
pagina 1 

 
 

     Jaargang 34 nr. 10 

Mededelingenblad 

Afd. Regio Rijnsburg  

juni 2021 
 

Wij leven van de wind. 

Het is weer lente en met de zon in huis komt het positie-
ve in een mens naar boven. En dat hebben wij zeker 
wanneer je toelaat dat alles wat er in deze tijd plaats-
vindt een mens best wat somber kan maken.  Wij kijken 
vooruit naar de zomer, iedereen gevaccineerd en meer 
vrijheid. Kunnen wij dan eindelijk weer een bijeenkomst 
organiseren waar wij elkaar gezellig en wat feestelijk 
gaan ontmoeten, lekker bijpraten, een glimlach, een be-

moedigend woordje en hoe gaat het nu met jou. . . Als bestuur hebben 
wij hiervoor al wat ideeën klaarliggen, zodat direct de organisatie van de 
eerste bijeenkomst ter hand kan worden genomen. Een vooruitzicht wat 
je dus positief maakt.   
Ik ben bij de voorzitter Dick Schoneveld op bezoek geweest in het Reinier 
de Graaf Gasthuis in Delft. Er mag één persoon bij Dick voor een uurtje. 
Het was fijn om hem weer te zien en dat hij meedenkt over de plannen 
die wij aan het maken zijn voor een nieuw seizoen van de PCOB. 
Dick schrijft zelf elders in dit blad een stukje. 

Pinksteren 23 mei 2021.   
Een Nederlands spreekwoord is van de wind kun je niet leven. Er staat in 
dat spreekwoord letterlijk niets is voor niets. Als er niet gewerkt wordt, 
dan heb je ook geen eten. Als je er niet zelf iets voor doet, dan komt er 
niets van terecht. Van de wind leven klinkt voor mij ook avontuurlijk. Niet 
weten wat op je pad gaat komen. De wind is onstuimig. Als je zeilt, brengt 
de wind je dan hierheen, dan daarheen. Leven van de wind is waar wij ten 
diepste toe zijn geroepen als christenen. Als mensen van de weg achter 
Jezus aan. Zijn leerlingen leefden van de wind, nadat Jezus hen achter had 
gelaten met een opdracht wees mijn getuigen, overal.  
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En ze gingen ook daadwerkelijk overal heen. Gedreven door de heilige 
Geest vertelden ze het vreugdevolle nieuws. Over de grenzen heen, aan 
ieder die het maar wilde horen. Mensen van alle rangen en standen. Ze 
zetten zich met alles wat ze daarvoor hadden in. Maar tegelijk beseften 
ze heel goed, wij leven van de wind, die uit 
de hemel komt. De Geest van God. Want 
leven van de wind is niet leven van niets. 
We moeten elkaar de hand reiken, in let-
terlijke en figuurlijke zin om elkaars inspira-
tie te voeden en te stimuleren. Ik geloof, 
dat God ons de inspiratie geeft, dat is de 
gave van de Geest, en dat het aan jou, mij en iedereen is, daar iets mee te 
doen, om het vuurtje brandend te houden, en door te geven.  
Het is zeggen tegen God: Hier ben ik, hier zijn wij. Kom met uw Heilige 
Geest en doe het in ons. 

Vriendelijke groeten, Aafke Ravensbergen. 

Beste, lieve mensen van de PCOB afd. Regio Rijnsburg 
In het meinummer meldde ik U dat een spoedige opname noodzakelijk 
was. Echter in het LUMC was op dat moment geen plaats beschikbaar, 
wel in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Maandagmorgen 19 april 
heeft mijn vrouw Annemarie en onze dochter José mij naar Delft gebracht 
voor een opname van minimaal 4 weken.  

In de eerste week chemo, veel rusten, want 
alle energie verdwijnt. Elke dag diverse keren 
bloedafnames en via een infuus bloedtransfu-
sie en medicijnen slikken. Je eetlust verdwijnt, 
je haar gaat uitvallen. Je ontvangt voeding via 
het infuus en nog veel meer zakken met aller-
lei noodzakelijke ingrediënten. 

Na de 2e week voel je je stapje voor stapje vooruitgaan, je voelt je iedere 
dag iets beter. De eetlust komt langzamerhand terug. Op dit moment van 
schrijven (maandag 17 mei) heb ik net van de artsen te horen gekregen 
dat ik, als alles volgens prognoses verloopt en de bloedwaarden blijven 
stijgen, dat ik dan woensdagmiddag 20 mei naar huis mag. 
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Twee weken thuis en dan herhaling van deze kuur, weer ruim 4 weken 
hopelijk in het LUMC, als er plaats is. 
Het vertrouwen in mijn Heer en Heiland is eigenlijk alleen maar gegroeid. 
Ik voel mij gedragen door uw gebed en de vele kaarten, de hele muur is 
volgeplakt. De andere bestuursleden houden mij op de hoogte van de 
plannen, we hopen in september weer met de contactmiddagen te star-
ten. 
Een hartelijke, warme groet van uw voorzitter, Dick Schoneveld. 

