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Zomer / Vakantie. 

We kunnen er in gedachten een waar paradijs van maken: zonovergo-
ten stranddagen, eindeloze bergwandelingen, oergezellige camping-
maaltijden en lange, stille avonden met een boek – liefst de Bijbel – 
voor de tent. Wat in ons hoofd verschijnt als we vakantieplannen ma-
ken, heeft alles te maken met onze diepste verlangens: rust, harmo-
nie, liefde en God. 
Op een bord zag ik ‘Wat wens jij voor je gezin? "RUST!" had iemand 
eronder geschreven. Het zag eruit als een noodkreet en veel gezinnen 
zullen zich daarin herkennen. Zeker tweeverdienende gezinnen draai-
en door het jaar heen een strak schema van werk, school, kerk en 
huishouden. Om nog maar te zwijgen van de zorg voor ouder worden-
de ouders, de terreur van Facebook en Twitter en andere 
(on)belangrijkheden die continu aandacht vragen. 
Niet zo gek dus, dat velen van ons die paar weken weg als een oase 
van rust in de drukke agenda reserveren. Helemaal weg en even he-
lemaal niets. En graag veel mooi weer, veel vriendjes voor de kinderen 
en veel mooie natuur. Eindelijk eens een stille plek opzoeken om uit-
gebreid een boek te lezen. Veel goede gesprekken met je partner en 
leuke dingen doen met je kinderen... Veel rust, veel ruimte en veel 
liefde. Want daarna moeten we er weer een jaar tegen kunnen.  
Op vakantie gaan, uit je eigen omgeving zijn en nieuwe dingen zien, is 
heerlijk. Het doet veel goeds met je gestel en je geest. Je neemt af-
stand van de dingen, je maakt plezier met je gezin of met vrienden, en 
je geniet gewoon van alles wat je ziet aan natuur en cultuur.  
In dit alles kun je ook Hem zien in je partner die je lief hebt, in je kin-
deren, in de natuur om je heen, in de zon die je verwarmt. Of dat je 
een prachtige vlinder ontdekt en bewondering voelt voor de Maker.  
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Tijd met God hoeft geen afgebakend uur per dag te zijn. Maar een 
houding, een manier van zijn, die overal en altijd te beoefenen is. En 
die op den duur zijn vruchten afwerpt. 

Nu ik aan het schrijven ben zit ik op onze boot de Felicitas. Met een 
prachtig uitzicht over de Kaag, en de rust van de natuur. Vindt u ook 
dat de zomer zo snel voorbij is gegaan? Met zon, regen en veel wind. 
Ik hoop dat u de rust heeft gevonden in deze zomer ondanks de moei-
lijke tijd waarin wij nog steeds leven. Al krijgen we steeds meer vrij-
heid door de vaccinatie. 

Wij leven mee met Dick Schoneveld, onze voorzitter nu hij in het 
LUMC ligt en een stamceltransplantatie heeft ondergaan. Wij wensen 
hem sterkte toe in deze moeilijke tijd. Hij schrijft zelf elders een stukje 
in het mededelingenblad. 

Wij hebben met elkaar kunnen fietsen, 25 augustus 2021 hebben we 
een mooie fietstocht gemaakt uitgezet door Tineke en Janneke. In het 
volgende mededelingenblad zijn wij benieuwd naar de verhalen over 
deze fietstocht. 

1 september staat de vaartocht gepland met rederij van Hulst. 
De inschrijving voor deze vaartocht was op 24 augustus 2021. 
Met vriendelijke groet Aafke Ravensbergen. 

Vriendelijke groeten, Aafke Ravensbergen. 

Wisseling van de wacht - rectificatie. 

In het voorgaande nummer van het mededelingenblad staat 
abusievelijk vermeld dat Arjo Barnard stopt met zijn werk binnen onze 
afdeling. 
Dit is niet helemaal juist, Arjo is gestopt als redacteur van het 
mededelingenblad maar blijft wel actief als belastinginvuller voor onze 
leden. 

Kees van Delft. 

