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Redactioneel

T

ot onze grote spijt en verdriet moeten wij u vertellen dat dit de laatste Regenboog
is die u ontvangt. Zoals u het afgelopen jaar vaker hebt kunnen lezen zijn wij als
bestuur van de KBO-PCOB op zoek geweest om nieuwe bestuursleden te vinden.
Lia van Dijk en Nel de Niet treden beiden af als voorzitter. Het resultaat is dan dat er nog
slechts drie bestuursleden over zijn, twee van de KBO en één van de PCOB. Dat is een
onwerkbare situatie.
In de Algemene Ledenvergadering van 26 november zouden we met elkaar praten over deze
situatie en hoe nu verder. Helaas hebben we deze bijeenkomst moeten afzeggen in verband
met de corona. De bedoeling is de ALV nu in het voorjaar te houden. Ook alle andere activiteiten kunnen helaas niet doorgaan waaronder de kerstviering. Van Pastor Harrold Zemann
en ds. Fre van Roest treft u een meditatie over de Kerstviering aan.
Uiteraard blijven we u wel op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen binnen de
KBO-PCOB Zeist. We willen dit doen via Nieuwsbrieven waarvan de eerste waarschijnlijk eind
januari zal verschijnen. Definitieve beslissingen hoe nu verder met b.v. de belangenbehartiging in Zeist, die natuurlijk erg belangrijk is, worden begin volgend jaar genomen. We gaan
hiervoor het gesprek aan met ASZ, de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Uit deze gesprekken zal blijken hoe deze vorm gaat krijgen. Een mogelijkheid is dat wij als drie organisaties
samen gaan werken onder één bestuur. We hebben dan natuurlijk wel nieuwe bestuursleden
nodig die deze samenwerking wel zien zitten. U krijgt de uitnodiging voor deze bijeenkomst
zodra we weten wanneer en waar we de ALV kunnen houden. De landelijke organisaties
blijven natuurlijk wel bestaan, U kunt uiteraard kiezen daarvan rechtstreeks lid te worden/
blijven. Wij zouden dat als bestuur heel fijn vinden want de landelijke belangenbehartiging
is heel belangrijk. Hoe meer leden we hebben, hoe meer invloed op het Haagse beleid.
In deze Regenboog kunt u de uitslagen lezen van de enquête die we gehouden hebben
onder onze leden over het voortbestaan van de KBO-PCOB Zeist. Een interessant artikel
over Geestelijke verzorging palliatief in Zeist. Nadenken over de toekomst is niet altijd
makkelijk maar wel nodig. Over de ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente Zeist
i.v.m. de gevolgen van de corona staat een bericht. Er is weer genoeg te lezen in deze
laatste Regenboog.
Het bestuur wenst u graag mooie, gezellige en veilige feestdagen toe. Hoe dit allemaal zal
gaan verlopen weten we nu nog niet maar laten we hopen en bidden dat het virus dan op
zijn retour zal zijn. Graag zien/spreken wij u op onze Algemene Ledenvergadering begin
volgend jaar.
Mede namens alle bestuursleden,
Nel de Niet-Verwoerd
-3-

Vanuit het bestuur

D



te nemen stappen naar samenwerking besloten met de goedkeuring van
de overige 2 KBO-bestuursleden, de
opdracht te aanvaarden om als interim
met hen op de KBO te passen en samen
met ASZ een stappenplan te gaan maken. Zij zullen dan in de voorjaars-ALV
2021 verantwoording afleggen.
In deze vergadering zal Lia dan definitief als voorzitter van KBO-Zeist
aftreden.

e beide voorzitters, Lia van
Dijk van KBO en Nel de Niet van
PCOB, hebben enige maanden
terug al aangegeven dat zij eind van
het jaar zouden stoppen met hun bestuurswerkzaamheden, in de hoop dat
anderen het stokje zouden overnemen.
Er hebben zich echter geen opvolgers
aangemeld. Dit heeft er toe geleid
dat door onvoldoende bestuurskracht
zelfstandig voortbestaan van KBO- en
PCBO-Zeist niet mogelijk is en stappen worden gezet naar verdergaande
samenwerking met ASZ. Omdat er
in verband met de corona-perikelen
ledenbijeenkomsten zoals onder meer
de najaars-ALV op 26 november, niet
kunnen worden gehouden is een gepast
afscheid van beide voorzitters niet mogelijk. En het is ook nog niet nodig.