In Memoriam 

Op 15 april 2021 is na een korte, ernstige ziekte overleden 
Justina(Justa) van Dijk - van Egmond in de leeftijd van ruim 82 
jaar. Boven de rouwkaart staan de woorden van Ps. 68 vers 7. 
Ook staat de toren erop afgebeeld. De toren was voor Justa 
thuis. Ze was getrouwd met Gerrit van Dijk, die jaren bestuurs-
lid is geweest van de PCOB afd. Rijnsburg/Valkenburg. Samen 

waren ze 20 jaar beheerders van de Voorhof. De afscheidsdienst vond 
plaats op 22 april 2021 in de Grote Kerk. De dienst werd geleid door Pas-
tor Rixt de Graaf - de Boer. Onder het lied “Jesus bleibet meine freude” 
werd Justa binnengebracht door de kleinkinderen. Zij staken ook een 
kaars aan voor Oma. De 2 zoons, Gerrit en Dick haalden herinneringen 
op. 
Justa was geboren aan de ene kant van de Wilhelminaboom en overleden 
aan de andere kant. Ook de 8 kleinkinderen hadden een gedachtenis. 
Mooie liederen werden gezongen door Leontine, Arianne, Rianne en Ger-
rit, begeleid door Dick en Machiel. Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor 
morgen, dat wist Justa. Hun trouwtekst was “Ik en mijn huis zullen de 
Here dienen”. Carolien bedankte iedereen voor het meeleven en las een 
gedicht voor “Thuiskomen”. Na de overdenking uit Jesaja 25 vers 6 tot 9 
luisterden we naar de muziek van “It is well with my soul”. Het slotlied 
was “Ga met God en Hij zal met je zijn” en onder de melodie van “Eens 
als de bazuinen klinken” begeleidden de kleinkinderen haar naar haar 
laatste rustplaats. Gerrit, kinderen en kleinkinderen moeten verder met 
dierbare herinneringen. Dat haar vast vertrouwen op God jullie tot troost 
moge zijn in het verdriet en gemis. 

Secretaris Tineke van Delft 
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Overlijden 

Intens verdrietig zijn we, nu Renate van Delft – de Leeuw niet meer onder 
ons is. Renate was de vrouw van Kees van Delft, onze penningmeester. Ze 
is 69 jaar geworden en na een ernstige ziekte in alle rust, thuis overleden. 
Ze was een betrokken lid van de PCOB. Wij wensen Kees, kinderen en 
kleinkinderen de liefdevolle troost toe van God en mensen om hen heen. 
Nu in deze verdrietige dagen van afscheid nemen, maar vooral straks 
wanneer de lege plaats zo voelbaar is. 
Daar, waar levens zijn verweven 
blijft de liefde verdergaan. 
In de herinnering die is gebleven 
zal de ziel blijven bestaan.             

Bestuur PCOB Afd. Regio Rijnsburg 

Ledenraadverkiezing Zuid - Holland 
De leden hebben gekozen voor Arie Slob als lid van 
de Ledenraad Zuid – Holland. Wij zijn blij met deze 
keuze. 
Arie Slob: Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik 
werd gekozen als lid van de eerste Ledenraad van de 
PCOB. Al snel werd mij echter gezegd dat deze func-
tie niet verenigbaar was met mijn functie als Provin-
ciaal coördinator van de PCOB in onze provincie. Ik heb toen gekozen 
voor het coördinatorschap, een functie die ik een aantal jaren met veel 
plezier heb vervuld. En vanuit die tijd dateren onze laatste contacten. 
Zoals u wellicht weet bekleed ik deze functie al twee jaar niet meer en nu 
doet zich weer de kans voor om lid van de Ledenraad te worden. Een 
kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Vandaar dat ik mij als 
kandidaat-lid heb aangemeld. Het bestuurlijke PCOB-bloed kruipt toch 
nog steeds waar het niet gaan kan.  
Samengevat: ik zou ook u straks heel graag vertegenwoordigen in de Le-
denraad van de PCOB.  
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Fietstocht!! 

