als
voorbereiding op het komende Kerstfeest.
Allemaal - ook KBO-ers - hartelijk welkom! Tot ziens!
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Kerstmiddag KBO 18 december
Ook op de Kerstmiddag van de KBO op 18
december in het Parkhuis in De Steeg komt het
echtpaar Willemse, maar nu vertellen over de jeugd
van Jezus, waarover in de Bijbel niet veel wordt
gesproken; behalve dat hij als twaalfjarige met
leraren in de tempel discussieert.
In de zgn. Kindheidsevangeliën uit de tweede eeuw
wordt zijn jeugd daarentegen uitgebreid besproken.
Men denkt in die tijd dat de eigenschappen van een volwassene al in de
jeugd zichtbaar zijn; dus doet het kind Jezus al wonderen zoals hij later
ook zal doen. Hij loopt bijvoorbeeld op het water of gaat op een
zonnestraal zitten. Deze verhalen worden in veertiende-eeuwse en latere
historiebijbels overgenomen.
Naast de bekende gezongen kerstliederen en een passend kerstverhaal is
er voldoende ruimte voor onderling contact, het uitwisselen van informatie
en het doen van voorstellen met betrekking tot het functioneren van onze
KBO-PCOB-afdeling. En met de nodige hapjes en drankjes tussendoor zal
niemand iets tekort komen.
Voor een goede planning en organisatie van deze middag is het
noodzakelijk u vóór 14 december telefonisch aan te melden bij mevrouw
N. Suidman, tel.: 026 - 3618685 of per e-mail: bernisuid@kpnmail.nl
PCOB leden zijn welkom! Wij zien met belangstelling op 18 december
naar u en overige gasten uit!
Het Nieuwe Jaar tegemoet!
Alle goede wensen voor een gezond en gelukkig 2020 kunnen door
Velpse en Rozendaalse KBO/PCOB-leden worden uitgewisseld op
dinsdag 7 januari in Nieuw Schoonoord te Velp
en door de leden uit Rheden/De Steeg en Dieren
op donderdag 9 januari in het Parkhuis in De
Steeg.
U bent van harte welkom voor een informeel
samen-zijn en ontmoeting en ook deze keer heeft
de heer Bram Roodhuizen natuurlijk weer een
gezellige en wetenswaardige quiz voor u
samengesteld waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.
Tenslotte zullen we met elkaar het glas heffen op het fonkelnieuwe jaar
2020. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!
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Oproep KBO- en PCOB-leden evaluatie gezamenlijke
Nieuwsbrief
Het samenwerken van KBO en PCOB levert ons allen (bestuur
en leden) inmiddels veel voordelen op.
Enige tijd geleden besloten onze beide besturen daarom ook tot
een proef voor een gezamenlijke Nieuwsbrief. Niet alleen kwam veel nieuws
al overeen, ook in de drukkosten en in de distributie naar leden zien we
pluspunten. De huidige Nieuwsbrief, die u nu leest, is de derde gezamenlijke
uitgave en ….
Wij zijn inmiddels positief, maar we zijn zeker
benieuwd naar uw reacties.
Wilt u ons laten weten wat u van de huidige Nieuwsbrief vindt? Dat kan zowel gaan over de opgenomen
artikelen, de gepubliceerde nieuwsfeiten als ook over
het formaat, het lettertype, etc. Kortom over alles wat
u belangrijk acht voor u en onze afdeling(en).
We zien uw reacties graag tegemoet uiterlijk 31 december 2019 op het
adres van onze secretariaten en zo mogelijk graag per mail.
Begin januari willen onze besturen een gezamenlijk besluit nemen over het
vervolg van de Nieuwsbrief.
KBO: Beike Bonnier, e-mail: beikeverhoeven@gmail.com
PCOB: Gerry Kisjes, e-mail: gerjankisjes@kpnmail.nl