Nel de Niet heeft na jaren van doorgaan omdat er geen opvolger was,
besloten om wel dit jaar haar werkzaamheden te beëindigen. Zij zal
als bestuurslid terugtreden en in de
voorjaars-ALV aftreden. Er is dan nog
1 PCOB-bestuurslid over, die overigens wel kan rekenen op steun van de
KBO-bestuursleden, waar nodig.
Het bestuur

Lia van Dijk heeft in verband met de

Enquête:
uitslagen en 'hoe nu verder'

I

senioren – hebben echter niet geleid tot
aanvulling tot de benodigde bestuurskracht. Wij hebben daarom als bestuur
u de vraag voorgelegd: "Hoe denkt u
over de toekomst van de KBO en PCOB
in Zeist". D.m.v. een enquête per post
voor degene zonder mail of per email is
u een aantal keuzes voorgelegd. Hierin

n de afgelopen maanden hebben de
bestuursleden u o.a. via de Regenboog op de hoogte gebracht en
gehouden over het zoeken naar nieuwe
bestuursleden. Pogingen om dit te realiseren – uitvraag om en benaderen van
potentiële bestuursleden en een bijenkomst met jongere
-4-

12 PCOB-leden gaven hier de voorkeur
aan.

kon u aangeven waar uw voorkeur lag.
Van de 627 leden (347 leden van KBO
en 280 leden van PCOB) zijn er 134
reacties gekomen, 67 van KBO-leden
en 67 van PCOB-leden. Deze respons
hadden wij niet verwacht, fijn dat u zo
meedenkt.
Zoals uit onderstaande blijkt heeft u uit
de voorkeurmogelijkheden een duidelijke keuze gemaakt:

Voorkeur 3 Stappen zetten om te komen tot één ouderenorganisatie in Zeist
van KBO en ASZ en anderen samen.
Deze voorkeurmogelijkheid gold met de
aanpassing van KBO naar PCOB ook voor
PCOB-leden.
Hiervoor kozen 45 KBO- en 36 PCOB
-leden.

Voorkeur 1 luidde voor KBO-leden:
Individueel lid worden van een KBOafdeling in de regio. Geen fusiebesprekingen van beide afdelingen.
8 KBO-leden spraken zich hier voor uit.

Voorkeur 4 Ziet u nog een andere
mogelijkheid? is door 1 KBO-lid ingevuld met de toelichting: "Een ouderen
platform per provincie, KBO/PCOB en
mogelijk nog anderen, moet mogelijk
zijn om bestuur te formeren voor de
behartiging lokaal en richting koepel
van de belangen van ouderen."
Daarnaast hebben nog 5 KBO-leden en
10 PCOB-leden het formulier teruggestuurd zonder hun voorkeur aan te
kruisen. Hiervan heeft 1 KBO-lid en
hebben 8 PCOB-leden het lidmaatschap
opgezegd; in een enkel geval vanwege
leeftijd/gezondheid, maar merendeels
zonder reden op te geven.

Voorkeur 1 was voor PCOB-leden:
Individueel lid worden van de landelijke
PCOB. Dan is er alleen landelijke belangenbehartiging. Er zijn geen plaatselijke activiteiten en er is geen Regenboog
meer.
9 PCOB-leden gaven hier de voorkeur
aan.
Voorkeur 2 was voor KBO:
Individueel lid worden van de landelijke
UNIE KBO. Dan is er alleen landelijke belangenbehartiging. Er zijn geen
plaatselijke activiteiten en er is geen
Regenboog meer.
8 KBO-leden gaven hier de voorkeur
aan.

U heeft op een groot aantal formulieren
toelichting op uw keuze geschreven.
Het voert te ver om deze hier allemaal
weer te geven. Binnenkort zullen alle
reacties – geanonimiseerd – op onze
website te lezen zijn. Deze toelichtingen geven het beeld dat veel leden
voorkeur geven aan een plaatselijke organisatie met plaatselijke belangenbehartiging en tevens meer mogelijkheden
om voor de leden iets te organiseren.
'Samen sterk' is een veel geschreven
argument.
>>>

Voorkeur 2 was voor PCOB:
Het jaar 2021 gebruiken om te kijken
welke mogelijkheden er zijn om onder
leiding van de landelijke PCOB, door te
gaan. Jan van Beek is plaatselijk aanspreekpunt. Er zijn dan geen plaatselijke activiteiten en er is geen Regenboog
meer.
-5-

Een dagbesteding voor senioren
met geheugenproblemen
Kent u iemand waarbij de geheugenproblemen in
het dagelijks leven een grote rol spelen, u kunt hen
attenderen op Sociëteit de Boulevard.
U bent welkom om vrijblijvend te komen kijken.
Valckenboschlaan 14a Zeist
T 030.6911924
www.warandeweb.nl dagbesteding

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Slotlaan 68, 3701 GP Zeist
Tel. 030-6916234
info@notariskool.nl
www.notariskool.nl

Kunstgebitten volgens nieuwe inzichten | nazorg
spoedreparaties | garantie | vrijblijvend advies
overleg omtrent kleur - de vorm/stand van de tanden
vergoeding door zorgverzekeraars | lid O.N.T.
ruime parkeergelegenheid

Tandprothetische Praktijk Spanjer
Steynlaan 73, 3701 EC ZEIST
Tel. (030) 69 10 375 www.tppspanjer.nl

Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning
Hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Dan kunt u via de gemeente gratis terecht bij het Sociaal
Team. Eén van de professionals uit het team kijkt samen
met u naar een oplossing.

Zo bereikt u het Sociaal Team:
Telefoon:14 030, mail: zeist@zeist.nl, www.zeist.nl/ondersteuning
Of kom langs bij de wijkspreekuren, www.zeist.nl/ondersteuning
U woont in Austerlitz? Dan kunt u terecht bij Marianne
Veenema van Austerlitz Zorgt. Telefoon 06 30 61 04 51
of dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.

