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DESIDERATA
– latijn voor gewenste dingen – een wereldberoemd gedicht –
De mythe is overigens dat het gedicht Desiderata in 1692 werd gevonden in St. Paul ’s Cathedral, Baltimore, Zuidwest Ierland. Desiderata
werd in werkelijkheid geschreven door de Amerikaanse advocaat Max
Ehrmann. Een gedicht met een positieve boodschap. Enkele verzen
hieruit:
Blijf kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk hoe vredig
stilte kan zijn.
Blijf op goede voet met alle mensen, zonder je zelf te verloochenen.
Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen,
zelfs al lijken ze dom en onwetend zijn, want ook zij hebben hun verhaal.
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de
geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden,
Want er zullen altijd mensen zijn, die minder of beter zijn dan jezelf.
Verheug je op zowel wat je hebt bereikt of nog wilt bereiken.
Blijf belang stellen in uw ontwikkeling, maar blijf bescheiden.
Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden.
Wees jezelf, aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren,
Doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd.
Kwel jezelf niet met spookbeelden, vele angsten ontstaan uit vermoeidheid of eenzaamheid.
Leg jezelf een gezonde discipline op en wees daarbij vriendelijk voor jezelf.

pagina 1

Je hebt het recht om hier te zijn of je het nu begrijpt of niet en zo is het
goed.
Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt.
Blijf opgewekt en streef naar geluk en tevredenheid!
Dick Schoneveld, voorzitter

Geachte leden
Wij leven nog steeds in een onzekere tijd. Het coronavirus blijft ons nog
steeds achtervolgen. U begrijpt het wel, wij kunnen op 10 februari 2021
nog geen contactmiddag houden. Kortom we missen wel heel erg het
onderlinge contact. U moet volhouden; wij kunnen gaan rekenen op het
vaccin waar we meer vrijheid door kunnen krijgen. Wij als bestuur PCOB
afd. Regio Rijnsburg hopen dat we de draad snel weer op kunnen pakken en weer aan de slag kunnen.
Onderstaand heb ik een paar Kaboontjes geplaatst. Misschien vindt u
het leuk om ze op te lossen Kaboontjes zijn grappige figuurtjes die uitdrukkingen voorstellen?
Herkent u de uitdrukking?

