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De kop is er af. 

Dit gezegde wordt nogal eens gebruikt wanneer er een start is ge-
maakt met bepaalde activiteiten die meerdere keren gaan plaatsvin-
den. Dit is ook het geval met de PCOB - ledenbijeenkomsten.  De bij-
eenkomst van 13 oktober was goed bezet. De middag met de KNRM 
was indrukwekkend! Traktatie bij de koffie voor het 35 jarig bestaan 
van onze afdeling . De sfeer was bemoedigend. Iedereen was blij om 
weer eens met elkaar in gesprek te gaan. Ik had soms even het gevoel 
dat de 1,5 jaar die achter ons ligt op deze middag moest worden inge-
haald. Heel veel positieve reacties. Een bemoediging om door te gaan. 
Het blijft van belang om de coronamaatregelen te hanteren,  zorgvul-
digheid blijft geboden! 
Terwijl ik deze woorden schrijf schijnt de zon door het raam. We voe-
len dat wij het warme weer los moeten laten. We moeten verder trek-
ken door de seizoenen heen. We trekken verder, soms in weemoed 
om wat voorbij is gegaan, soms in hoop en verwachting op wat mis-
schien komt. 
Ons leven volgt deze gang van de seizoenen. De groei en de verande-
ring maken de mens die ik was zoveel anders, dan die van 20 of 40 jaar 
geleden en de mens die ik morgen zal zijn. 
Wij verliezen elke dag een beetje en op kwade dagen heel veel. "Het 
dorp" van Wim Sonneveld wordt heel treffend verwoord: 

Langs het tuinpad van mijn vader 
zag ik de hoge bomen staan. 
Ik was een kind en wist niet beter 
dan dat het nooit voorbij zou gaan. 
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Wij zijn geen kind meer en onze tragiek is dat wij het nu weten. 
Natuurlijk gaan de wisselende omstandigheden van het leven aan 
niemand van ons voorbij, zorgen kunnen in je hart woekeren als on-
kruid. Daar weten wij allemaal over mee te praten en in het bestuur 
zijn er ook zorgen om gezondheid. 
Ze kunnen als distels zijn die belemmeren dat Gods woorden stevig 
kunnen wortelen en vrucht kunnen dragen. 
Maar gelukkig weten wij niet wat morgen gaat gebeuren. 

Morgen is voor ons verborgen, morgen dat weet God alleen. 
En geen sterveling, geen één, 
kan ook maar één dag of uur blikken in Gods raadsbestuur. 
Morgen is voor ons verborgen. U en ik wij weten niet, 
wat de dag van morgen biedt. 
Maar Hij die ΄t heelal omspant, heeft ook morgen in Zijn hand. 

Aafke Ravensbergen. 

Contactmiddag 10 november 2021. 

Het bestuur nodigt u uit voor de contactmiddag, welke gehouden 
wordt op woensdagmiddag 10 november 2021. 
Aanvang: 14.30 uur in de Voorhof te Rijnsburg.  
Onderwerp: 'Jeugdsentiment met Koek en 
Snoepie'. Emmy & Martin de Bruin komen op be-
zoek in de Voorhof met hun nostalgische Koek en 
Snoepkar. Het belooft een gezellige middag te 
worden. 
Belangrijk: 
Het blijft van belang om de coronamaatregelen te hanteren. Zorgvul-
digheid blijft geboden. 

In Memoriam. 

Op 23 september 2021 is overleden Pieter (Piet) de Mooij, op 
de leeftijd van 81 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 
woensdag 29 september 2021 in de aula van de Laatste Eer. 
De dienst werd geleid door pastor Rixt de Graaf - de Boer. 
Kleinkinderen brachten de kist binnen onder de melodie van 

"Sound of Silence". 
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Zijn vrouw Ada stak met hun zoon een herinneringskaars aan voor hun 
overleden kindje Renee, zoontje of dochtertje dat ze nooit hebben 
mogen kennen na de geboorte. Sinds 1973 dragen ze dit verdriet mee.  
Boven de kaart staat "Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe". Ada las 
het gedicht voor over de Voetstappen in het zand. De overdenking 
kwam uit Romeinen 8, over de woorden: Niets kan ons scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Piet ging snel 
achteruit, hij was een poosje in de Wilbert. Kon niet meer naar de Ab-
dijlaan, maar ging naar zijn eeuwig Thuis. De drie kinderen deelden 
herinneringen met foto’s. Het zijn dierbare woorden aan een vader die 
er altijd voor ze was, die voor ze kluste. 
Piet was n.l. timmerman en stond voor iedereen klaar. Toen hij getrof-
fen werd door een herseninfarct werd hij stilgezet en dat was heel 
moeilijk. Hij was altijd bezig. Hij hield van vissen en zijn grote hobby 
was de duivensport. We luisterden naar liederen van het Urker man-
nenkoor, "De haven van rust" en "Ver boven de sterren ligt leven". 
Namens de familie sprak zoon Peter dankwoorden, waarin hij ook zijn 
moeder bedankte voor de goede zorg, zonder klagen, al die jaren. Ook 
zei hij, dat ze er alles aan gaan doen dat Renee geregistreerd wordt. 
De kinderen begeleidden de kist naar de begraafplaats onder de me-
lodie van "Amazing Grace". 
Ada, kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder Piet met dier-
bare herinneringen en met God die met ze meegaat als het moeilijk is 
en ze troost. 