Wij zien als bestuur van KBO-PCOBZeist in de uitslag wel een mandaat
om gesprekken met ASZ en de provinciale afdeling van KBO en de landelijke KBO en PCOB te starten om de
mogelijkheid te verkennen te komen
tot één ouderenorganisatie in Zeist oftewel als KBO-PCOB-groep aansluiting
te zoeken bij ASZ.

Daarbij is er wel aandacht gevraagd
voor de identiteit van KBO-PCOB; deze
mag niet te snel verloren gaat.
Risico van verlies van identiteit was
voor een aantal leden reden om te
kiezen voor mogelijkheid 1 dan wel 2,
waarbij de landelijke belangenbehartiging ook een rol speelde.

Over deze gesprekken zullen wij u in de
voorjaars-ALV in 2021 - als de coronamaatregelen dit toestaan - informeren
of zo nodig eerder als daar reden toe is.

Ons plan was om deze uitslag met u te
bespreken in de najaars-ALV op 26 november. Als gevolg van de maatregelen
van de overheid i.v.m. het coronavirus
heeft het bestuur besloten om deze
vergadering niet door te laten gaan.

Het bestuur

Leden
ZEIST
Nieuw leden
Dhr. G.J. van Dam
Dhr. H.W. Nebbeling

Nieuw lid
Dhr. T.FC. Van Rossenberg

Overleden
Dhr. H.C. Neomagus
Mevr. E. van Rhijn-Gelderman
Dhr. A. Tieman
Dhr. W. de Jong
Mevr. J.M.H. van Koot

Overleden
Dhr. B.G.Kosterman
Mevr. G.J.M. van Boheemen
Mevr. Bakker - Zeldenrust
Mevr. E.A. Gaasbeek-Verhoek
Wij wensen alle nabestaanden van de
overledenen van harte sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies.

Alle nieuwe leden heten
we van harte welkom.
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Wijziging kosten keuring rijbewijs
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Koppeling', De Clomp
19-04, 3703 KS Zeist.
Graag bellen voor een
afspraak op dinsdag of vrijdag. (06 287
010 55) In de uitgave van de Regenboog
van augustus-september 2020 staat een
artikel over deze keuringen. Daarin kunt
u ook lezen wat u mee moet nemen naar
deze keuring.

an de keuringsarts voor het rijbewijs, dr. R. Kaarsgaren, hebben
wij vernomen dat de kosten
voor deze keuring helaas hoger zijn
geworden. Dit in verband met hogere
kosten voor de huur en de 21% BTW die
er door hem betaald moet worden. De
kosten zijn nu € 50. De keuringen vinden
plaats op vrijdag en zaterdag in WSP 'De

Contributies 2021

H

et bestuur heeft besloten de gezamenlijke algemene ledenvergadering in
verband met de coronamaatregelen te annuleren en de begroting voor 2021
in de voorjaarsvergadering van 2021 samen met de jaarrekening 2020 te
bespreken. Tevens heeft het bestuur besloten dat de contributies (inclusief verzendkosten voor Magazine) voor 2021 niet wijzigen. Deze blijven dan:
• KBO-leden: € 45,50 echtparen/samenwonenden | € 29,30 alleenstaanden;
• PCOB-leden: € 58,50 echtparen/samenwonenden | € 35,50 alleenstaanden.
Wat wel wijzigt is, dat de PCOB-leden geen acceptgirokaarten meer ontvangen.
De kosten van het gebruik ervan stijgen dermate dat het bestuur heeft besloten
te stoppen met het gebruik van acceptgirokaarten.
In januari aanstaande ontvangen de PCOB-leden eenzelfde nota als de KBO-leden.
Zowel KBO-leden als PCOB-leden moeten het bedrag zelf overmaken. Een andere
mogelijkheid van contributie-inning te weten, overgaan op automatische incasso,
heeft het KBO-bestuur enige jaren geleden onderzocht en toen het volgende geconcludeerd: "Na de eerste actie bij de bank om te komen tot realisering van automatische incasso werd duidelijk dat er procedureel nog heel wat haken en ogen zitten
aan het verkrijgen van een vergunning ervoor. Daarnaast blijkt ook dat
• slechts 25% van de leden de machtiging voor incasso heeft gegeven;
• deze 25% in januari een brief moet ontvangen met bericht van de incasso en de
andere 75% een contributienota; kortom: niet minder werk voor de financiële
administratie dan tot op heden;
• de betalingsdiscipline bij de leden erg groot is: eind januari (NB. Nota’s waren
toen in de loop van januari verzonden) was reeds 40% van de contributie overgemaakt, eind februari 80%, eind maart 85% en na het versturen van de herinneringsnota nam het percentage toe van 90 naar 95.
Dit alles afwegende heeft het bestuur vastgesteld dat automatische incasso admi-8-

nistratief niet het verlangde resultaat zal opleveren en er daarnaast geen financiële
noodzaak is. Het heeft derhalve besloten de activiteiten voor automatische incasso
voorlopig 'in de ijskast' te zetten." Het bestuur van KBO-PCOB is van mening dat deze
argumenten thans nog steeds valide zijn.
Gerard van Keeken,
Financiële Administratie KBO-PCOB-Zeist