21 letters

13 letters

20 letters

13 letters

19 letters

16 letters

25 letters

26 letters

22 letters

16 letters

Oplossingen in het volgende contactblad.
Aafke Ravensbergen
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In Memoriam
Op 1 januari 2021 is overleden Johannes Jacobus (Jan) van
Egmond in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde Smidstraat 48.
Eind vorig jaar heeft hij een coronabesmetting opgelopen.
Het leek mild, maar op kerstavond vond de thuiszorg hem op
de grond. De laatste dagen van zijn leven was er geen gesprek
meer mogelijk. Hij heeft een bewogen leven gehad met ingrijpende gebeurtenissen, die krassen en littekens hebben veroorzaakt. Hij had zo
zijn eigen karakter. Op latere leeftijd vond hij zijn plek in de Chr. Geref.
Kerk weer terug, waar hij ook was opgegroeid. Over zijn geloofsleven
kon hij moeilijk spreken. Maar God ziet het hart aan. Hij weet wat er
door Zijn Geest in het hart is gewerkt. Donderdag 7 januari 2021 was de
afscheidsdienst, om 11 uur vanuit de kerk. Het gesprek van Jezus met
Martha aan het graf van Lazarus stond centraal. Daar zegt Jezus: “Ik ben
de Opstanding en het Leven. Gelooft gij dat?” Zijn sterven is een roepstem voor ons allen. Wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven! Dat dat tot troost mag zijn voor de kinderen en kleinkinderen.
Op 9 januari 2021 is overleden Frederika (Frieda) van Egmond – van
Voorbergen in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde aan de Waterkers,
maar verbleef de laatste maanden in Overduin. Boven de rouwkaart
staat “Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op
het veld verheven.” Ps. 103. De afscheidsdienst vond plaats op 13 januari 2021 in de aula van de Laatste Eer. Onder het zingen van het lied “Samen”, door Willeke Alberti werd ze binnengebracht door kinderen en
kleinkinderen. Samenzijn bindt ons aan elkaar, ondanks de dood, ondanks corona. De dienst werd geleid door Pastor Rixt de Graaf. De liederen had Frieda zelf uitgekozen. Haar dochter had een gedicht “Ik mis je”.
De kleinkinderen ieder woorden van liefde en gemis. We luisterden naar
“Vaste rots van mijn behoud”, “Tel uw zegeningen” en “Is uw paspoort
getekend”. De overdenking kwam uit Psalm 103 vers 1 t/m 8. Daar
wordt God in geprezen. Hij is rechtvaardig, liefdevol en genadig voor wie
Hem vrezen. Ook voor Frieda. Zij is veilig, bij Hem, want haar paspoort
was getekend. Zoon Jan had een levensloop over zijn moeder. Ze was
charmant, hield van mooi en was vrolijk. Ze hield van zingen en dansen.
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Op de beamer kwamen allerlei foto’s daarvan. Ook had ze humor. Ze
ging heel graag naar de PCOB, genoot van de contactmiddagen. Ze ging
geestelijk achteruit en kreeg ook nog eens corona. We zagen een filmpje
over “Huilen is voor jou te laat” en een lied van BZN, “Mon amour”. Ze is
begraven bij haar man, op de begraafplaats naast de aula. De kinderen
en kleinkinderen moeten verder zonder haar, maar met God, die troost
en kracht geeft. De mooie, lieve herinneringen bewaren ze in hun hart.
Tineke van Delft, secretaris

Gedicht van Lyda v.d. Kwaak - Noort
We zijn nu een tijdje verder, de crisis is nog niet voorbij,
om te doen en te laten wat we willen, zijn we nog niet vrij.
Al zijn de vooruitzichten positief, zijn de dagen eenzaam.
De toekomst is gevuld met velen vragen,
zo véél geld voor gedupeerden en de zieken in ons land,
zo veel zorg en zoveel handen van de kanjers uit Nederland.
Toch is er nog veel meer leed van ontheemden, vluchtelingen.
Sluit je ogen, vouw je handen, bid voor mensen om je heen,
dat de aarde mag veranderen in een huis voor iedereen.
Welzijnskwartier
Het kantoor van het Welzijnskwartier, wijkteam Rijnsburg is verhuisd
van de Voorhof naar de Burgt, Burg. Koomansplein 1. Zo start de wandelgroep voortaan vanuit de Burgt en verhuizen de koffie-inloop en
dansgroepen voor ouderen naar de Burgt. Onder de Maatschappelijke
Agenda van de gemeente Katwijk valt het bestrijden van eenzaamheid,
bevorderen van gezonde leefstijl, het stimuleren van burenhulp en het
ondersteunen van mantelzorgers. Samenwerking ook met de PCOB.
Uitslag plaatsnamen in de provincie Gelderland
Als ik mijn zoektocht start, zie ik in de verte al ’n molen; hoe kan dat? Als
klein dreumelke kwam ik hier al. Eerst zoeken we Ada en Har’s kampeerterrein op. Hier denk ik, ginds in de Renatehoek, het iele mooie plekje te
zien. Voordat we op het terrein aankwamen kreeg ik opeens wat lichten
voor de auto en moest zo remmen, zodat de banden walmen en ik
stressend de auto uit vloog. Ik beefde gewoon. De bestuurder gooide
met een zwiep zijn deur dicht en legde de dingen uit.
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Er kwamen gelijk wat buren aangesneld, één van hun had een leeuwenaandeel in het gesprek. Het is jammer zo denken we zelf er niet over. Ik
was een voorstander van wat slenteren door de Veluwe en de Ooijse
polder met hun vele soorten mieren, dieren en planten. Op de camping
zagen we in een beek, bergen vis zwemmen, dus gooide ik mijn hengel
op afstand in het water, raakte bijna een paar overvliegende duiven,
waar één van hun een zwelling op de rug had. Helaas niets gevangen. Ik
loop verder, ik met de wandelstok, maar we hielden wel afstand. Eén
meter en vijftig centimeter. We kwamen door niks als uiterwaarden;
burgerlijk en samen zingend en zonder blaren lopen we langs enkele
huissen en van één van de bewoners kregen we een tuiltje bloemen,
want elk huis had wel een tuin, dorpelingen waren er erg blij mee. Ik zal
ver na de afgebaakte route de klompen gaan wisselen voor een paar
heel sumiere andere schoenen. Onderweg kwamen we wel vijf, zes of
zeven aardige dames tegen. We waren natuurlijk niet het opletten, want
er ging een motor met zijspan keren op de weg. Plots, ik snij me genadig
in de vingers. Ja, inderdaad, een jaap van een snee, deze voel ik wel. We
reden door en langs de waal staan nog oude dorpen. Overal stond wel ’n
kerk, wijkgebouw, vaak met een groen loof of ’n schattentempel. Het is
gewoon bar, loop door Maurik en daar gaan ze op een paal putten zetten. Tijd om naar huis te gaan, want één van der hoender loopt nog buiten. Succes!
Dit zijn de verborgen plaatsen en/of buurtschappen(reeds onderstreept): Molenhoek, Dreumel, Harskamp, Hierden, Sinderen, Tiel, Lichtenvoorde, Almen, Essen, Eefde, Zwiep, Ede, Buren, Leeuwen, Ammerzoden, Voorst, Lent, Veluwe, Ooij, Dieren,
Beek en Beekbergen, Hengelo, Duiven, Well, Andel, Meteren, Doornik, Waardenburg,
Ingen,, Laren, Huissen, Tuil, Tuindorp, Alverna, Baak, Heelsum, Zevenaar, Spankeren,
Nijmegen, Neede, Aalst, Kerkwijk, Groenlo en Loo, Empe, Barlo, Maurik, Putten, Zetten
en Hoenderloo. Totaal 52.

