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Jaargang 34 nr. 8 

Mededelingenblad 

Afd. Regio Rijnsburg  

april 2021 
 

De toegang is vrij 
In het bekende lied: “Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader” komt 
deze tekst in het refrein voor: “De toegang is vrij door Golgotha, Jezus 

ging voor Hij wacht aan de grens, is uw 
paspoort getekend o mens”. 
In de Bijbel staat in het evangelie van 
Marcus hoofdstuk 15: 37-38: “Jezus 
slaakte een luide kreet en blies de laatste 
adem uit. En het voorhangsel van de 

tempel scheurde van boven tot onder in tweeën”. 
De toegang is vrij, de vrije toegang met de 7 W’s van: Wie, wat, waar, 
waarom, wanneer, waarvoor en waartoe? 

Wie? Wie maakt de toegang vrij: De Here Jezus, de Zoon van de le-
vende God, onze Heiland en Middelaar. 

Wat? Onze schuld. Waardoor: “Here Jezus slaakte een luide kreet, 
sprak ‘Het is volbracht’ en blies de laatste adem uit, Hij gaf de geest”. 
Het is volbracht betekent ook, het is betaald. 

Waar? Aan het kruis van Golgotha, waar Hij betaalde voor onze zonde. 

Waarom? Dat is de enige weg, om de kloof tussen God en mensen 
weer te herstellen, uit liefde gaf God Zijn Zoon, uit liefde gaf Jezus Zijn 
leven. Hij nam het initiatief, Hij blies de laatste adem uit. 

Wanneer? Toen de Here Jezus stierf op Golgotha.  Als bewijs van Gods 
acceptatie van Jezus’ offer, scheurde het voorhangsel in de tempel, 
dat tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen hing, van boven naar 
beneden in tweeën. 
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Waarvoor? Door Jezus’ offer hebben wij weer vrij toegang tot de Va-
der, geen priester of een andere persoon dan ook, is er meer nodig. 
Door Jezus’ bloed zijn wij schoongewassen. 

Waartoe? Omdat Hij ons zo miste, Hij, die liefhebbende Vader, was 
verstoken van contact met Zijn kinderen. Nu kunnen wij weer, altijd, 
zomaar bij Hem binnenlopen. Nou ja, ‘zomaar’ het kostte Jezus Zijn 
leven, maar Hij gaf het uit en met liefde. Daarom is het Goede Vrijdag, 
een goede, nee een betere dag kan je niet hebben. 

Bovenstaande woorden heb ik ook uitgesproken in het welkomst-
woord voor de online paaszangviering. Uitzending via “kerkdienstge-
mist” op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart en op donderdag-
morgen 1 april ’s morgens om 10.00 uur via RTV Katwijk.  

Dick Schoneveld, voorzitter 

Geachte leden. 
Er is nog geen uitzicht voor een contactmiddag. Het gebeurt gelukkig 
steeds meer dat iemand een vaccinatie heeft ontvangen.  
Onderstaand gedicht vond ik wel passend:  

Kleur. 
Na code rood en zwart en ook veel oranje 
snakken we naar een jaar met eindelijk veel franje.  
Dus laat die spuit maar komen, ook al is het een beetje laat.  
Wij Hollanders staan in de rij, dat prikken is toch gratis?  
2021 hebben wij een groot verlangen. 
Kom maar op, dat Nederland weer kleur krijgt op de wangen. 

Aafke Ravensbergen 

In Memoriam 

Op 12 februari 2021 is overleden Jan Jungerius, trouw be-
zoeker, samen met zijn vrouw van de contactmiddagen in 
de leeftijd van 76 jaar. 
Boven de rouwkaart staat “De Heer is mijn Herder” 
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 18 februari 