Pilot 'Tijdige aandacht voor
leven en sterven met dementie'
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• Het heeft bij nog gezonde en vitale
ouderen geleid tot gesprekken met
partner, familie én de huisarts over
hun wensen ten aanzien van het
ouder worden en het uiteindelijke
levenseinde.
• Patiënten, familie en naasten voelen
zich meer gekend en gehoord.
• Patiënten met (beginnende) dementie spreken meer met familie en
naasten over hun levensvragen en
hun wensen ten aanzien van het
levenseinde .
• Er is een merkbare verbetering zichtbaar ten aanzien van de begeleiding
door professionals bij dementerende
ouderen.
• Professionals zijn zich meer bewust
van hun rol bij de gesprekken met
dementerende ouderen en gaan deze
gesprekken eerder en vaker aan.
Het is bekend dat deze onderwerpen
geduld en tijd vergen om blijvend
effect te ressorteren. Het beleid van
de ouderenorganisaties is er op gericht
om in de komende jaren opnieuw voor
hun leden bijeenkomsten te organiseren
over deze belangrijke onderwerpen.

e ouderenorganiaties KBO/PCOB
en ASZ hebben in 2019 en 2020
samen met het Netwerk Ouderen (NUZO), het Netwerk Dementie
Zeist , Dementiezorg voor Elkaar en
Septet deelgenomen aan dit pilot.
Hierbij ging het vooral om bewustwording bij alle ouderen en hun naasten
in Zeist om tijdig na te denken en te
spreken over hun wensen met betrekking tot dementie en het dientengevolge naderend levenseinde. Huisartsen,
praktijkondersteuners, casemanagers
dementie en wijkverpleegkundigen
kregen aanvullende trainingen en zijn
intensiever gaan samenwerken.
De ouderenorganisaties organiseerden
samen met bovengenoemde partners de
volgende voorlichtingsbijeenkomsten:
• Bijeenkomst: Praten over dementie
en het levenseinde
• Filmvertoning: De Dappere Patiënt,
met gastspreker Brenda Ott,
kaderhuisarts ouderenzorg
• Bijeenkomst: Is alles besproken voor
nu, zo en later
De evaluatie van deze bijeenkomsten
leverde positieve ontwikkelingen op.
• Ouderen zijn meer gaan nadenken
over het levenseinde.

Lia van Dijk en Hans Burgmans
-9-

Van Weelderen en Partners
Uw co-regisseur bij ontzorgtrajecten

Durft u uw toekomst zelf vorm te geven?
Van Weelderen en Partners ontwerpt, plant, regisseert en
realiseert complete ontzorgtrajecten voor mensen op leeftijd.
Dit doen wij zodat u de regie op uw leven
zo lang mogelijk in eigen handen houdt.

Drs. Helmer van Weelderen
06 409 640 41 | info@vanweelderenenpartners.nl
vanweelderenenpartners.nl

Bekijk de locaties in Zeist:
www.amandelhof.nl
www.mirtehof.nl
www.spathodea.nl
www.delooborch.nl
www.deoosterborch.nl

Zorggroep Charim is een christelijke
zorgorganisatie voor ouderen
in Zeist en omgeving. Charim
biedt liefdevolle totaalzorg: van
welzijnsactiviteiten tot zorg in de
laatste levensfase. Met aandacht
voor lichaam, geest én ziel.

Informatie over behandeling
en seniorenfitness:
www.charimvitaal.nl

Bel voor meer informatie: 0800 0711

u i t v a a r t z o r g

vijf generaties in uitvaartzorg sinds 1902

Laan van Beek en Royen 30a
3701 AJ Zeist

Tel: 030-6914620 (24/7 bereikbaar)
info@voorneveld-uitvaartzorg.nl
www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

Betrokken en met oprechte aandacht voor uw uitvaart in Zeist en Utrechtse Heuvelrug

Extra ondersteuning
voor inwoners
in quarantaine

H

et Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor mensen die
ondersteuning nodig hebben
omdat ze vanwege corona in quarantaine moeten. Dit brengt soms praktische
en ook (psycho)sociale problemen met
zich mee als gevolg van een ingrijpende
gebeurtenis, zoals een besmetting met
het coronavirus van zichzelf of dierbare
naasten, of angst daarvoor.
Voorbeelden van zaken die in deze situatie geregeld zouden moeten worden:
• het doen van boodschappen
• het naar school brengen en halen van
kinderen
• werkgerelateerde zaken
• alternatieven voor de mantelzorgondersteuning als de betrokkene die
levert
Voor wie is de ondersteuning?
De meeste inwoners zullen bovenstaande zaken zelf of met hun eigen netwerk
kunnen oplossen. Maar dat geldt niet
voor iedereen. Voor deze mensen is het
mogelijk om een beroep te doen op het
sociale ondersteuningspakket vanuit de
gemeente.
Het gaat om:
1. (Psycho)sociale hulp:
een luisterend oor
2. Praktische hulp: bijvoorbeeld
boodschappen doen, hond uitlaten,
kinderen halen/brengen