Nu er steeds meer versoepelingen komen 
en onze leden gevaccineerd zijn, willen we 
een fietstocht organiseren. De datum is 
woensdag 25 augustus 2021. 
Het bestuur doet haar best om weer een 
mooie tocht uit te zetten. Uiteraard is er 
halverwege een koffie/thee stop op een 

gezellig terras en aan het eind een stop voor een drankje. Wij kijken er-
naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Noteert u alvast de datum. 
Verdere mededelingen volgen. 

Tineke van Delft. 

Van welke kerk ben je: 
Die vraag krijg ik nog wel eens te horen, 
dan antwoord ik: “Ik ben Hervormd” geboren.  
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 
Met Hervormd kun je alle kanten op gaan! 
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven, 
dat is een vrijzinnige manier van geloven. 
Maar toen ik nog jong was is mij al geleerd: 
Een goed woord voor Hervormd is Gereformeerd. 
Dus behoor ik ook tot de Gereformeerde kerk; 
en doe Gereformeerd gemeentewerk. 
En de kerk is oud! Dat zonder meer, 
dus ben ik ook Oud Gereformeerd. 
Ik ben Christelijk, zo is me geleerd, 
dus ben ik ook Christelijk Gereformeerd. 
Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door 
dat ik tot de Christengemeente behoor. 
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop, 
dus, vast en zeker, Vrijgemaakt ben ik ook.  
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet 
past Baptistengemeente mij ook wel goed. 
In mijn kerk komt jaarlijks het Pinksterfeest voor, 
dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor. 
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En omdat het steeds om het Evangelie gaat 
kan Evangelische gemeente ook geen kwaad. 
Ik vaar op ’t Bijbels apostolisch gezag, 
dat is de reden dat ik me ook Apostolisch noemen mag. 
Tenslotte is het een klein publiek, 
de kerk is algemeen, dus ik ben ook Katholiek. 
U weet nu bij welke kerk of gemeente ik hoor, 
of komt mijn antwoord u verwarrend voor? 
U heeft gelijk! Die namen! Wat een gedoe! 
Daarom wens ik u van harte toe 
Dat op de vraag: waar hoort u bij, van wie bent u? 
Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en …..nu! 

 Tineke van Delft. 

Eerst checken dan klikken! 
Internetcriminelen werken tijdens de Coronapandemie ook gewoon thuis. 
Doet u ook veel meer online vanuit huis deze dagen? Internetcriminelen 
ook! Let goed op als u e-mails of andere berichten krijgt.  
Wordt u gevraagd haast te maken, gaat het om geld of persoonsgege-
vens, en gaat het over het Coronavirus?  
De campagne “Eerst checken, dan klikken” is een initiatief van het Minis-
terie van Justitie en veiligheid. 
Samen met de convenantpartners wil het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid alle Nederlanders attenderen op het gevaar van phising. 
Onlangs heeft KBO – PCOB zich aangesloten als convenantpartner. 

Na oorlogsverhaal 
Onderstaan verhaaltje heb ik “naoorlogs” verhaal genoemd. Eigenlijk had 
dit stukje beter in het vorig contactblad kunnen staan, omdat we toen 
dichter bij de 4 en 5 mei dagen waren. Maar in overleg is besloten dat het 
niet op een maand aankomt, als je bedenkt, dat we 76 jaar bevrijd zijn. 
Mijn vader is in Schiedam geboren, tegen Rotterdam aan en was net 18 
jaar toen de oorlog uitbrak. Een gevaarlijke leeftijd, bleek later. Na het 
bombardement op Rotterdam, kwam de oproep om je te melden voor de 
Arbeitseinsatz. Als je niet vrijwillig kwam, dan werd je opgehaald. Zo ge-
beurde het dus, dat mijn vader op transport werd gesteld naar Duitsland. 
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Hij kwam terecht in Wulfrath, hier zo’n 300 km vandaan. Hij moest wer-
ken in een bakkerij. De Duitse bakker, was naar het front gestuurd en 
moest daar zijn land verdedigen. Zoals zoveel Duitsers, wel of niet tegen 
hun zin, van huis en haard geroepen waren, om Duitsland te verdedigen 
en oorlog te voeren. De bakkerij was van Ilse Schorken, een lieve vrouw, 
die begreep, dat mijn vader liever bij zijn ouders was gebleven. 
Van die goedheid heeft mijn vader misbruik gemaakt, en zei naar verloop 
van tijd dat hij bericht had gekregen uit Holland, dat zijn moeder ziek was. 
Ilse Schorken vond dat erg, en heeft hem op de trein gezet, nadat hij 
moest beloven weer terug te komen. 