2021 in de Immanuelkerk. 
De dienst werd geleid door ds. Haasnoot.  
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Onder de melodie van “Veilig in Jezus armen” werd Jan door zijn kin-
deren binnengebracht. 
De liederen in deze dienst zijn door Jan uitgekozen, het is zijn liturgie. 
Jan was een orgelmens. We luisterden naar ps. 121, ‘k Sla d’ ogen naar 
’t gebergte heen. Zoon Menco las een gedicht voor over de Kweker. 
Dat was Jan in hart en nieren. Hij was de oudste in het gezin en had 4 
zussen, die erg op hem gesteld waren. Zus Corrie las een gedicht over: 
“Jouw sterven is zo moeilijk uit te leggen, maar eens zien we elkaar 
weer”. Annie, de oudste zus had een levensloop. Jan en Wiep, 45 jaar 
getrouwd. Hij was ouderling en diaken. Fijne vader voor Clarissa en 
Menco. Ze hebben voor zijn afscheid fijn met elkaar gepraat, Jan was 
een superbroer. Jan en Wiep hadden een bijzondere ontmoeting, 
trouwden en hun trouwtekst staat centraal. Jesaja 26 vers 4: “Ver-
trouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds 
mensenheugenis”. Op 12 december 1944 geboren in de hongerwinter 
en gestorven op 12 februari 2021 aan Corona. Tijden van crisis. Jan 
hield van Gods woord, van A tot Z. Hij was trouw voor Wiep, ook toen 
ze in de Wilbert werd opgenomen. Bij Jezus ben ik veilig, wist hij, toen 
het afscheid kwam. We luisterden naar: “Wat de toekomst brengen 
moge” waarna Clarissa een dankwoord uitsprak met herinneringen. 
Jan was zo precies met de maatregelen rond corona, kon niet begrij-
pen dat hij het zelf zo ernstig kreeg. Wiep, niet fysiek aanwezig, wordt 
liefdevol verzorgd in de Wilbert. Ze is in haar wereld gelukkig en blij. 
“Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal 
blijven bestaan”. Ook zijn liefdevolle inzet voor de mensen van de 
kerk. Dat was voor Jan belangrijk. Het slotlied was: “Ga met God en Hij 
zal met je zijn”. Jan werd uitgeleide gedaan onder het lied: “Lichtstad 
met de paarlen poorten”. 
We bidden om troost en kracht voor de kinderen en familie. Dierbare 
herinneringen dragen ze voor altijd mee. Jan was een voorbeeld en 
oprecht Christen. 

Op 4 maart 2021 is overleden Annie van Klaveren - Heemskerk, in de 
leeftijd van 89 jaar. De dankdienst voor haar leven was op 10 maart 
2021 in de aula van de Laatste Eer en werd geleid door ds. N. de Reus.  
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Onder het lied “Abba Vader” werd ze door haar kleinkinderen binnen-
gebracht. De laatste periode van haar leven was moeilijk. Jarenlang 
had ze artrose, veel pijn en daardoor heeft ze veel van haar onafhan-
kelijkheid en activiteiten moeten inleveren. Ze zag er altijd mooi uit. Ze 
was actief als ouderling en diaken en stond altijd voor iedereen klaar. 
Ze had ook een uitgesproken mening en was stellig in haar geloofsop-
vattingen, wat soms met anderen botste. De liederen uit de liturgie 
zijn door haar zelf gekozen, o.a. ”Daar ruist langs de wolken en ps. 
121, De Heer zal U steeds gadeslaan”.  In de overdenking werd stilge-
staan bij de bruiloft te Kana. Wat wil het wonder in Kana vertellen. 
Water is in de Bijbel lekker, verfrissend maar ook beeld van dreiging 
en dood.  Het beeld van water naar wijn is van leegte en gebrek naar 
volheid. Om ons vreugde in het leven te geven is Hij gestorven. Dat is 
Liefde. De dag van Jezus’ opstanding is een nieuw begin. Ondanks ge-
mis en verdriet is dat Zijn belofte voor ons. Dit leven zal nooit hele-
maal ten onder gaan, ook niet voor Annie. Kleindochter Cynthia ver-
telde herinneringen over haar oma. Doordat ze in dezelfde straat 
woonden was ze vaak bij haar. Ze deden spelletjes en ze mocht het 
hele huis overhoophalen. Ze gingen samen overal heen in de rode Su-
zuki. Vlak voor haar sterven zei ze tegen oma, ik hoop dat het daarbo-
ven beter is. Oma’s antwoord was: dat moet je zeker weten. Na het 
gebed klonk het lied “Ga dan heen in vrede”. Haar dochter sprak een 
dankwoord en onder het lied “Eens als de bazuinen klinken” begeleid-
den de kleinkinderen haar naar haar laatste rustplaats bij haar man, 
Gerrit van Klaveren. De kinderen en kleinkinderen mogen verder met 
mooie herinneringen. Dat is de troost voor hen. 