Tineke van Delft. 

Op 1 september 2021 is overleden Gerrit Albertus (Gerrit) van der 
Burg op de leeftijd van 84 jaar. Gerrit was de man van Lyda van der 
Burg - van der Bent. Boven de rouwkaart staat "De Heer is mijn her-
der". De afscheidsdienst vond plaats op maandag 6 september 2021 
en werd geleid door Ds. Arnold Vroomans. Hij was een man van tijd is 
tijd en afspraak is afspraak. Daarmee was hij voor zijn vrouw en kinde-
ren een vaste en betrouwbare rots. Tijdens zijn leven heeft hij altijd in 
de "bloemen" gewerkt als chauffeur. Hij genoot erg van zijn werk. 
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Hij hield ook heel veel van zijn vrouw, nam elke week verse bloemen 
voor haar mee. Hij tobde de laatste jaren met zijn gezondheid en vond 
het moeilijk daarmee om te gaan. 
Hij zei vaak: ouderdom komt met gebreken. Het was voor hem niet 
klagen, maar dragen. Bij een val in zijn tuin bleek zijn gezondheid veel 
brozer dan gedacht. Spoedig daarna overleed hij in het ziekenhuis. Het 
geloof was voor hem altijd van grote waarde. De vaste gang naar de 
kerk en de klassieke liederen hadden zijn hart. Hij heeft zich ook voor 
de kerk ingezet als collectant, koorlid en jeugdleider. Psalm 23 stond in 
de dankdienst voor zijn leven centraal. Een psalm die hem en zijn 
vrouw altijd gedragen heeft. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
moeten verder zonder hem, maar met dierbare herinneringen en met 
God die troost en zorgt. 

Tineke van Delft. 

Op 29 september 2021 is overleden Jan Pieter (Jan) Zwaan in de leef-
tijd van 81 jaar. Op de rouwkaart staat "Moegestreden heeft hij dit 
leven verlaten, nu heeft hij de rust waar hij zo naar verlangde". En Ge-
lijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, 
o God. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op woensdag 6 okto-
ber en werd geleid door Pastor Rixt de Graaf - de Boer. 
Onder de melodie van Psalm 23 werd hij door zonen en kleinzonen 
binnen gebracht. Kleinzoon Marco stak een kaars aan voor degenen 
die zijn overleden en hem zijn voorgegaan. Psalm 42 staat in de dienst 
centraal. Kleindochter Rosanne haalt herinneringen op aan haar opa 
en typeerde hem. Hij had droge humor en sprak met een erg Rijns-
burgs accent. Hij noemde bijv. corona "croma". Die tijd was voor hem 
lastig, hij kon niet op de bank met de oudjes in de Hoftuin. Hij hield 
van een spelletje patience en struinde alle koopjes en aanbiedingen af. 
Hij hield van koken en nog meer van eten. Ze bedankte hem voor alles 
wat hij betekend heeft. Boven Psalm 42 staat: Heimwee naar God. 
Kleindochter Vivianne zong daar een lied over en na de lezing uit 2 
Kor. 12 over de Genade die genoeg is, zong ze het lied : Ik herleef, 
want Hij noemt mijn naam. Jan had twee broers, die al overleden zijn. 
Leren was aan hem niet besteed. Hij leerde dat Psalm 150 een vrolijk 
lied is. Hij is jaren chauffeur geweest in de groente. 
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Hij had oprecht belangstelling en zorg voor zijn vrouw en kinderen. Hij 
heeft later vergeving gekregen en ervaren voor dingen die niet goed 
waren, ook bij God. Hij kreeg vertrouwen dat hij erbij mocht horen en 
heeft bevrijding ervaren. 
Verlangen om bij God te mogen komen en dat Zijn genade voor hem 
genoeg was. Onder de melodie van "Eens als de bazuinen klinken" 
werd hij naar zijn laatste aardse rustplaats gebracht. Kinderen en 
kleinkinderen moeten verder met dierbare herinneringen en met God,  
die ze draagt en troost in het gemis. 