Na de oorlog heeft ze mij verteld, dat ze zelf 
niet geloofde dat hij terug zou komen. Halver-
wege Holland, is mijn vader uit de trein ge-
vlucht en is na wat omzwervingen in Rijns-
burg terecht gekomen. Hij begreep, dat hij 
zijn gezicht niet meer in Schiedam kon verto-
nen. Op de hoek van de Koestraat en de Vliet, 
was een boerderij van de familie Kromhout. 
Daar is hij ondergedoken. Het geval wil, dat 
daar een meisje in de huishouding werkte, 
Teuna van Egmond. U begrijpt het al natuur-
lijk. De liefde laat zich niet tegenhouden door 
de oorlog. Vanuit de boerderij werd meege-

werkt aan het ondergronds verzet, en zijn er in mijn ogen vaak gevaarlijke 
stunten uitgehaald. Ook heeft mijn vader, als meisje verkleed, op de fiets, 
aardappels naar zijn familie in Schiedam gebracht. Gevaarlijke tochtjes 
waren dat. Maar zo kon hij zijn ouders helpen en nam hij op een van die 
tochtjes zijn broer Herman Knipscheer mee. Mijn oom Herman staat ver-
meld op de gedenkplaat bij het Burg Koomansplein. Hij is toen bij ds. Post 
in het verzet terechtgekomen  
Ik ben dus, zoals ze dat noemen een kind van de 1e generatie na de oor-
log. Wij zijn na de oorlog nog vaak in Duitsland bij Ilse Schorken geweest. 
Mijn vader kon het niet van zich af laten glijden, en wilde Ilse Schorken 
vertellen, waarom hij niet meer terug was gekomen. Zij had dat allang 
begrepen.  
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Met de kinderen van haar en haar man, die na de oorlog gezond weer 
thuiskwam, hebben wij nog heel lang goed contact gehad. Met name met 
een neef met zijn gezin hebben wij nu als gezin veel en goed contact. Die 
neef, onze vriend, is helaas overleden, maar zijn vrouw en het gezin van 
haar zoon, zien we gelukkig vaak.  
Het begin en eind van dit verhaal is dus heel verschillend, en uit slechte 
dingen kan gelukkig ook iets goeds komen. Het in gesprek blijven met 
elkaar is zo belangrijk. Want als je elkaar kent, kun je ook veel meer van 
elkaar begrijpen. 

Marieke Wassenaar - Knipscheer           

Kunt u de plaatsnamen ontdekken? 

Voorbeeld: hard regenen- Gieten 
  1. Boven het water gaat een ezel te keer ……. 
  2. Woningen van turf ………… 
  3. Sneller door dat stadsdeel ……… 
  4. Het zijn gewoon beesten …… 
  5. Vrouwtjes eenden verlangen naar……. 
  6. Tehuis voor wildplassers ………. 
  7. Een heer van stand aan de rivier ………. 
  8. Emmer in de plomp ……… 
  9. Eind alphabet met schapenvacht …… 
10. Hij leurt met koopwaar……. 
11. Is voor 50 % verdwenen ……. 
12. Kippenpantalon ………. 
13. Rivier met kasteel ……… 
14. Vis in het vet ……. 
15. Wanneer je slechtziende bent kan een hond je ……. 
16. Wat een muziekinstrumenten! Er is echter maar één ….. 
17. Een grote vriend van Willem van Oranje was ………. 
18. Hij moest de auto uit om te …….  
19. De jager zag in de verte een ………. 
20. Wat hebben jou katten glanzende vachten en de kippen mooie … 
De antwoorden komen in het volgend mededelingenblad. 

Aafke Ravensbergen. 
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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. 

Omzien naar elkaar 
Het team Omzien naar Elkaar probeert zoveel mogelijk 
leden 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. Kent u iemand die een bezoek-
je of een troostend woord nodig heeft, of een huwelijksjubileum neem 
dan voor de Valkenburgsleden even contact met mij op.  
Lyda Noort valt nog steeds in als bezoeker voor “Omzien naar elkaar”. 
Aafke Ravensbergen, telefoon: 06 5732 6645. 

Van de penningmeester. 
Ontvangen giften: 

21-04-21 Via W. de Mooij voor hulp bij belasting €   45,00  

03-05-21 Hulp bij belasting door W. de Mooij  €   25,00  

07-05-21 Gift voor PCOB €   24,00  

10-05-21 Via A. Barnard diverse hulp bij belasting €   80,00  

10-05-21 Via F. Veldman diverse hulp bij belasting € 100,00  

Totaal deze periode: € 274,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Kees van Delft, penningmeester. 

Leden mutaties. 
Overleden. 

Op 15 mei: mevr. R. van Delft – de Leeuw, Tooropstraat 14, 2231M 
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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/