Op 9 maart 2021 is overleden Jacobus (Ko) Quist op de leeftijd van 83 
jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 13 maart 2021 in de aula van 
de Laatste Eer. De dienst werd geleid door ds. P. Niemeijer. Onder de 
woorden van het lied “Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser” 
werd hij door zijn kleindochters binnengebracht. Zijn dochter sprak 
herinneringswoorden en een welkom. Haar vader zei altijd, als het 
zover is neem dan maar een sinaasappelkistje, geen poespas, ik houd 
van sober. 
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Zijn grote wens, naar de havens van Rotterdam kon in vervulling gaan 
met de St. Ambulance wens. Hij heeft nog 14 dagen in de Hospice van 
Vlietstede gelegen, omdat het thuis te zwaar werd voor zijn vrouw 
Trees. Ze hebben met elkaar nog een mooie tijd gehad om met elkaar 
te zijn en te praten over alles. Een mooi afscheid. Ds. Niemeijer ty-
peerde hem, hij deed van alles, op zee en aan land. Kreeg zijn vrouw 
Trees, kinderen en kleinkinderen. Zijn plek in de kerk, vrienden en in 
de samenleving. We luisterden naar Abba Vader, gezongen door een 
gospelband. Een kleinzoon las “de Heer is mijn herder”. Zijn dochter 
vertelde dat haar vader veel gereisd heeft en na die reizen op aarde is 
hij nu eeuwig thuis.  Hij hoefde geen steen op zijn graf, een houten 
kruis. Helaas kon een weekendje Texel door Corona niet doorgaan. Hij 
genoot nog van de reisjes naar het ziekenhuis. Een kleindochter las 
over de Goede Herder uit Johannes 10. De laatste woorden van Ko 
Quist waren: naakt ben ik op de wereld gekomen, naakt ga ik heen, 
want Boven krijg ik alles. Trees en Ko altijd samen, veel wandelen. Ko 
had wrange zeemanshumor, Trees groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
De groene weiden in ps. 23 zijn niet vanzelfsprekend, hij leidt mij door 
een donker dal. Jezus geeft zijn leven voor de schapen, het is geen 
idyllisch lied, geen sprookje. Na Pasen zijn we onderweg naar het feest 
van het Lam. Aan het kruis heeft Hij ons Zijn liefde bewezen. Ko was 
en bleef kleurrijk, wist dat hij op God was aangewezen. Na het zingen 
van ps. 23 luisterden we naar herinneringen van zijn zoon. Hij was een 
kind van zijn tijd, authentiek op zijn manier, niet altijd gemakkelijk. 
Veel werkgevers, op zee en aan land. 3 maanden weg, 1 maand thuis. 
Geen vader die je hielp met je huiswerk of bij een diploma-uitreiking 
was. Wel iemand die goed zorgde en zijn huis openzette voor ieder-
een. Wel een lieve opa en een man waar je een praatje mee maakte. 
Zijn kleinzoon is trots op zijn naam, is net als opa kort aangebonden, 
wel een groot hart. Zijn schoonzoon sprak dankwoorden aan velen 
gericht, maar eerst aan broers, zus en verdere familie. Hij gaf ook de 
zegenwoorden mee: Ga met God en Hij zal met je zijn. Onder dat lied 
brachten de kleinzoons hun opa naar zijn laatste aardse rustplaats. 
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Dat de rijkdom van de woorden van de Goede Herder tot troost mo-
gen zijn voor zijn vrouw Trees, kinderen en kleinkinderen.                                                                                                          

 Secretaris Tineke van Delft 

Oud worden in deze tijd 
Een gedicht ingebracht door Tineke van Delft 

Het is gewoon niet voor te stellen, je moet met een mobieltje bellen, 
je kunt er ook een tekst op lezen, je moet altijd bereikbaar zijn 
en dat kan dus niet gewoon, met een vaste telefoon. 

Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 
daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 
Je moet dan overal op drukken, in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij 
kwaad en tandenknarsend staan, want de trein komt er al aan. 

Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uitgeteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee, je geld komt uit de muur. 
Als je maar de code kent, anders krijg je nóg geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren. 
Allemaal voor jouw gemak, alles onder eigen dak. 
Niemand die er ooit om vroeg: blijkbaar is het nooit genoeg. 

Man, man, man, wat een geploeter, alles moet met een computer 
anders doe je echt niet mee. Op www en punt be 
vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie? 
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft. 
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd. 

Online paaszangdienst senioren 

Op dinsdag 30 maart om 10.00 uur zal via de 
kerktelevisie vanuit de Grote Kerk en de Im-
manuëlkerk de eerder opgenomen paaszang-
dienst worden uitgezonden. In deze dienst 
worden prachtige bekende paasliederen ge-
zongen. 
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Met het paasverhaal door zandtovenaar Gert van der Vijver, de medi-
tatie door pastor Rixt de Graaf - de Boer, interviews door Cees Noort, 
schriftlezingen en gedichten. De uitzending komt tot stand in samen-
werking met de PCOB afd. Regio Rijnsburg, de Diaconie en de Oude-
renwerkgroep. Tevens op woensdagmorgen 31 maart om 10.00 uur en 
donderdagmorgen 1 april om 10.00 uur uitzending via RTV Katwijk.  
Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier toe. 