Van de penningmeester en ledenadministrateur van de PCOB
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor we het weten is
het Kerst en staat de jaarwisseling voor de deur. Veelal denkt men in deze
periode (en dan meestal te laat) aan administratieve zaken, die nog
gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld aan giften die nog in dit
belastingjaar aftrekbaar moeten zijn en ook aan abonnementen die
wellicht opgezegd moeten worden. U wilt dit vast allemaal naar behoren
doen.
Voor ons als vereniging geldt, dat ook wij onze zaakjes
eind december goed op orde moeten en willen hebben
om zo correcte jaarcijfers en juiste ledenaantallen aan de
landelijke PCOB-vereniging te kunnen doorgeven.
Daarom vragen we u om eventuele opzeggingen tijdig
schriftelijk of per e-mail (pcobrhedenrozendaal@gmail.com) aan ons door
te geven. Voor opzeggingen die na 23 december a.s. worden ontvangen
geldt dat het lidmaatschap nog tot eind 2020 zal blijven doorlopen.
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Overigens informeren wij u, dat het bestuur onlangs besloten heeft om
onze relatief lage contributie voor 2020 ongewijzigd te laten.
En voor dat alles ontvangt u naast onze Nieuwsbrief een prachtig
Magazine, kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten/lezingen, ontvangt u
een korting bij aankopen bij plaatselijke, deelnemende winkeliers aan de
kortingsregeling en bent u verzekerd van belangenbehartiging door onze
seniorenvereniging.
We wensen u alvast goede dagen,
Kees van Oosterom, penningmeester PCOB Rheden-Rozendaal
Jan-Aart van Egmond, ledenadministrateur PCOB Rheden-Rozendaal
(Iepenhof 39, 6951 ME Dieren)
Ledenkortingskaart
Ook het komend jaar (2020) krijgt u via
bijgevoegde kortingsregeling een
aantrekkelijke reductie op al uw aankopen
bij reeds bekende en nieuwe winkeliers in Velp, Rheden en Dieren.
Voorafgaand aan de betaling dient u wel uw KBO-PCOB lidmaatschapskaart (ledenpas) aan de leverancier te tonen.

NS-Keuzedagen blijven behouden
De NS heeft bekend gemaakt dat de abonnementen, vanaf volgend jaar,
gaan veranderen. NS wil de korting tijdens de middagspits (16.00 - 18.30
uur) schrappen. Deze maatregel neemt NS om het groeiend aantal
reizigers in de spits meer kans op een zitplaats te bieden. Bovendien vindt
NS het geven van korting niet te rechtvaardigen voor de grootste groep
reizigers in de middagspits die een dergelijke
korting niet krijgt.
Het besluit betekent onder meer dat 700.000
mensen die nog steeds een NS-voordeelurenkaart (VDU) hebben vanaf 2021 hun korting
van 40 procent in de middagspits kwijtraken.
Ter compensatie wordt de prijs van de VDUkaart enigszins verlaagd.
Keuzedagen
De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren met deze korting.
KBO-PCOB betreurt het verdwijnen van de korting, omdat ook tijdens de
Keuzedagen, die door veel senioren worden gebruikt, de korting niet meer
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geldig is in de middagspits. NS dreigde de Keuzedagen helemaal af te
schaffen. Dat is dankzij de inspanningen van KBO-PCOB tegengehouden.
Bovendien heeft NS op ons aanraden besloten de Keuzedag het hele jaar
geldig te maken en vervalt de verplichting om de Keuzedag iedere twee
maanden op te maken. Daarmee wordt de wens van veel senioren
ingewilligd. Daarnaast introduceert NS zogenaamde Flexdagen voor 65
plussers. Zonder een abonnement, zoals VDU, kunnen deze senioren,
drie vrije reisdagen voor € 39,- kopen.

