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De Stilte van veel Zomerdagen. 

De zomer met veel vragen, is zomaar ons voorbijgegaan. 
Waar waren deze zomerdagen, als je niet vrij kon gaan of staan. 
Een levenslied vol kleuren, klonk in onze onzeker-
heid. 
Hoe kon dit toch gebeuren? Het was een nieuwe 
tijd. 
De Herfst zoekt zacht haar wegen, langs kleuren-
pracht en vallend kleed. 
Je houdt dat toch niet tegen ondanks de eenzaamheid en leed.  
We zoeken naar de vruchten, die de zomertijd ons bracht. 
Moeten vergeten alle zuchten, en onze zorgen in de nacht. 
De zon blijft voor ons schijnen, ook als de mensheid lijdt. 
God zorgt nog voor de zijnen, ondanks coronatijd. 
Er kleuren nog steeds goede dagen van liefde voor ons, mensenkind. 
Zo leren we weer de stilte dragen die vruchten in Gods liefde vindt. 

Een mooi gedicht: U moet het gedicht nog eens goed lezen, het gaat 
over een onzekere tijd. Maar dan komt de regel: God zorgt nog voor 
de zijnen, ondanks coronatijd. 
Van deze zekerheid kunnen wij alleen maar blij worden. 

Sinds de vorige uitgave van het mededelingenblad zijn er al weer wat 
weken voorbij. We kunnen ondanks nare berichten over corona, ziek-
te, stormen en enorme bosbranden toch nog iets moois van de schep-
ping blijven zien. Het bewerken en bewaren van de aarde, de opdracht 
gegeven aan de mens waarvan in Genesis al over is te lezen, wat gaat 
dat vaak fout. Soms kunnen we alleen onze handen vouwen, maar ook 
kunnen we ieder voor zich er over nadenken hoe we zelf in Gods 
schepping met deze dingen bezig zijn. 
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En ook ten voorbeeld mogen zijn voor onze jongere familieleden? 
Maar we moeten ook proberen in deze tijd de juiste balans te vinden. 
We zien in de wereld om ons heen steeds meer grotere verschillen.  
Het lijkt erop of corona geen beperkingen meer oplegt, maar tegelijk 
horen we ook het geluid dat niet gevaccineerden zich gediscrimineerd 
voelen. Iedereen heeft de vrijheid zich wel of niet te laten vaccineren, 
maar hoeveel betekent de vrijheid als een keuze voor niet vaccineren 
je belemmert op allerlei terreinen? Ook wij als bestuur moeten zoeken 
naar de juiste balans hoe wij dit seizoen ook veilig kunnen organise-
ren. We spreken de wens uit                                       r-
ken en blijven omzien naar elkaar. 

Aafke Ravensbergen. 

 

Van de bestuurstafel. 

Van harte hoop ik dat u het goed maakt. Wij als bestuur staan in de 
startblokken na lang stil te hebben gestaan. We hebben de draad weer 
opgepakt. We zijn begonnen 25 augustus met de fietstocht, Tineke van 
Delft vertelt over onze belevenissen elders in dit blad. 
De vaartocht van 1 september was ook een succes. Marieke Wasse-
naar vertelt u in het blad er meer over. 

 
Voorzitter Dick Schoneveld. 
Nu ik dit schrijf zijn mijn gedachten bij Dick en zijn vrouw Annemarie. 
Ik weet dat hij graag bij ons zou willen zijn maar belangrijk is nu dat hij 
aan zichzelf denkt. Als bestuur missen wij hem zeker, met zijn aan-
dacht en meedenken in het bestuur. 
Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte! God zorgt nog voor de zij-
nen, ook voor hen in deze moeilijke tijd. 