3. (Medische) zorg en ondersteuning
Aanvragen lopen via Sociaal Team
en CJG
Mocht je met mensen in contact komen
die in quarantaine zitten en extra hulp
nodig hebben, dan kun je overleggen
met het Sociaal Team of Centrum voor
Jeugd en Gezin (het CJG is voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar). Je
kunt mensen ook naar hen doorverwijzen. Het Sociaal Team is voor inwoners
bereikbaar via tel.nr. 14 030 of zeist@
zeist.nl en het CJG via (030) 82 00 227
of info@cjgzeist.nl Zij bekijken dan wat
er nodig is.
Informatie voor de inwoners over wat te
doen bij thuisquarantaine is te vinden
in een brochure van de Rijksoverheid,
Hulp en steun bij thuisquarantaine:
https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/brochures/2020/09/18/
brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
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Mag ik dan bij jou?



Geestelijke verzorging voor iedere
inwoner van Zeist, die in de palliatieve fase beland is.
In haar lied MAG IK DAN BIJ JOU verwoordt Claudia de Breij een
verlangen dat velen van ons vandaag
de dag ontroert.
Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

A

ls het einde komt. Dat kan je
treffen, schokken als de diagnose
'uitgezaaide kanker' of 'wij kunnen
medisch gezien niets meer voor u doen'.
Je kunt niet meer genezen. Vanaf dat
moment is palliatieve zorg beschikbaar,
gericht op kwaliteit van leven.
De Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO) heeft in 2002 deze vorm van zorg
als volgt gedefinieerd: "Palliatieve zorg
is een benadering die de kwaliteit van
leven verbetert van patiënten en hun
naasten die te maken hebben met een
levensbedreigende aandoening, door
het voorkomen en verlichten van lijden
door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van
pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard."

Palliatieve zorg biedt ondersteuning
aan de patiënt en diens naasten en
heeft aandacht voor alle aspecten van
een mensenleven, ook de spirituele
en geestelijke kant. 'Palliatief' verwijst naar het Latijnse woord 'pallium',
mantel. De mantel is beeld voor de
zorg die palliatieve hulpverleners aan
ongeneeslijk zieken geven en voert
terug op een legende over de Heilige
Martinus; die kwam bij een stadspoort
een bedelaar tegen en gaf hem de
helft van zijn wollen mantel onder het
motto: "Je (geld)problemen kan ik niet
oplossen, maar ik kan wel zorgen dat je
je wat beter voelt, ik kan wel verschil
maken". Palliatieve zorg heeft een
zelfde soort boodschap: "We kunnen je
niet meer helpen genezen, maar er wel
voor zorgen je lijden zo veel mogelijk
te beperken."
Vanaf midden jaren 90 in de vorige
eeuw kreeg palliatieve zorg in Nederland steeds meer aandacht, met een
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hausse aan nieuwe hospices en palliatieve units. Het ministerie van VWS stimuleerde deze ontwikkeling. Er kwamen
leerstoelen palliatieve zorg bij verschillende universiteiten. In een brief van
minister de Jonge van VWS (8 oktober
2018) wordt de structurele inschakeling
van geestelijk verzorgers juist ook in de
thuissituatie van de palliatieve patiënt
en zijn of haar naasten gestimuleerd en
verankerd.
Geestelijke verzorging palliatief in
Zeist - Om welke situaties gaat het?
Een 49 jarige man met een coloncarcinoom wordt door de huisarts doorverwezen naar de geestelijk verzorger. De
man vertelt zijn levensverhaal. Tweeëntwintig jaar geleden is hij depressief
geweest. Ook vertelt hij dat hij en zijn
vrouw nauwelijks met elkaar communiceren en dat hij dat als een groot probleem ervaart. "Ik ben niet gelukkig",
zegt hij. "Nu ik de dood in de ogen zie
en het afscheid nadert voel ik me diep
ongelukkig en alleen."

De bewustwording van het naderend
levenseind roept bij ieder mens veel
vragen op. Vragen over de betekenis
voor mij van wat er gebeurt, over de
nabije toekomst, over de betekenis van
het verleden, over de rode draad in het
leven. Velen ervaren een onvermogen
om woorden te vinden voor het onbeschrijfelijke en onvoorstelbare dat hen
te wachten staat. Een verlegenheid ook
bij de directe omgeving om het bij deze
trage vragen uit te houden.
Uit literatuur en onderzoek blijken bij
veel mensen die het naderend einde onder ogen zien, een vijftal levensthema’s
aan de orde te zijn.
AFSCHEID Het gaat om afscheid nemen
van dierbare mensen en dingen van het
leven. De omgang met alles wat goed is
in het leven. Ziek zijn, sterven is langzaam loslaten, maar het is ook houvast
zoeken en het essentiële vasthouden.
Wat of wie is essentieel?