Belastingnieuws 
Vanaf 1 maart kunnen de Belastinginvullers (HuBa’s) weer aan de slag 

gaan om voor veel PCOB leden de belastingaangifte 
te verzorgen. Zij hebben zich goed voorbereid en wil-
len u ook dit jaar weer graag van dienst zijn. Uw aan-
gifte over het jaar 2020 dient tussen 1 maart en 1 
mei 2021 worden ingediend. De verwachting is dat 
het Ministerie van Financiën dit verlengt tot 1 sep-

tember. In de afgelopen weken heeft u thuis in een blanco witte enve-
loppe een code van de Belastingdienst ontvangen. Geef deze code 
door aan uw invuller en maak met hem een telefonische afspraak, de 
namen en telefoonnummers staan op de achterkant van dit blad. Uw 
belastingaangifte wordt met u en uw hulp bij u thuis verzorgd. Om 
alles soepel en vlot te laten verlopen dient u het volgende alvast klaar-
leggen op afgesproken datum en tijdstip. 

- De jaaropgave 2020 van de SVB, waarop uw AOW vermeld staat  
- De jaaropgave 2020 van uw Pensioenfonds 
- Het financieel jaaroverzicht 2020 van uw bank(en) 
- Rekening afschriften 2020 van uw bank(en) 
- Rekeningen van buitengewone uitgave door ziekte of ziektebezoek 

(declaraties zorgverzekering) 
- Bewijsstukken van gedane giften in 2020 
- Bij eigen woning het aanslagbiljet waarop aangegeven de WOZ-

waarde van 1 januari 2019 
- Hypotheekoverzicht 2020  
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In het KBO-PCOB Magazine februari 2021 op pagina 70 en 71 staan 
diverse tips voor uw aangifte. 
Wellicht heeft u recht op zorg- en/of huurtoeslag. Uw hulp controleert 
de bijdrage of vraagt die aan. 
Wilt u voor de eerste keer gebruik maken van deze belastingservice 
van de Ouderbond neem dan contact op met Dick Schoneveld. U kunt 
uw voorkeur uitspreken voor één van de helpers. 
Na het digitaal indienen van uw belastingaangifte 2020 ontvangt u een 
geprinte aangifte. 
Tegen een kleine vergoeding helpen wij u graag met het invullen van 
uw Belastingpapieren. 

      Namens de HuBa’s Regio Rijnsburg Arjo Barnard, Wim de Mooij, Dick Schoneveld, Fred Veldman en Ton Tieleman 

Uitslag plaatsnamen in de provincie Friesland (welke ik vinden kon) 
Ee (diverse keren), Boer, Bontebok, Gauw, Halfweg, Hartwerd, Zwarte 
Haan, Balk, Grouw, Baard, Buitenpost, Bantega, Eernewoude, Eng-
werd, Leeuwarden, Lies, Harich, Hee, Broek, Echten, Buren, Aalsum, 
Akkerwoude, Arum, Blauwverlaat, Fons, Wier en Wierum, De Laatste 
Stuiver, Drachten, Katlijk, Joure, Moddergat, Nijland, Nes, Oude 
Schouw, Oudega, Oosthem, Ophuis, Pietersbierum, Wijnjewoude, 
Sneek, Tergracht, Striep, Sloten, Vierhuizen, Vijfhuizen, Zandbulten, 
Oost-Vlieland. 
Weer enkele plaatsen waar ik nog nooit van had gehoord, heeft u er 
nog meer gevonden, ik hoor het graag. Dick 

Terug naar Rijnsburg (uit de Rijnsburger van 14 juni 1990) 

Het gastenboek van het Spinozahuisje is bijna vol. Er is een nieuw be-
steld, zegt meneer Van Dam, terwijl hij de luiken opent. Zevenentwin-