Nieuws van Dick Schoneveld zelf. 
Sinds 19 augustus ben ik weer thuis. Wekelijks controle in het LUMC. 
Vanmorgen 20 september ook controle, dan wordt bloed afgenomen 
en kort daarna hoor je al de waarden. Die stijgen wekelijks. De arts is 
tevreden. 
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Verder ben ik heel snel erg moe, weinig energie, rust tussen de middag 
maar heel, heel langzaam krijg ik wat meer energie. In december hoop 
ik bij de kerstviering weer in uw midden te zijn. 
Hartelijk dank voor al uw kaarten, gebeden en meeleven. Ik voel de 
kracht hiervan. 
Hartelijke groet, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 13 oktober 2021. 
Wij nodigen u uit voor de contactmiddag welke gehouden wordt in de 
Voorhof te Rijnsburg. Aanvang 14.30 uur. Onderwerp: De KNRM. 
De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij helpt en redt men-
sen in nood op het water. 

Dhr. van de Bent uit Rijnsburg vertelt hierover. Hij 
werkt zelf ook mee op de reddingsboot. Hij wil 
ons graag deze middag laten zien en vertellen wat 
ze vaak moeten doen om de mensen te redden. 
Het belooft een mooie middag te worden. Wij 

vinden het fijn om u deze middag te ontmoeten. 
Belangrijk: 
In verband met ons aller gezondheid doet het bestuur een dringend 
beroep op u om onze contactmiddagen alleen te bezoeken als u volle-
dig gevaccineerd bent of recent negatief getest bent. 

 
In Memoriam. 

Maandag 23 augustus is overleden Lena Maria (Lenie) Pebes-
ma - Zwaan, in de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde in de Tul-
penstraat en was de vrouw van Jan Melle Pebesma. De af-
scheidsdienst was zaterdag 28 augustus, in de aula van de 
Laatste Eer en werd geleid door Pastor Rixt de Graaf - de 

Boer. Kleinkinderen brachten haar binnen onder het lied "Abba Va-
der". Zij staken ook de kaarsen aan. De liederen die gezongen werden 
heeft ze zelf uitgekozen. De overdenking kwam uit 2 Koningen 4, het 
verhaal van de vrouw die gastvrijheid bewees aan de profeet Elisa en 
voor hem zelfs een kamer liet bouwen. Lenie was ook gastvrij en 
iedereen was welkom. Zorgen en delen, wat de ander nodig heeft,  
gedreven door de Geest van God. Lenie is vertrouwend, genadig thuis-
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geroepen. Hij richt voor haar een feestmaal aan. Na het dankgebed 
luisterden we naar het lied "Genade zo oneindig groot". Het slotlied 
was "Wat de toekomst brengen moge". Jantine van Klaveren van de 
Laatste Eer sprak namens de familie een dankwoord, waarna ze onder 
het lied "Waarheen leidt de weg"naar haar laatste aardse rustplaats 
werd gebracht op de begraafplaats. Haar man, kinderen en kleinkinde-
ren moeten verder zonder haar, maar met dierbare herinneringen en 
met God die meegaat en voor ze zorgt. 

Tineke van Delft. 

Overleden. 
Op 3 september 2021 is overleden Cornelia (Corrie) Jungerius - van 
Egmond, op de leeftijd van 80 jaar. Van 1996 - 2004 was ze bestuurs-
lid, en de laatste jaren ook secretaris van onze afdeling. Met respect 
denken wij aan alles wat zij voor de PCOB hier heeft betekend. Wij 
wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods troostvolle nabijheid 
toe. 

Secretaris PCOB Afd. Regio Rijnsburg Tineke van Delft. 

 
Verslag van de contactmiddag van 15 september 2021. 

2e Voorzitter Aafke Ravensbergen opent met: Wat ben ik blij om u 
weer te zien! Onze 1e contactmiddag na lange tijd weer in de Voorhof. 
Vanmiddag de Verhalenvangers Piet Heemskerk, Cees Noort en Gert 
van Delft. 

Terugblik fietstocht 25 augustus: 
Een mooie tocht, waarvan Tineke vertelt in het mededelingenblad.  
Terugblik vaartocht op 1 september: 
De boottocht was grandioos met 3 boten. Marieke zet een stukje in 
het mededelingenblad. 