Discussie
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover: Pakjesavond!!
Een traditie die al eeuwenlang in Nederland wordt gevierd en die een deel
van onze cultuur is geworden, al veranderde
het feest qua inhoud weldoor de jaren heen.
Wat bleef: Sint Nicolaas - een roomse
bisschop nota bene - die zich door zwarte
hulpjes laat bedienen. En dat kan volgens de
tegenstanders écht niet meer in de 21ste
eeuw, dat móet anders!
Blijf van ons Sinterklaasfeest af! betogen
voorstanders van het gezelligste avondje van
het jaar. En daarmee staat de zak op scherp.
Zonder te oordelen of te veroordelen is een tussenoplossing volgens mij
wellicht mogelijk:in het licht van de klimaatdiscussie en het streven naar
een eco-vriendelijke werk- en leefomgeving zou een groene Piet het
toekomstige alternatief kunnen zijn voor de zwarte-, roetveeg-, witte-,
regenboog- en andere kleuren Piet. Want wie is er nou tegen vergroening
van onze samenleving? De boeren blij, Jesse Klaver blij en de
milieufanaten blij!
Ach lieve mensen, het is nou eenmaal een gegeven dat
elk mens graag datgene houdt wat hem vreugde brengt
en waaraan hij/zij hecht; en laat dat alsjeblieft zo blijven
zonder lijnrecht tegenover elkaar te gaan staan met de
meest dwaze, bedreigende en zinloze argumenten.
Tenslotte is het binnenkort Kerstmis, geen lichtjesfeest of
iets dergelijks, maar een feest van vrede voor iedereen
op aard.
Jan Budel
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Rijbewijs 75-plussers tijdelijk verlengd
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft
minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) 13 november in een brief aan de
Tweede Kamer laten weten.
U moet, vóór de verloopdatum van uw rijbewijs, een
Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het
CBR. Ook gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het CBR.
Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt.
Als u uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken gelden wel een paar
extra regels. U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland.
U mag niet met vrachtwagen of bus rijden en uw verlopen rijbewijs is niet
geldig als legitimatiebewijs.
KBO-PCOB Hulppunt CBR
Dreigt u in de knel te komen omdat u naar het buitenland gaat of een
vrachtwagen rijdt? Bent u tijdig gestart met de procedure en het insturen
van uw gezondheidsverklaring? Dan kan KBO-PCOB u wellicht helpen
door uw situatie onder de aandacht te brengen bij het CBR. Kijk op bij ons
hulppunt hoe we u kunnen helpen.
Terugblik ‘La Rana’
Leden van de ouderenbonden KBO-PCOB waren op donderdag 24
oktober te gast in het Leerrestaurant ‘La Rana’ te Velp.
Voor het diner konden de aanwezigen uit twee
menu’s kiezen en aan elke tafel werd door het
vriendelijke personeel uitleg gegeven over de
verschillende gerechten van het menu.
In een gezellige ambiance werd tijdens het diner
op een ontspannen wijze met elkaar van gedachten gewisseld. Het was
een geslaagde bijeenkomst met veel ontmoetingen.

Contactadressen KBO en PCOB
U kunt alle contactadressen vinden achter op het Activiteitenprogramma
2019/2020, dat u in september hebt gekregen.
Ze staan ook vermeld op de websites van KBO en PCOB:
KBO: www.kborhedenrozendaal.nl
PCOB: www.pcob.nl/uw-afdeling/rheden-rozendaal
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Koolmees: meeste pensioenkortingen gaan niet door
In 2020 hoeven de meeste pensioenfondsen niet te korten. Dat liet
minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer
weten.
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Goed dat de minister nu
ingrijpt. Maar we zijn er nog niet’.
Door de maatregel van Koolmees hoeven
pensioenfondsen pas te korten als de
dekkingsgraad onder de 90 procent zakt. Op dit
moment ligt de dekkingsgraad van de grootste
pensioenfondsen boven die grens. Dat betekent
dat de fondsen ABP, PFZW, PME en PMT
volgend jaar niet hoeven te korten. Datzelfde geldt voor de meeste andere
fondsen.
Alles op alles voor een beter pensioen
KBO-PCOB heeft zich in de afgelopen maanden, samen met vakcentrales
en seniorenorganisaties, alles op alles gezet om kortingen en
premieverhogingen in 2020 niet door te laten gaan.
Manon Vanderkaa: ‘Dat zou funest zijn voor het vertrouwen in het
pensioenstelsel en in het pensioenakkoord dat we nu aan het uitwerken
zijn’.
Einde niet-indexatie nodig
Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om uiteindelijk tot een
koopkrachtig pensioen - het doel uit het pensioenakkoord - te komen.
Manon Vanderkaa: ‘Er is tien jaar niet geïndexeerd. Daar voelen
gepensioneerden - en werkenden later - dagelijks in hun portemonnee, en
daar moet snel verandering in komen’.
Vergeet de stem van senioren niet bij bouwen van woningen
De Tweede Kamer debatteerde afgelopen maand met de minister voor
Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven
tijdens het wetgevingsoverleg Wonen en
Ruimte. Hierin vroeg KBO-PCOB opnieuw
met klem aandacht voor de behoeften van
senioren bij het bouwen van nieuwe
woningen.
In vervolg op de reactie die KBO-PCOB gaf
naar aanleiding van de behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken
2020, verzocht KBO-PCOB de Kamerleden opnieuw om zich sterk te
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maken voor het niet vergeten van senioren bij het bouwen van nieuwe
woningen. Het is van groot belang om tijdig te zorgen voor voldoende
woningen waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
KBO-PCOB pleit opnieuw voor het laten aansluiten van senioren bij de
Taskforce Wonen & Zorg. Voor wat betreft deze taskforce vindt KBOPCOB het ongepast en niet van deze tijd dat hierin alleen plek is
ingeruimd voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes,
ActiZ en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
Binnenlandse Zaken (BZK) en niet voor senioren zelf.