Contactmiddag. 
15 September 2021 kunnen wij eindelijk weer een contactmiddag 
houden. Wij hebben dan een optreden van Marleen van Leeuwen, die 
een voorstelling geeft met als de titel "Straatjes met plaatjes". 
Uitgangspunten zijn de Voorhoutse straten, genoemd naar Hollandse 
meester-schilders Frans Hals, Rembrandt enz. 
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Veel schilderijen van bekende meesters komen tot leven door het 
sprankelende spel van Marleen van Leeuwen. Heerlijke liedjes, veel 
afwisselende en zeer ontroerende scènes en prachtige kostuums. 
Aanvang 14.30 uur in de Voorhof te Rijnsburg. Omdat de corona nog 
niet voorbij is mogen er nu maximaal 125 mensen in de zaal. 
U moet zich daarom vooraf telefonisch aanmelden voor deze middag 
bij: Tineke van Delft tel. 06 2152 0710. 
Dit kan vanaf 2 september 2021. 
Wij houden ons hierbij aan de regels van de overheid. 
Fijn om u weer te ontmoeten. 

Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 25 juni is overleden Mw. Ariaantje (Jaantje) van Velzen – 
van Beelen in de leeftijd van 76 jaar. Geboren te Katwijk en 
overleden in Oegstgeest. Op donderdag 1 juli vond in het 
Kerkelijk Centrum Het Anker te Katwijk de afscheidsdienst 
plaats met als voorganger Ds. G.J. van Klaveren. 

De kaarsen werden aangestoken door Floortje en Guusje. Centraal 
stonden de woorden uit Psalm 121:1-8. In vers 5 staat: "De Heer is je 
wachter". Het  thema van de overdenking: "Een wachter die over je 
waakt". Bijdragen door Karien met het gedicht: "Mijn moeder" en 
door Leen: "De Jacobsladder". Dat het aan het eind gezon-
gen/luisterlied  "Heer, ik kom tot U" troost mag geven aan de familie. 

Dick Schoneveld 

Op 13 juli 2021 is overleden Maarten (Maart) Souverijn op de leeftijd 
van 89 jaar. Boven de rouwkaart staat "De Heer is mijn Herder", Psalm 
23. Maart was de man van Nel Souverijn – Noteboom, die jarenlang 
bestuurslid was van onze afdeling van de PCOB. Maart zelf was ook 
actief betrokken. Hij bracht het blad rond en was een trouwe thee-
schenker op de contactmiddagen. De dankdienst voor zijn leven vond 
plaats op maandag 19 juli in de Immanuëlkerk, geleid door Ds. Arnold 
Vroomans. 
Kleinzoons brachten hun opa binnen onder het lied "Heer ik kom tot 
U". Kleinkinderen staken kaarsen aan. 
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"Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, indien wij 
leven en sterven het is voor de Heer". Margriet las namens haar moe-
der een gedicht over: Vast vertrouwen. Iedereen komt in het leven 
voor uitdagingen te staan. 
Maart verloor zijn vader toen hij 13 jaar was, maar kende nog een an-
dere Vader. Hij had niets te vrezen. Hij zei: geluk en genade volgen mij. 
Hij hield van Nel, zijn kinderen en kleinkinderen en voelde zich rijk ge-
zegend. Geen groot spreker, maar een fijne luisteraar. Een knipoog, 
zijn doen en regelen, niet iets bij anderen neerleggen. Hij werd voor 
zijn heengaan gezegend. Dat gaf rust en vrede. Maart is thuis bij zijn 
Hemelse Vader. Zijn zoons Maarten en Willem haalden herinneringen 
op waaruit ook zijn humor sprak. Als hij de bloemenzee hier zou zien 
zou hij het te overdreven vinden, maar stiekem ook ervan genieten. In 
2016 heeft Willem een portret van hem geschilderd. Hij zei, ben ik nog 
niet eens dood, hang ik al aan de muur. 3 dagen voor zijn dood gaf hij, 
zeer benauwd de hortensia’s buiten nog water. De liederen die gezon-
gen werden heeft hij zelf gekozen. Psalm 23 stond centraal. Voor het 
gebed van Ds. Vroomans zongen we: "Heer wat een voorrecht om in 
liefde te gaan". Dit afscheid is geen vaarwel, de liefde is eeuwig. 
Onder de muziek van het lied: "Ik zie een poort wijd open staan" reden 
zijn kinderen hem de kerk uit. Zijn laatste rustplaats was bij de Laatste 
Eer, de begraafplaats. Nel, haar kinderen en kleinkinderen moeten 
verder met dierbare herinneringen en met God die hen omringt met 
liefde en trouw in het gemis. 

Tineke van Delft. 