Als U er nog meer ziet, hoor ik het graag. mail of bel: Dick Schoneveld.
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Zoek de plaatsen in Noord-Holland
Welkom allen, ik kom net vanuit hoorn, te voet zo hadden ze me aanbevolen, damp kwam uit mijn schoenen. Knap gedaan, want de bloemen
daalde uit de lucht voor hem en voor mij neer. Een goede remedie, men
leert ervan. Ik was bijna alant verhongeren en liep dus naar de naast
gelegen bar “de Nollen”; aan de muur hebben ze ’t nieuwe schild geplaatst, best roekeloos trouwens. Ze zetten een schaal smeerkaas voor
me neer met mooi bestek, haar lemmet was van echt zilver. Halfweg de
straat lagen vele haring huizen, nog gebouwd in die gouwe tijd. In een
van die huizen woonde ook de hulk! Die kwam vaak in café ’t Horntje,
nu is dat ’n galerij. De kunst was meer Art Deco, ogenschijnlijk toch wel
fraai. We wandelen verder. Langs de weg staat veel weegbree, zand en
gras, verderop is een nieuwe brug over de sloot. Ik zie op meer plaatsen
oude sluisdeuren liggen. Loop de hoek om en zie verder op de hei loopt
’n schaap. ’n Kind komt langs, ze had een hamster dame op haar arm. Er
zijn flinke heuvels, we klimmen tot we bijna blaren hadden. Even rusten
dus. Ik neem een appel “de schil versum de vrucht”. Het is hier een echt
waterrijk land. Het was een wonder, dijk op en af langs de waal en dat
iedere sloot dorpsgewijs wordt schoongemaakt.
Valt op dat in noorden meer vogels zitten dan in zuid. Verderop bouwen
ze nu ’n nieuwe sluis voor de waterhuishouding. Door het hoge water
waren wel een twee, drie huizen beschadigd. Trouwens over laatst uitgesproken steun komt niks. De mensen staan tot hun onderbroek in
waterland. Toch laat onze Julia na dorpsgesprekken dit niet toe. En de
heer Rozen burgemeester steunt ze daarbij en is als een echte ouden
held zich mee gaan bemoeien. Toch gaat deze burgemeester vertrekken.
Hopelijk heeft de nieuwe meer tijd voor deze zaak. Hij is in ieder geval
voluit geestig in de omgang. De makelaar zei: Ik denk huizen genoeg te
kunnen verkopen en dat is in de lijn, denk ik van aller verwachting.
Ook dit verhaaltje is bijna klaar. Ik ben blij en zeg danke Veenstra en alle
verborgen dorpen.
Bedenker: Piet van Cauwenberghe Baarlo (Lb)
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De kerk in deze tijd
Heer, wij danken U, dat Gij Uw woord ons hebt gegeven,
dat wij mogen meeluisteren in ons eigen huis.
Online de diensten kunnen volgen, wat een technisch wonder.
Al trekt ons hart verlangend naar vroegere tijden,
toen wij onder klokgelui uw woning binnengaan,
maar Uw wil geschiede, zo moeten wij ’t verstaan.
Als massale zang dan opklinkt in onze huizen,
machtig als het ruisen van de zee,
dan zingen, diep ontroerd en fel bewogen onze stemmen met hen mee.
En bij ’t gebed buigen onze hoofden en vouwen onze handen zich eerbiedig saam,
om u te danken en te loven, voor wat Gij voor ons hebt gedaan.
De toren van Rijnsburg
De toren, het oudste turfstenen bouwwerk dat Rijnsburg rijk is, het hart
van het dorp met er vlak naast het raadhuis. Nu het moderne multifunctionele zalencentrum gebouw de Burgt. Hier zijn nu in de diverse ruimtes van verschillende afmetingen een sfeervolle Brasserie, de Bibliotheek, kinderopvang, biljartruimte gehuisvest. De aanwezige zalen en
trouwlocatie met de historische namen: Spinozazaal,
Simon Leenheerzaal, Petronellazaal en naar de oudburgemeester vernoemde Jonkmanzaal. Tevens zijn