tig jaar geleden is hij hier komen wonen. Ik 
kan het me nog herinneren. Ik blader in het 
monumentale boek, op eerbiedige afstand 
gadegeslagen door meneer van Dam. Uit 
duizenden springen de autogrammen naar 
voren van Frederik van Eeden, Paul Ehren-
fest, Menno ter Braak. 
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Maar de dorpsbewoners, streng gelovigen die ook nu nog het Spino-
zisme een godslasterlijke dwaalleer achten, domineren. 
Het is de tweede keer dat ik hier ben. Toen, in mijn jeugd was het uit 
nieuwsgierigheid naar het vreemdsoortige, het mysterieuze. Het Spi-
nozahuisje grensde aan de Havik, de tuinderij van mijn vader. Maar die 
landelijke omgeving, door Menno ter Braak zo geroemd, is niet meer. 
Plan West heeft het huisje aan het oog onttrokken, als was het iets om 
je voor te schamen. “Ach! Waren alle men-
schen wijs”, dicht de gevelsteen. Zou er nog 
een spoor zijn van die eerste vluchtpoging? Ik 
sla de bladen om, een gevoel van opwinding 
maakt zich van me meester. Meneer van Dam 
woonde er pas, elektrisch licht moest nog aan-
gelegd worden.  
Mijn vinger glijdt over het papier, ik passeer K.L. Poll, zou hij het nog 
weten? Verder, langs Fransen, gezelschappen Japanners, een enkele 
Zuid-Afrikaan, van overal zijn ze gekomen om de schepper van de Ethi-
ca eer te bewijzen, soms met honderden per week. Onderaan een 
bladzijde houdt mijn hand stil. Daar sta ik, in een bleek handschrift, 
kinderlijk en braaf.  
Ik kijk naar buiten, dichtbij rijst een blinde muur omhoog, maar er 
dwars doorheen zie ik de diepe moestuin, de baggersloot, de broeikas-
sen, alles even scherp. Zal ik opnieuw tekenen? 
Ik aarzel, sta op van mijn stoel. Het gastenboek, zegt meneer van Dam. 
Ik knik hem vriendelijk toe en plaats mijn naam.                           

Dirk van Delft (broer van Tineke, neef van Kees van Delft 

Bedankt 
Beste PCOB leden, heel, heel hartelijk bedankt voor alle kaarten, mu-
ziekaanvragen, bestuur-bezoek en verdere wensen vanwege het 50 
jaar huwelijk op 16 maart. Zeer verrast door de vele gelukwensen.  

Dank u wel!! 
 Dick en Annemarie Schoneveld 
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Rijbewijskeuring. 
Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor 
ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland. 
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. 

Omzien naar elkaar 
Het team Omzien naar Elkaar probeert zoveel mogelijk le-
den te bezoeken, die wat extra aandacht nodig hebben. Het 
bezoeken in deze coronatijd is erg moeilijk, maar een kaartje 
kan al zoveel goed doen. 
Zo wordt toch medeleven met u betoond. Mevr. Francien Loman, 
Veldzicht 18 in Valkenburg moet helaas stoppen met dit werk. Enkele 
jaren heeft zij dit werk met veel voldoening kunnen verrichten, nu 
heeft haar man extra aandacht nodig. Onze 2e voorzitter Aafke Ra-
vensbergen geeft aan het wel fijn te vinden meer contact met de le-
den in Valkenburg te hebben. Het bestuur is het er helemaal mee 
eens, dat Aafke het “Omzien naar Elkaar” werk in Valkenburg gaat 
voortzetten. 

Van de penningmeester. 
Ontvangen giften: 

02-03-21 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €   45,00  

Totaal deze periode: € 45,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Kees van Delft, penningmeester. 

Ledenmutaties: 

Verhuisd: 
Echtpaar Van den Oever, Schouthof 17 naar Melkweg 8, 2221 NX Kat-
wijk 
Nieuw (Overgekomen uit Alphen aan den Rijn): 
Mevr. T. Kooij-van Noort, Veilingmeesterhof 30, 2231 MZ Rijnsburg 
Nieuw: 
Echtpaar A. Heeringa-Passchier, Tulpenstraat 26A, 2231 GW Rijnsburg 
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Overleden: 
Op 4 maart: mevr. A. van Klaveren - Heemskerk, Nolenstraat 2, kamer 
10, 2221 CE Katwijk 
Op 9 maart: dhr. J. Quist, Burg. Hermansstraat 13B, 2231 KP Rijnsburg 
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.  

Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld 071-4024222 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk 071-4075937 
Secretaris: C.S. van Delft 071-4034160 
Penningmeester: C. van Delft 071-4080825 
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij 071-4081817 
Reiscommissie: M. Wassenaar - Knipscheer 071-4023566 
Reiscommissie J. Wolvers - Guijt 06-44607024 

Ouderenadviseur. 
G. Heemskerk - Bouwman 071-4028918 

Belasting invulhulpen. (HuBa’s). 
A.J. Barnard Rijnsburg 071-4020304 
W. de Mooij Rijnsburg 071-4026723 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 071-4024222  
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
A. Tieleman Oegstgeest 071-3615443 

Overig. 
Website: www.pcobrijnsburg.nl 
Email:  tinekevandelft@casema.nl 
Rekeningnr.: NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. 
  PCOB afd. Regio Rijnsburg 
 

http://www.pcobrijnsburg.nl/