Van de Voorzitter. 

Sinds 29 juli ben ik opgenomen in het LUMC (C6 kamer 67). Wat is er 
in die tijd gebeurd? 

Eerst chemo behandeling via het infuus, op 4 augustus een totale li-
chaamsscan, de volgende dag het inbrengen van de beenmergtrans-
plantatie, daarna 2 dagen achter elkaar zware chemo, waar ik erg be-
roerd van ben geweest. De behandelingen zijn hierna gestopt, wel 
medicijnen slikken tegen misselijkheid, maagbeschermers en eerst 
antibiotica en later penicilline. 
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Momenteel, ik schrijf dit maandagmorgen 16 augustus, gaat het beter, 
wat wisselend van de een op andere dag. Ik verwacht rond 24 augus-
tus het ziekenhuis te mogen verlaten, maar dan wel minstens 1 dag in 
de week naar het LUMC voor controles. Heb vertrouwen in de toe-
komst, bedank iedereen voor zijn/haar steun en gebed en voor de vele 
kaarten die ik mocht ontvangen. Hartelijke groet en snel tot ziens, Dick 
Schoneveld. 

Omzien naar elkaar. 

Wij zijn een team bestaande uit: Marry Paauw, Lijnie Glasbergen, Wil 
Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel. Samen kunnen 
we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag 
bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie / thee.  
Als u een bezoekje wilt, kunt u dan even bellen? Wij 
kunnen niet alles weten dus graag even bellen naar 071-4081817. 
De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel 
beter dan alleen! 

Van de penningmeester. 

Ontvangen giften: 
In de afgelopen periode zijn geen giften ontvangen. 

Kees van Delft, penningmeester 

 

Vragen over: 

Voor aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB), aan-
passingen aan de woning, persoonlijke hulp enz.: Neem contact op 
met onze ouderenadviseur: Gerrie Heemskerk – Bouwman (071-
4028918). 
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. 
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Gedicht "Een glimlach" van Micky Reuter. 

Een glimlach  
Is soms net een klein cadeautje 
en geeft je dan een beetje moed en kracht. 
Het kan je last net iets lichter maken, 
als iemand zo maar even naar je lacht. 

Een glimlach 
Of misschien een schouderklopje, 
dat kan voor iemand net een steuntje zijn. 
Al laat het alle zorgen niet verdwijnen 
't verzacht misschien een beetje pijn. 

Een glimlach .. is soms net een klein cadeautje  
 
Gedicht Hoop doet leven van Lyda v.d. Kwaak. 

Soms moet je iets dragen  
dat voor een ander niet te tillen lijkt, 
en blijven er vragen 
waar nooit een antwoord op te geven blijkt. 
Het leven maakt soms een vreemde wending.  
Als je door verdriet wordt neergeslagen 
en het 'waarom' aan niemand kunt vragen  
dan is het fijn  
dat er zoveel lieve mensen zijn 
die van je houden  
ook al vinden zij de juiste woorden niet. 
Soms kijk je naar het leven en voel je tranen lopen, 
hoe kon het mij zo slopen.  
Soms kijk je naar het leven en zie je opeens weer licht, 
en heb je opeens weer zicht. 
Houd vertrouwen in de toekomst! 
De Heer zeg niet dat je niet mag vragen  
en dat je flinker moet zijn dan je bent! 
Hij heeft Zelf óók het 'Waarom' gekend.  
Mijn kind, laat mij je helpen. 
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Leden mutaties. 
Overleden: 
25-06: Mw. A. van Velzen - van Beelen, Remisestraat 32, Katwijk 
13-07: Dhr. M. Souverijn, De Waal 34, 2231TJ Rijnsburg 
Nieuw: 
Mw. M. Turk - Volwater, Tulpenstraat 46, 2231GX 
Mw. R. Verhoork en dhr. H. Speelman, Burg. Meijboomstraat 24, 
2231LD 
Dhr. W. Kranendonk, Dubbelebuurt 30, 2231GL 
Fam. H. Binnendijk - Oudshoorn, Burg. Hermansstraat 3, 2231KP 
Fam. G. Passchier - Kleine, Tulpenstraat 60, 2231GX 
Fam. H. de Mooij - Jansma, Westerpark 75, 2231DL 
Hartelijk welkom!! 
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.  
Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld 071-4024222 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk 06 57326645 
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 
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