Tineke van Delft. 

Verslag van de contactmiddag van 13 oktober 2021. 

2e Voorzitter Aafke Ravensbergen heet iedereen van harte welkom, 
ook de gasten. Ze brengt de groeten over van Dick Schoneveld. Hij 
gaat langzaam vooruit en zijn wens is om met de kerstviering weer als 
voorzitter aanwezig te kunnen zijn. De gast deze middag is dhr. Koos 
v.d. Bent, die gaat vertellen over de KNRM (Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij, een organisatie die redt op zee en open water. 
Aafke vertelt over een incident met hun eigen boot Felicitas, die vast 
zat en met een reddingsboot van de KNRM is losgetrokken. 

Er is een felicitatiekaart gekomen van de KBO/PCOB voor onze afdeling 
vanwege het 35 jarig bestaan. In 2006 stond in de krant: "De PCOB is 
niet meer weg te denken in Rijnsburg en Valkenburg". Dat is nog zo. 
Daarom vanmiddag een plakje cake bij de koffie. Ons leven lijkt als een 
zeilschip. Meestal gaat het ons voor de wind. Krijgt God nog de kans 
om in onze zeilen te blazen? Ze geeft het voorbeeld van drie kleuren 
zeilen: Rood = herinnering aan het bloed van Jezus, Wit = herinnering 
aan de opstanding van Jezus en Goud = omdat God ons in de Bijbel 
een gouden toekomst belooft.  

Daarna leest ze een lied voor over "Ik voel de winden Gods vandaag" 
en gaat ze voor in gebed. Na de pauze krijgt Prijna Wessel het woord 
om zich voor te stellen als coördinator van Omzien naar Elkaar als op-
volgster van Lyda v.d. Kwaak. Ze krijgt een bloemetje. Hierna krijgt 
dhr. Koos v.d. Bent het woord. Hij is zeeman geweest, heeft over de 
hele wereld gevaren en is later in dienst gekomen bij de KNRM. 
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Dit is een landelijke reddingmaatschappij met o.a. zo'n 1.300 vrijwilli-
gers! Hij start met een filmpje "Mensen redden mensen" 24 uur per 
dag, kosteloos. 

Als via een pieper een oproep binnenkomt  is er actie/actie. Zo'n 2.600 
keer per jaar komen zij in actie. De KNRM is in 1824 opgericht. Voor de 
vele vrijwilligers is het een min of meer uit de hand gelopen hobby, 
een onderdeel van je leven. 

De KNRM ontvangt geen subsidie, maar draait volledig op inkomsten 
uit legaten, erfenissen en donateurs. Zij beschikken over een groot 
aantal reddingsboten en andere hulpverleningsvoertuigen. Hun werk-
terrein beslaat een groot deel van de Noordzee maar ook de binnen-
wateren. De reddingsboten hebben een naam, bijv. de reddingsboot in 
Katwijk heet Edith Grondel. Een Joods meisje dat het niet heeft gered 
terwijl haar vader de oversteek naar Engeland kon maken in de oorlog 
en door de KNRM is gered. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de 
KNRM. 
Er is veel samenwerking met o.a. ambulances, artsen, politie, brand-
weer e.d., allen staan klaar indien nodig. In het pak wat ze dragen zit 
een zender, voor contact overal. Er zijn veel  gebouwen, erg belangrijk, 
maar het gaat om de vrijwilligers die zich inzetten. Er komen steeds 
meer vrouwen bij, die o.a. ook zijn goed in EHBO. We zien heel veel 
foto’s en aan het eind een zeer ontroerend filmpje over een man die, 
zeer onderkoeld toch gered is. Hij noemt het een groot wonder!! Het 
was een muisstille middag, want de indrukken waren erg emotioneel 
en bijzonder. Hij werd met groot applaus bedankt en kreeg bloemen 
en een envelop. Bij de uitgang had hij folders neergelegd om mee te 
nemen en een bootje waar een gift kon worden gedaan.  

Marieke Wassenaar sloot de middag af. Ze las een gedicht voor over 
"Levensbelang, O God die uit het water, de grote vloed, een ark vol 
leven hebt gered, en alles was weer goed". Daarna sprak ze een dank-
gebed uit. De volgende contactmiddag is op 10 november 2021. Dan 
gaat het over Jeugdsentiment, Koek en Snoepie. Marieke wenst ons 
wel thuis. 