Een vrouw leeft al heel lang met kanker,
maar nu raken de behandelmogelijkheden uitgeput. Wel kan ze nog besluiten
tot een laatste agressieve chemokuur,
met een beperkte kans op succes.
Succes, dat is: enkele maanden langer.
De chemo is uitputtend, grijpt diep in,
weet ze uit ervaring. Wat zal ze doen?
Ze is niet bang voor de dood, voelt zich
meer en meer horen bij ‘de mensen aan
de andere kant’. Maar haar kinderen,
haar jonge kleinkinderen, haar moeder…. Hoe egoïstisch is het om het niet
te doen? De kinderen laten de beslissing
bij haar. Hoe moet ze beslissen?

LIJDEN Het gaat om de controle van
pijn en lijden. Waar moeten we actiever
worden op fysiek, psychisch, sociaal,
spiritueel gebied? Wat moeten we accepteren en laten gebeuren? Is er plaats
voor ontvankelijkheid en voor datgene
wat niet te plannen of te maken is?
AUTONOMIE Vragen rond authenticiteit,
zelfbeschikking, autonomie, vrijheid
en de rol die anderen daarin spelen.
Autonomie en afhankelijkheid horen bij
elkaar. Ik – de ander/de Ander zijn dus
verweven met elkaar en bepalend voor
elkaar.
HOOP Het gaat om de betekenis(sen)
van lijden en dood: einde, doorgangs-
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fase, nieuw begin? Voortleven in mensen, in dingen? Ander leven? Kun je
leven met vragen waarop geen antwoord is?

staat onder druk. En ook bij geestelijk
verzorgers en pastores ontbreekt het
vaak aan kennis en inzicht in de andere
dimensies van de palliatieve zorg.

SPIJT Het gaat om terugkijken, de
balans opmaken, het leven afsluiten.
Heb je ergens spijt van? Achterstallig
onderhoud aanpakken of accepteren,
vergeven of vergeten.

In 2017 hebben ondergetekenden het
initiatief genomen om tot een stichting
te komen die voor iedere inwoner van
Zeist, ongeacht leeftijd of levensbeschouwelijke achtergrond, geestelijke
verzorging in de thuissituatie beschikbaar maakt. Met behulp van subsidie
van zowel de van Tellingen-Pul stichting
als van SOZW hebben we in 2018 de
stichting 'Geestelijke Verzorging Palliatief Zeist' opgericht. In 2019 zijn we
echt van start gegaan met een pool van
geestelijk verzorgers: er is sindsdien
altijd een geestelijk verzorger beschikbaar voor contact. Er zijn geen kosten
verbonden aan het contact met een van
de geestelijk verzorgers.
Van een of meerdere gesprekken met
een geestelijk verzorger mag u verwachten dat u op verhaal komt; dat
u welkom bent met alles wat er nu in
u omgaat aan levensvragen, onrust,
hoop, pijn; dat er aandacht is voor de
binnenkant.
"Beluisterd worden is een ervaring van
aanvaard worden" zei eens iemand,
"het is een geschenk". De persoon om
wie het gaat staat centraal, niet de
meningen, adviezen of goede raad van
de geestelijk verzorger. Het volgend gedichtje van Marina San Giorgi probeert
dat te verwoorden:

Ieder mens gaat op een eigen wijze
met deze levensthema’s om, bij de
een staat iets anders op de voorgrond
dan bij de ander. Aandacht voor deze
geestelijke en spirituele vragen kan het
lijden verlichten ( zie WHO definitie).
Werkers in de palliatieve zorg (huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, psychologen) erkennen
vaak wel het belang van aandacht voor
levensvragen, maar vinden het moeilijk
om hierover met de patiënt in gesprek
te gaan; dit zorgt er in combinatie met
de werkdruk in de zorg voor dat iemand
toch alleen kan blijven met zijn vragen.
Verwijzen naar een geestelijk verzorger
gebeurt slechts mondjesmaat. Hoe en
waar zijn goede geestelijk verzorgers
te vinden? Voor velen is de vertrouwde
band met een kerk verdwenen, geestelijke verzorging vanuit de kerken

Kom niet dichterbij
Ik wil ruimte
om te voelen
om te denken
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om klaarheid te krijgen in
verwarring
Geef me de ruimte
Maar blijf toch dichtbij

helpt om te doen wat nodig is en goed,
als we zelf niet meer weten wat te
doen.
Als het einde komt
Mag ik dan bij jou?