We leven mee met voorzitter Dick Schoneveld, zijn vrouw Annemarie 
en gezin. Een moeilijke tijd. Heel veel sterkte.  
We beginnen met het lied: Dankt, dankt nu allen God. 
A fk     s      s uk   ov    Zo d      fd  b         g  s. ’  Is    fd  
die ziet opnieuw te beginnen, die ieder verdriet, ook de dood kan 
overwinnen. 
Geloof, Hoop en Liefde, ook in coronatijd. Het Kruis, het Anker en het 
Hart. 
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Een pastoor wil zijn kruisje laten zien, omdat hij Christus dient. De Ur-
ker vissers dragen het ankertje in het oor, dat zegt dat je houdt van 
het leven op zee. Het hartje heeft alles te maken met liefde. 
Ze gaat ons voor in gebed.  

Hierna zien we een kort filmpje over rijkdom, succes en liefde. Een 
filmpje wat tot nadenken stemt. We hebben pauze met koffie / thee 
en een lekker luxe koekje.  
Daarna wordt Lyda v.d. Kwaak in het zonnetje gezet. Aafke leest na-
mens Dick Schoneveld een brief voor waarin Lyda wordt bedankt voor 
haar jarenlange inzet als coördinator van Omzien naar Elkaar, gepaard 
met een bloemetje.  

Hierna geeft Piet Heemskerk wat uitleg over de film: Dorp aan de Vliet. 
Het begint met het Moleneind en de buurtjes die daar waren. Sommi-
ge zijn er nog. De melkwinkel van Cees Wijsman, aan de Vliet N.Z. bak-
ker Oudwater,de smid Bloemendaal, Café Centraal, Avondrust, kapper 
Noteboom enz.  

Aan de Vliet Z.Z. de lam-
penwinkel van Berkemeij-
er, slagerij de Mooij. Aan 
het Rapenburg schilder 
v.d. Gugten, de Rapen-
burgkerk, de doktersbrug 
met het doktershuis. In de 
Dubbele Buurt drogist van 
Rijn, Piet van Biezen.  
 

We hebben pauze met de collecte. Na de pauze zien we beelden met 
de prachtigste tuinen in ons dorp, zoals fam. Heemskerk aan de Vliet 
N.Z., fam. Paauw aan de Waardlaan en fam. Roodbergen aan de Rijns-
burgerweg. Dit alles werd omlijst met prachtige muziek. Aan het eind 
nog een kort filmpje over een man die doodmoe bij de dokter komt. 
Alle dagen sex, waarvan 6 buiten de deur was de oorzaak. 
De verhalenvangers worden bedankt met bloemen en een envelop. 
Het was bijzonder mooi wat we gezien hebben. 
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Tineke sloot de middag af met een gedicht: Een nieuwe start en ging 
voor in dankgebed. De volgende middag is op 13 oktober. Dan komt 
dhr. v.d. Bent uit Rijnsburg over de KNRM. Ze wenst iedereen wel 
thuis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

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.  
Door corona konden wij u lange tijd niet bezoeken, maar 
nu mag het gelukkig weer! Wij kunnen echter niet alles weten dus als 
u een bezoekje wilt graag even bellen naar 071-4081817. 
De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel 
beter dan alleen! 

Nu nog een vraag aan onze Valkenburgse leden: Is er onder u iemand 
die graag mee wil werken aan Omzien naar Elkaar in Valkenburg? Het 
gaat erom dat u een bezoekje brengt bij ziekte, rouw, jubileum e.d. om 
op deze manier aandacht en medeleven te tonen. Voor meer informa-
tie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, 
tel. 071-4081817. Voor een bezoekje kunt u ook bellen naar Aafke 
Ravensbergen, tel. 06 5732 6645. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

 
Van de penningmeester. 

Ontvangen giften: 

15-09-21 Gift voor PCOB   €  25,00  

15-09-21 Via C. van Delft  €  10,00  

To     d    p   od   € 35,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Gift voor de vereniging. 