Secretaris Tineke van Delft. 
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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! 

Voor meer informatie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna 
Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817. Voor een bezoekje in Valkenburg 
kunt u ook bellen naar Aafke Ravensbergen, tel. 06 5732 6645. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

Nieuws van Dick Schoneveld zelf. 

Op 5 oktober beenmergpunctie in het LUMC afgenomen. De resulta-
ten zijn zeer hoopgevend. Vandaag maandag 18 oktober vertelde de 
arts dat het merg van de donor compleet de taken heeft overgenomen 
van mijn oude beenmerg. Goede rode- en witte bloedlichaampjes 
worden weer aangemaakt. Een tevreden arts, wel regelmatig contro-
les. Voel bij mij de energie iedere week wat toenemen met de hoop en 
verwachting dat ik de kerstviering op 8 december in uw midden kan 
bijwonen. Dankbaar voor alle vooruitgangen, gebeden en meeleven.  
Hartelijke groet, Dick Schoneveld. 

Van de penningmeester. 

Ontvangen giften: 

03-10-21 Via A. Barnard voor hulp aanvragen QR code  € 15,00  

03-10-21 Gift voor PCOB (AA004)  € 10,00  

03-10-21 Gift voor PCOB (AA426)  € 10,00  

06-10-21 Gift voor PCOB (LA283)  € 15,00  

07-10-21 Gift voor PCOB (AA162)  € 20,00  

13-10-21 Via collecte gift voor PCOB  € 20,00  

Totaal deze periode: € 90,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 



pagina 8 

Historie. 
De PCOB afdeling Regio Rijnsburg is in 1986 opgericht door Mw. D. van 
Boven en telde in het begin vier leden. In die tijd hadden de meeste 
mensen nog nooit van een ouderenbond gehoord en de vraag naar 
belangenbehartiging was ook onbekend onder de bevolking. In 1987 
werd er een volledig bestuur gevormd en waren er achttien leden. De 
bijeenkomsten waren jaren lang in het dienstencentrum "De Bogerd" 
in de Smidstraat. 
In 2006 bestond de afdeling twintig jaar en de krant meldde: "De PCOB 
is niet meer weg te denken in Rijnsburg en Valkenburg" en dat is nog 
steeds zo. We zijn een gezonde afdeling met circa 540 leden. 
Maandelijks komen er zo’n 150 - 170 leden bijeen voor een contact-
middag in de grote zaal van De Voorhof in Rijnsburg. 
De onderwerpen voor deze middagen zijn heel ontspannend en divers. 
Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid voor onderlinge contacten. De 
onderwerpen en programma’s op deze bijeenkomsten kunnen bij-
voorbeeld educatief, informatief of ontspannend zijn. 

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-
ordinator van de bezorging mw. Janneke Wolvers, tel. 06 4460 7024. 

Ook het team HUlp bij BelastingAangifte (HUBA) zoekt uitbreiding. Zij 
krijgen jaarlijks een training van de Belastingdienst en mogen dan voor 
onze leden de belastingaangifte verzorgen. Daarvoor staat een ver-
goeding per afgeronde aangifte.Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. Arjo Barnard, tel. 071-4020304. 

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. 
Kosten leden Ouderenbond € 22,50. Betaling uitsluitend per pinpas. 

Leden mutaties. 
Overleden: 
23-09: Dhr. P. de Mooij, Abdijlaan 13, 2231AE 
29-09: Dhr. J.P. Zwaan, Tulpenstraat 48A, 2231GX 
Bedankt: 
Mw. J.M. den Heijer-van Zuijlen, Tulpenstraat 58, wijk 6 
Mw. A. van Egmond, Duizendschoon 37, wijk 5 
Dhr. A.W. van der Kwaak, Peter Paul Rubensstraat 44, wijk 7 
Mw. F. van Egmond-van der Griendt, Burg. Meijboomstraat 22, wijk 3 
Mw. H.P.J. van der Aart, Langevaart 40, wijk 14 
Nieuw: 
Mw. B. van Duyvenvoorde-Schoneveld, Evertsenstraat 10, 2231RB 
Mw. G. v.d. Meij-van Leeuwen, Waterboslaan 40 kamer 224, 2231BJ 
Mw. D. den Besten-v.d. Perk, Oegstgeesterweg 90, 2231BA 
Mw. F. Hoiting-Koning, Floris Versterstraat 12, 2231EH 
Mw. E.N. van den Berg, Esdoornlaan 28, 2231XS 
Mw. A. Krijgsman-Zwaan, Bar. van Wassenaerlaan 36, 2223JH Katwijk 
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/