Naast gesprekken kan een geestelijk
verzorger samen met u zoeken naar
gebaren en rituelen, die kunnen helpen
bij het afscheid nemen. Een ritueel

September 2020
Nelleke Spiljard & Ries van de Sande

Handig boekje gemeente
Zeist helpt mensen
met laag inkomen

D

e gemeente Zeist geeft een
boekje uit met handige informatie voor mensen met een laag
inkomen. In het boekje ‘Ik heb een laag
inkomen’ is van alles te vinden over de
minimaregelingen waar volwassenen
en kinderen uit de gemeente Zeist een
beroep op kunnen doen. Door gebruik te
maken van minimaregelingen is het wat
gemakkelijker om maandelijks financieel rond te komen. Daarnaast wordt
de kans op het ontstaan van schulden
kleiner.
Wethouder Marcel Fluitman is blij met
het boekje: “Het is belangrijk dat iedereen die dit nodig heeft de weg weet
te vinden naar de minimaregelingen
en naar de organisaties die hen kan
helpen. Het minimaboekje biedt een
handig overzicht en helpt daarbij.”
Meedoen
Minimaregelingen bieden extra finan-



ciële ondersteuning, zoals de bijzondere bijstand en de collectieve ziektekostenverzekering. Deze regelingen
maken het mogelijk mee te doen in de
samenleving. Kinderen en jongeren uit
gezinnen waar weinig geld is, kunnen
bijvoorbeeld tegen een laag tarief huiswerkbegeleiding krijgen, mee doen aan
activiteiten van en op school, sporten of
een muziekinstrument leren spelen.
Ondersteunen
Er zijn veel (vrijwilligers-)organisaties
die inwoners met een kleine beurs op
verschillende manieren gratis kunnen
helpen en ondersteunen. Zo helpen de
Sociaal Raadslieden en de vrijwilligers
van het Wegwijscafé graag bij het aanvragen van (minima-)regelingen.
Een compleet overzicht is te vinden in
het boekje ‘Ik heb een laag inkomen’.
Het boekje is verkrijgbaar bij de gemeente via zeist@zeist.nl of 14 030
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Zin in een boek?
Kom eens snuffelen:
vele meters boeken in voorraad.
GROENVELD
BOEKEN

Steynlaan 17, Zeist
tel. (030) 692 27 71
info@groenveldboeken.nl

www.groenveldboeken.nl

Brilmode Zeist

Slotlaan 252 - 3701GV Zeist
tel 030 692 31 32 - www.brilmodezeist.nl

Bergweg 7
Zeist
030 6916556

www.bosdevoetenvriend.nl
voor iedere voet een passende schoen
Medisch pedicure op afspraak

Petitie Wonen, Zorg, Welzijn,
Veiligheid & Mobiliteit

In december zal het college van Burgemeester en Wethouders hun voorstellen
betreffende de woonvisie 2020-2025 in
de gemeenteraad aan de orde stellen.
ASZ, KBO/PCOB en MVISO achten het
in het belang van onze leden nog eens
hun visie over dit concept te geven in
de vorm van de Petitie Wonen, Zorg,
Welzijn, Veiligheid en Mobiliteit.
Wij hebben naast Wonen de petitie
verbreed met Zorg, Welzijn, Veiligheid
en Mobiliteit omdat vooral bij ouderen
wonen niet los gezien kan worden van
deze thema’s.
Aanbieden van de Petitie
aan de Gemeente Zeist
Het aanbieden namens ASZ, KBO/PCOB
en MVISO aan de gemeente zal plaats
vinden op donderdagmorgen 26 november in klein comité in het nieuwe
Dorpshuis in Austerlitz, na een online-dialoog over de thema’s in de petitie
die om integraal beleid en samenwerking tussen de diverse organisaties
vragen.

Voor de online-dialoog
zijn via MS-Teams uitgenodigd:
• WONEN Woongoed Zeist, RKWBV
Woonzorg, Habion, Nu voor Straks
• ZORG SantePartners, Omzorg
• WELZIJN Meander Omnium,
Austerlitz Zorgt
• VEILIGHEID & MOBILITIET
verkeerskundige gemeente,
WMO-specialist

Foto: zeist.nl

D

e gemeente Zeist heeft in 2016
de woonvisie 2016-2020 opgesteld, die nu geactualiseerd
wordt in de Woonvisie 2020-2025.
Bij de inspraakronde over de nieuwe
woonvisie zijn ASZ , KBO/PCOB en MVISO (Marokkaanse ouderenbond) betrokken geweest. Het concept woonvisie is
nu vrijwel gereed.



Wethouder Marcel Fluitman zal deze
petitie namens het College van Burgmeester en Wethouders in ontvangst
nemen. Na afloop wordt een persbericht
verstuurd.
De petitie wordt op deze websites
geplaatst:
• www.seniorenzeist.nl
• www.kbo-pcob-zeist.nl
Meer informatie
www.beterzeist.nl/gemeente-beleid/
woonvisie/#2025
Hans Burgmans
Lia van Dijk
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Zwanger
van (on)heil

H

et Kerstfeest in 2020 zal anders zijn dan in alle voorgaande jaren.
Niet uitbundig in volle kerken of met massale samenzang. Niet met
grote gezelschappen en overladen tafels. Alles is kleinschaliger, minder
publiek en daardoor mogelijk persoonlijker en intiemer. Je moet er nu vooral
zelf iets van maken. Dit vraagt meer creativiteit en je moet zelf nadenken.
Eigenlijk is dit helemaal niet zo verkeerd. Voorgaande jaren werd Kerstfeest
in een aantal maanden opgetuigd, om vervolgens rond de jaarwisseling weer
afgebroken te worden. Wat bleef er hangen? We gingen even massaal als wij
het feest vierden weer over tot de orde van de dag.