diverse non-profit, maatschappelijke organisaties en
commerciële bedrijven in dit pand aanwezig. Hoe
anders was het vroeger. Op de foto naast de toren
het raadhuis, links ervan is de trouwzaal waar met groen laken overtrokken meubelen een deftig en stijlvol cachet gaven aan elk huwelijk
dat gesloten werd. Verder naar links ziet u de openbare school waar
meester Collee de scepter zwaaide. Hij muntte uit door mensenkennis,
had de wind er bij zijn leerlingen onder en was bij allen geliefd. Ja, zo
ging dat vroeger. De romaanse toren, het oudste monument van Rijnsburg, gebouwd met materialen afkomstig van een voormalige kerk in
Noordwijk. Oorspronkelijk stond hier een indrukwekkend klooster, gesticht in opdracht van gravin Petronella van Saksen, weduwe van Graaf
Floris II van Holland.
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De toren is het enige overblijfsel van de Abdij van Rijnsburg, Onder bescherming van de graven en gravinnen van Holland groeide de Abdij van
Rijnsburg uit tot de belangrijkste vrouwenabdij van Holland. Tijdens het
beleg van Leiden werd de abdij door brand verwoest. Vlak na de brand
werd in 1578 achter de overgebleven toren een klein rechthoekig kerkje
voor de Protestantse eredienst gebouwd.
In de eeuwen daarna volgden meerdere uitbreidingen en in 1980 werd
begonnen met de restauratie. In 1999 werd de restauratie van de toren
en het carillon voltooid. Het vier octaaf
carillon behoort tot de mooiste van Nederland. Het eerste orgel voor de Groteof Laurentiuskerk werd in 1873 gebouwd
door de Amsterdamse orgelbouwer H.
Knipscheer. De toren heeft ook de status
van een rijksmonument en is eigendom
van de gemeente. Via houten trappen, hoe hoger hoe smaller, bereikt
men dicht bij de vier klokken en het carillon een met hekken omgeven
wandelomgang. Een prachtig uitzicht over de omgeving is de beloning
rondom de achthoekige torenspits van 50 meter hoog.
Rijbewijskeuring.
Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor
ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.
Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e
etage. Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434.
Kosten leden Ouderenbond € 22,50. Betaling uitsluitend per pinpas.
Bedankt
Op woensdag 7 januari 2021 heeft Lyda van der Kwaak-Noort vanuit
‘Omzien naar elkaar’ een bezoek gebracht aan mevrouw S. Aandewiel Burggraaf. Zoals velen van u weten is zij ernstig ziek. Het is haar wens
om aan u allen het volgende te berichten:
Lieve mensen van de PCOB,
Ik heb het leven liefgehad
Zo omarm ik ook het eeuwige
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Wie mij lief heeft, heeft ook het leven lief
Heb verdriet, maar vind het plezier weer terug
Zo heeft elk pad zijn eigen einde
En kom je op je bestemming
In de Hemel, die veilige haven.
Ik heb altijd enorm genoten van onze PCOB-bijeenkomsten.
Ik wil daarom iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.
Mevr. S. Aandewiel-Burggraaf, Hofstraat 56, 2231 WX Rijnsburg
Omzien naar elkaar
Onze PCOB wordt steeds groter, en telt meer leden.
Ons team van Omzien naar Elkaar probeert zo veel mogelijk
leden te bezoeken, die wat extra aandacht nodig hebben. In
goede en in slechte tijden!
Helaas hebben wij niet altijd zicht op wie dat zijn.
Kent u iemand die een bezoekje of een troostend woord nodig heeft, of
een huwelijksjubileum, neem dan contact op met Lyda van der Kwaak
telefoon: 071 – 4022369.
Van de penningmeester.
Ontvangen giften:
28-12-20