Deze week hebben alle leden van de PCOB een brief ontvangen van 
het landelijk bureau KBO-PCOB met daarbij het verzoek om een vrijwil-
lige bijdrage over te maken naar het landelijk bureau. 
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Wij willen u vragen om, als u overweegt een extra bijdrage te betalen 
dit dan over te maken naar onze eigen afdeling. 
Dit bedrag komt dan volledig ten goede aan onze leden. 

Kees van Delft, penningmeester. 

Vrijwilligers gevraagd. 
Zoals u weet wordt ons Mededelingenblad en het KBO-PCOB magazine 
maandelijks bij u thuis bezorgd door onze bezorgers. Om het aantal 
adressen per bezorger niet te groot te laten worden zoeken we nog 
enkele vrijwilligers om dit te kunnen realiseren. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze co-
ördinator van de bezorging mw. Janneke Wolvers, tel. 06 4460 7024. 

Verslag fietstocht. 

Woensdag 25 augustus was de fiets-
tocht van de PCOB. Tineke en Janne-
ke hadden een mooie route gemaakt 
en om 13.00 uur vertrokken we met 
35 personen vanaf de Burgt. Voor en 
achter waren leden met oranje hes-
jes, zodat duidelijk te zien was dat we 
met een groep waren. Via de Valken-
burgerweg door de nieuwe wijk in Oegstgeest richting Voorschoten. 
Een landelijk stuk, waar we uitkwamen dicht bij de Gouden Leeuw. 

Via het parkeergedeelte daarvan kwamen we bij onze eerste stop, 
"Tante Tokkie". Omdat het prachtig weer was konden we allemaal op 
het terras zitten en genoten van koffie met heerlijk gebak. De route 
ging verder onder het viaduct door richting Stompwijk. 
Ook een mooi stukje natuur. Via een smal paadje kwamen we langs 
een bouwputstuk op de Vlietlanden. Over de Vlietlandbrug reden we 
door Voorschoten en bij "Het Haagsche Schouw" hielden we onze 
tweede stop. Op het terras aan de Rijn kregen we van het bestuur een 
drankje aangeboden. Ook de bitterballen ontbraken niet, uiteraard 
voor eigen rekening. Daarna ging ieder zijns weegs. Richting Valken-
burg of over de Joop v.d. Reijden fietsbrug. Het was een geweldige 
middag, geen calamiteiten. Iedereen heeft genoten en had waardering 
voor de mooi uitgezette tocht. 

Tineke van Delft. 
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Verslag boottocht. 

Lieve reisgenoten, 
Wat was het fijn om elkaar weer te mogen en kunnen ontmoeten. Om 
half twee lagen er drie schepen klaar bij het Westerpark om ons mee 
te kunnen nemen. Iedereen wist welke boot op hem of haar lag te 
wachten, dus dat was mooi. In verband met Corona mochten we nog 
niet met elkaar op een schip. Er was dus een heuse armada voor nodig 
om met plm. 150 personen weg te varen. 

Het zonnetje liet het wat afweten, 
maar binnen was het heerlijk. Zelf 
heb ik ook mensen uit de wind 
buiten zien zitten. 
Er werd wat afgekletst en onder 
genot van een kop koffie met ap-
pelgebak, voeren we zo rich-
ting Leiden. We konden de prach-
tige huizen bewonderen die in-

middels langs het water gebouwd zijn. Het viel op dat alles zo mooi 
groen nog was onderweg.   

De Vliet lag voor ons, en via diverse bruggen gingen we via Voorscho-
ten richting Leidschendam. Aan de inwendige mens werd gedacht. 
Twee keer werd er een glaasje geschonken en een hartig hapje geser-
veerd. We zijn goed verzorgd door de dames van Rederij van Hulst. 
Na twee en half uur zagen we de Sandtlaanbrug weer voor ons en met 
een goed gevoel zijn we weer naar huis gegaan. 
Het was een heerlijke middag en we hopen elkaar nu weer vaker te 
kunnen ontmoeten op onze contact middagen. 

Marieke Wassenaar 

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). 
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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. 
Kos      d   Oud    bo d € 22,50. B      g u  s u    d p   p  p s. 
 