Openbare toiletten belangrijk in iedere gemeente
Niet alleen buik- en blaaspatiënten, maar ook senioren, dagjesmensen en
toeristen - alle mensen dus - hebben baat bij goede (openbare) toiletten.
KBO-PCOB heeft samen met andere organisaties in de Toiletalliantie een
missie: voor 2023 voldoende openbare toiletten in Nederland! U kunt
lokaal helpen toiletbeleid op de agenda te zetten.
Afgelopen 21 november werd het
Toiletsymposium georganiseerd. Dit congres was
speciaal bedoeld voor gemeenten, omdat steeds
meer gemeenten een ‘toiletbeleid’ hebben. We
lezen het in de media en we merken dit uit ons
dagelijks contact met diverse gemeenten.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het terugdringen van het tekort
aan openbaar toegankelijke toiletten. Maar, beleid hebben is één, dat
beleid uitvoeren is twee. Hoe pakt de gemeente het handig aan? En als de
gemeenten geen toiletbeleid hebben, waar moeten ze dan op letten bij het
opstellen van beleid? Gemeenteambtenaren, college én raadsleden op
het symposium kregen handvatten om toiletbeleid concreet vorm te geven.
Toolkit gemeenten
Maar gemeenten hebben soms een zetje nodig. De Toiletalliantie heeft
daarom ook voor lokale organisaties en vrijwilligers materiaal
samengesteld om aan de slag te gaan in de eigen gemeente. Deze toolkit
is te gebruiken om goede toiletvoorzieningen te realiseren in eigen dorp of
stad. Zo kunt u het verschil maken voor inwoners die nu thuisblijven en
tegelijkertijd gastvrij zijn voor bezoekers en toeristen.
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Wilt u het toilettekort in uw gemeente ook aankaarten? De toolkit is te
verkrijgen via onderstaande link:
> www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit
> Ook voor meer informatie kijkt u op www.waarkaniknaardewc.nl

Middaguitstapje naar Veluwse Taferelen: 23 januari
Gaat u met ons mee naar kasteel
Doorwerth?
Daar is een bijzondere
schilderijententoonstelling ‘Veluwse
Taferelen en Landschappen en hun
bewoners’ te bezichtigen. Wij gaan daar
heen op donderdagmiddag 23 januari,
met eigen auto’s.
Chauffeurs en meerijders worden uitgenodigd:
 om 13.15 uur verzamelen op het parkeerterrein van de
Protestantse kerk in de Kerkstraat 32 in Velp
 om 13.30 uur vertrekken we.
 uiterlijk 17.00 uur bent u weer terug op de plek van vertrek.
 Meerijdkosten: € 2,50 p.p. te betalen bij vertrek.
 Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen,
Museumkaarthouders, ICOM-kaarthouders en vrienden van
Museum Veluwezoom hebben gratis toegang op vertoon van hun
geldige pas tijdens reguliere openingstijden
 Anderen betalen € 11.50 p.p.
 Niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Aanmelden uiterlijk tot maandag 13 januari bij Arthur en Els Ohm,
 e-mail arthurelsohm@planet.nl of
 telefonisch: 026 3635697
Indien u wilt rijden en andere passagiers mee kunt nemen, dit graag
doorgeven aan Arthur of Els Ohm.
Alle belangstellende leden van KBO en PCOB zijn welkom!
Voor meer informatie: https://museumveluwezoom.nl/entree-museum-enkasteel/