Via Kees van Delft gift voor PCOB

€ 6,50

Totaal deze periode: € 6,50.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.
Kees van Delft, penningmeester.

Ledenmutaties:
Nieuw:
Mevr. A.W. van Egmond- van der Plas, Hofstraat 8, 2231 CS Rijnsburg
Overleden:
Dhr. J.J. van Egmond, Smidstraat 48, 2231 EM Rijnsburg
Mevr. F. van Egmond-van Voorbergen, Overduin, Katwijk
Verhuisd:
Kantoor Welzijnskwartier, Vliet NZ 36 naar Burg. Koomansplein 1,
2231 DA Rijnsburg
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.
Bestuur.
Voorzitter:
D.S. Schoneveld
e
2 voorzitter:
A. Ravensbergen - Jongedijk
Secretaris:
C.S. van Delft
Penningmeester: C. van Delft
Lid:
L. v.d. Kwaak - Noort
Lid:
M. Wassenaar - Knipscheer
Lid:
J. Wolvers - Guijt
Ouderenadviseurs.
G. Heemskerk - Bouwman
Commissie "Omzien naar elkaar"
L. v.d. Kwaak - Noort
Reiscommissie
M. Wassenaar - Knipscheer
J. Wolvers - Guijt
Belasting invulhulpen (HuBa’s).
A.J. Barnard
Rijnsburg
W. de Mooij
Rijnsburg
D.S. Schoneveld Rijnsburg
F. Veldman
Rijnsburg
A. Tieleman
Oegstgeest
Overig
Website:
www.pcobrijnsburg.nl
Email:
tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:
NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v.
PCOB afd. Regio Rijnsburg
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Telefoon:
071-4024222
071-4075937
071-4034160
071-4080825
071-4022369
071-4023566
06-44607024
071-4028918
071-4022369
071-4023566
06-44607024
071-4020304
071-4026723
071-4024222
06-20859479
071-3615443