Ik ervaar deze tijd (waarschijnlijk met u) best wel met heel veel onrust, vragen
en onzekerheid. De dingen die in de wereld gebeuren (protesten, vluchtelingenstromen, ziekte, rampen, fakenieuws en complotten) doen wat met mij. De
hele sfeer is vol onheil. Wat staat er te gebeuren?
Toch geeft de kalender aan dat ik (anders dan andere jaren) dit jaar wel
Kerstfeest mag vieren. De geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem is een
historisch feit. Zijn komst naar deze wereld om te redden, kan niet ongedaan
gemaakt worden. Dit heil blijft ook in deze tijd een machtig en wereldomvattend feit. Mogelijk lukt het nu juist wel om ons op dat feit te concentreren.
Zonder franje en uitbundigheid kom ik mogelijk beter tot de kern. Jezus is in
de wereld gekomen om ook mij te redden. Hij vraagt mij om geloof. In een
wereld ‘zwanger van onheil’ klinken woorden ‘zwanger van heil’. Alzo lief had
en heeft Hij u. Ik wens u dit heil van harte toe, zonder beperking en zonder
afstand. Hij is nabij.

Ds. F. van Roest

(predikanten voor ouderen te Zeist
fvanroest0@gmail.com)
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SLOOTWEG

LOODGIETERSBEDRIJF
ZEIST
SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk
tel. 030 695 9000

zorg voor het leven

Aanvullende zorg thuis
in de laatste levensfase

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun
leven het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving
blijven. Dat kan alleen als er voldoende hulp is van
familie en naasten. Wat is het dan een verademing
om terug te kunnen vallen op deskundige vrijwilligers
als de zorg u of uw naasten te zwaar wordt.

www.npvzeist.nl • tel. 06 105 153 37

Virtus Praktijk
Weer op zoek naar de zin van uw leven?
Rouwen hoeft u niet alleen te doen!
Ondersteunend contact bij rouw
na overlijden en rouw bij verlies
van gezondheid.

Anke de Jong-Koelé
06 420 740 72
info@virtuspraktijk.nl
www.virtuspraktijk.nl



Kerstmis 2020

“En het was
er zo koud…”

Beste leden van de KBO en PCOB,

D

e hele samenleving wordt
beheerst door het coronavirus
en de maatregelen die in de
afgelopen maanden zijn genomen,
en die zijn niet mis. De meeste feesten en bijeenkomsten zijn afgelast,
en helaas ook onze traditionele
kerstviering. Heel pijnlijk voor velen
van ons, omdat wij juist nu in deze
situatie de bemoediging van een de
kerstviering zo hard nodig hebben.

Alles is anders dan we gewend zijn,
koud vind ik, zoals het hele sociale
leven koud te noemen is. Net zoals
in dat bekende kerstliedje waarin we
zingen: “Het hagelt en sneeuwde en
't was er zo koud”. Het voelt inderdaad koud omdat we ontzettend
“op afstand” moeten leven van veel
van wat ons dierbaar is. Er is een
grote eenzaamheid onder mensen.
En hoelang zal het allemaal duren?
“Ik wil niet dat deze situatie het
gewone normaal zal worden” hoorde
ik iemand zeggen, en daar sluit ik me
bij aan.
Kunnen we dit jaar kerstfeest vieren?
Jazeker, want ook nu wordt de Zoon
van God geboren in deze wereld,
meer nog dan anders. Ik kom jullie
het Licht brengen binnen de duisternis die je ervaart. Want we weten

sinds maart dit jaar dat niets vanzelfsprekend is: dat we verschrikkelijk kwetsbaar zijn, dat terreur nog
steeds bestaat, dat de vriendschap
tussen landen zomaar om kan slaan
en dat talloze vluchtelingen en anderen een zwaar leven hebben. Mensen die soms blij zijn met maar een
streepje licht in hun leven.
God neemt ons ook nu, juist nu bij
de hand. Die Hand van God is niet
besmettelijk, dus voel je vrij. God,
geboren in een simpele stal laat ons
opnieuw weten dat leven de moeite
waard is! Leven is niet alleen het
warme en knusse gevoel van kerst,
we zullen ook de wereld in moeten,
juist nu in deze coronacrisis, met een
Boodschap voor alle mensen: God
leeft, geboren in een Mensenkind,
in ons, wij die met talloze mensen,
midden in de coronacrisis, mogen
roepen en bidden:
Ik geloof in de zon,
ook als hij niet schijnt.
Ik geloof in de liefde,
ook als ik haar niet voel.
Ik geloof in God, zelfs als Hij zwijgt!

In die zin hoop ik van harte dat u ondanks alle beperkingen toch iets van
de bemoediging van het Kerstkind
mag ervaren.
Ik wens u allen mede namens het bestuur van de KBO/PCOB en namens
collega ds. Fré van Roest van harte
een zalig kerstfeest en een gezegend
2021.
met hartelijke groet,
pastor Harrold Zemann