10

Zilveren Zondagen december en januari

Zondag 8 december 2019: De Ster van Bethlehem
Een inspirerende en interactieve lezing in aanloop naar
kerst door Hans van Onzen.
Locatie: Kapel Nieuw-Schoonoord 2, Velp
Zondag 12 januari 2020:
Een literaire middag met Josha Zwaan
Een literaire middag door boekhandel Jansen & de Feijter
Lokatie: De Bundel (bibliotheek) in Dieren.
Aanvang: 14:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur)
Entree: € 6,- (incl. een consumptie)
Neem ook iemand mee!
De activiteiten van Zilveren Zondag zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor
mensen die uit zichzelf niet zo snel de stap zetten om deel te nemen aan
activiteiten, maar daar best wel behoefte aan hebben. De activiteiten zijn
laagdrempelig en gezellig. Er wordt rekening gehouden met een goede
verstaanbaarheid en een tempo dat goed te volgen is, waarbij er niets
wordt afgedaan aan de kwaliteit.
Kom ook! En neem iemand mee naar de Zilveren Zondag die ook
geïnteresseerd zou kunnen zijn! We zien u graag!
Meer info, ook voor vervoer? Zie www. cultuurbedrijfriqq.nl/zilverenzondag

De redactie van de KBO-PCOB Nieuwsbrief wenst u en de uwen:

Een vredig kerstfeest
en
Een voorspoedig, maar vooral Gezond 2020 !
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Internetcafé december
Privacy op het internet
‘Ik heb niets te verbergen’, is een veel gehoorde reactie
van mensen als het gaat om persoonlijke gegevens op
internet. Maar is dit wel een verstandige houding?
Bedrijven die op het internet actief zijn verzamelen meer
gegevens van ons dan we denken. Data zijn ‘big business’, met andere
woorden: ze verdienen geld met onze gegevens en ons gedrag op
internet. Het is goed om je hiervan bewust te zijn, zodat je een keuze kunt
maken. In dit internetcafé krijg je tips om nieuwsgierige bedrijven op
afstand te kunnen houden.
Het internetcafé is gratis toegankelijk. Er is WIFI aanwezig.
Het internetcafé is altijd op maandag in:
Dieren: Bibliotheek: 10.00 - 12.00 uur op 2 december
Velp: Bibliotheek 10.00 - 12.00 uur op 9 december
Rheden: Dorpshuis 14.00 - 16.00 uur op 23 december
Tot slot…
De vier kaarsen
Er brandden
eens vier
kaarsen.
De eerste zei:
'Ik ben de vrede.
Als je om je heen kijkt,
kun je het me niet kwalijk nemen
dat ik uitdoof.'
Haar vlammetje werd kleiner
tot de kaars niet meer brandde.
De tweede kaars zei: 'Ik ben het
vertrouwen.
Meestal kan men me missen.
Het heeft dus geen zin
dat ik nog verder blijf branden.'
Toen ze stopte met praten,
blies een zachte wind haar uit.

Toen zei de derde kaars:
'Ik ben de liefde.
De mensen zien niet meer naar me
om.
Ze vergeten zelfs
om van hun medemens te houden.'
Ze wachtte niet langer en doofde uit.
Een kind zag de drie gedoofde
kaarsen.
'Waarom branden jullie niet meer?'
vroeg het
en het begon te huilen.
Toen zei de vierde kaars:
'Je hoeft niet te wenen.
Ik brand nog.
Ik kan alle kaarsen terug aansteken.
Ik ben de hoop.'

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-4954579
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