Gedicht "De Toverbal" van Geert Hamink. 

De toverbal. 
Het leven is een toverbal, 
je weet niet hoe hij worden zal. 
Ik kocht hem gister voor een stuiver, 
toen was hij gaaf, glad en zuiver. 
Hij was nog glanzend en sereen.  
De kleuren lagen één 
onder het oppervlak verborgen. 
De grijze tinten van het zorgen, 
het donkergroen van de spijt, 
de gele haat de paarse nijd. 
Het sterke blauw van het vertrouwen, 
de diepe zwarte van het rouwen. 
Het violet van onze dromen, 
maar als we eindelijk zijn aangekomen 
van het pure wit van het geluk, 
dan bijten wij het snoepje stuk. 
En worden wij een beetje boos.  
Waarom is het geluk zo broos ………? 
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Leden mutaties. 
Overleden: 
23-08: Mw. L.M. Pebesma - Zwaan, Tulpenstraat 52, 2231GX 
01-09: Dhr. G.A. v.d. Burg, Burg. Hermansstraat 24, 2231KW 
Bedankt: 
Mw. A. Zonneveld - van Iterson, Van Beuningenstraat 6, wijk 12 
Dhr. en mw. C. Zwaan-Harteveld, Oranjelaan 173, wijk 11 
Verhuisd: 
Dhr. A. Driebergen, Monetstraat 16 naar Keurmeesterhof 15, 2231JL 
Nieuw: 
Mw. W. van der Meij, Siegenlaan 35, 2231PB 
Mw. M. Knoppert-Blok, Baljuwstraat 14, 2241BS Wassenaar 
Mw. G.N.S. Mol-Schoneveld, Joh. Vermeersingel 13, 2231BT 
Mw. C. van Duijn-Schoneveld, Geesterwaardelaan 30, 2231CP 
Mw. C. Ossenwaarde, Dahliastraat 8, 2231KG 
Mw. A. v.d. Perk, Oude Vlietweg 50 / kamer 84, 2231DS 
Mw. W.C. van der Meij-Ouwersloot, Collegiantenstraat 24, 2231HK 
Fam. A.S. en J. van Klaveren-Batenburg, Oegstgeesterweg 209, 2231AT 
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 
 

http://www.pcobrijnsburg.nl/
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Overzicht Contactmiddagen 2021 / 2022. 

10-11-2021: Jeugdsentiment met Koek en Snoepie. Dhr. en mw. de Bruin 
komen met hun snoepkar en verhalen ons bezoeken. 

08-12-2021: Kerstviering verzorgd door het bestuur. 

12-01-2022: Dhr. Knopper komt ons vertellen over MAF Nederland. 
MAF staat voor "Mission Aviation Fellowship" wat "Zendingsvliegdienst" 
betekent. Mensen van MAF zijn allemaal gedreven om Gods liefde te ver-
spreiden. Met kleine vliegtuigen proberen ze mensen te bereiken die 
vaak in heel arme en onveilige gebieden leven. 

09-02-2022: Jaarvergadering. Deze middag wordt alles van onze vereni-
ging besproken en kunnen er vragen gesteld worden. 

09-03-2022: Dhr. Cees Smit komt met zijn geleidehond Lenno. Dhr. Smit 
heeft zich als blinde vrijwilliger op vele fronten ingezet voor de verbete-
ring van de positie van blinden en slechtzienden. Vanaf 1989 treedt hij 
voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds op als gewaardeer-
de Ambassadeur. 

13-04-2022: Pasen is het belangrijkste christelijk feest en draait om de 
kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Spreker nog niet be-
kend. 

11-05-2022: Een middag vol nostalgie door Miep v.d. Woude, bij velen 
van u bekend. Wij kunnen aan Miep v.d. Woude wel overlaten om er een 
mooie en gezellige middag  van te maken 
Wij hopen dat deze middagen allemaal door mogen gaan. 

Namens het bestuur Aafke Ravensbergen. 

 


