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Kerst: Het licht overwinnen.
Kerst vieren is een natuurlijke zaak. Maar het is ook een diep menselijke aangelegenheid. Onze grote feesten komen voort uit een menselijke behoefte. En het verhaal van Kerst – de geboorte van een kind,
raakt ieder mens, in welke omstandigheid je ook verkeert, in wat voor
situatie je ook leeft.
Want een kind – zo zijn we allemaal begonnen. Hoe
oud een mens ook is of worden kan, we zijn allemaal
kind. Het is niet toevallig dat Kerst een feest van
nostalgie is. Heel veel van onze kerstsfeer is gebaseerd
op beelden en ervaringen van vroeger, op gekoesterde
tradities en op warme herinneringen. En wat dan heel
menselijk is, is dat we die herinneringen bijkleuren.
Vroeger, toen was het altijd wit met Kerst; vroeger, toen was er zo’n
echt kerstgevoel, met kaarsjes in de kerk, een sinaasappel en een
boekje, en met tenminste echte Kerstliederen….
Het is net alsof we met onze hedendaagse kerstsfeer proberen iets
van die kinderlijke onschuld terug te beleven. Maar we ontdekken
ook, dat dat eigenlijk niet meer gaat. Wat dan weer de reden is, dat
onze Kerst vandaag de dag vaak tegenvalt.
Het is toch niet meer zo als vroeger…Er zijn mensen die verzuchten,
laten we de Kerst maar overslaan. Zoals je ook op kunt zien tegen een
verjaardag – de eerste keer alleen – of een andere gelegenheid die
door anderen als een hoogtepunt wordt gezien.
En toch, dat zou jammer zijn. Jij kunt Kerst wel overslaan, maar Kerst
slaat jou niet over. Dat is precies de betekenis van dit natuurlijke,
menselijke feest. Het feest dat zoveel zegt als: er is altijd een nieuw
begin mogelijk. Want dat is ook de boodschap in de geboorte van het
Kind.
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Het is precies hetzelfde als in de Kerstverhalen
doorklinkt. Dat is de betekenis van Kerst. Als het
erop aan komt, zal het Licht overwinnen, het licht
dat God zelf is. God uit God, licht uit licht.
Daar houden we aan vast. Daardoor word je zelf
vastgehouden en dat geeft de moed om zelf tekenen van licht te verspreiden, te delen met elkaar, om het Licht in deze
donkere wereld binnen te dragen en verder te brengen. Zodat we zelf
Kerstkinderen worden.
Namens het bestuur wenst ik u gezegende kerstdagen.
Aafke Ravensbergen.

Van de bestuurstafel.
Het was weer een geslaagde middag 10 november. Een volle zaal, met
jeugdsentiment met koek & snoepie.
Op dit moment zijn wij als bestuur een kerstprogramma aan het voor bereiden. Wij hopen dat de lockdown
dan weer voorbij is.
Zoals het er nu uit ziet, mogen wij twee kerstvieringen
houden, op woensdag 8 en donderdag 9 december.
Aanvang: 10.30 uur, rond 12.00 uur gebruiken wij een lunch, einde van
de middag 15.00 uur. Het is de bedoeling dat u zich aanmeldt voor de
woensdag of de donderdag.
Aanmelden: Tineke van Delft, 06 21520710.
U kunt haar bereiken, vanaf 3 december tot en met
6 december.
Belangrijk:
Het blijft van belang om de coronamaatregelen te
hanteren. Zorgvuldigheid blijft geboden. Bij binnenkomst vragen wij u een mondkapje te dragen en uw QR code wordt
gecontroleerd.
Verslag van de contactmiddag van 10 november 2021.
Bij binnenkomst schenken we koffie en thee, omdat de gasten veel tijd
nodig hebben. 2e voorzitter Aafke Ravensbergen heet iedereen van
harte welkom.
pagina 2

We moeten binnenkomen met een mondkapje. We hopen dat veel
mensen zich aan de maatregelen houden. Welkom voor Emmy en
Martin de Bruin uit Ridderkerk. Zij vullen de middag in met jeugdsentiment, Koek en Snoepie.
We zingen het lied "Samen in de naam van Jezus".
Aafke leest Hebreeën 10 vers 24, waar het gaat over acht geven om
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We zijn vaak op onszelf gericht. We hunkeren allemaal naar liefdevolle zorg en oprechte
aandacht. We hebben voor elkaar oppasdienst. Ik ben de hand, jij bent
de voet, wij zijn allebei nodig. Wat ik niet kan, kan jij zo goed, niemand
is overbodig. Niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij
onze Heer.
Aafke gaat ons voor in gebed. Ze doet de groeten van Dick Schoneveld
en zijn vrouw Annemarie. Het gaat goed met hem, de artsen zijn tevreden.
Emmy en Martin de Bruin hebben een snoepkar en een uitstalling met
zakjes ouderwetse snoepjes die te koop zijn. 3 zakjes voor € 5,00.
Iedereen heeft een blaadje gekregen met 12 vragen erop, die in de
presentatie gesteld worden. Er wordt een snoeppakket verloot voor
de winnaar. Allerlei snoep komt op de beamer, boterballen, duimdrop,
ulevellen. Daarvan zingen we met elkaar "Jarig Jetje zou trakteren".
We spaarden vroeger van alles, speldjes, sigarenbandjes, suikerzakjes.
Je had een radioprogramma, "Raden maar" en een T.V. programma
"Het gulden schot". We zongen "Als je voor een dubbeltje geboren
bent" van Louis Davids en "Zij dronk ranja met een rietje" van Johnny
Lion. Er waren opzetkoekjes en likkoekjes. Op de kermis kaneelstokken
en kersenstokken. We zongen met Pipo, zijn echte naam is Cor Witsche. Inmiddels wordt er aan iedereen een zakje snoep uitgedeeld. Je
kreeg vroeger 1 toverbal met z’n twee-en. Als de kleur veranderde
mocht de ander likken.
We kregen een scene te zien van "Snip en Snap".Er stonden allerlei
trommeltjes en blikjes, zoals van Tjoklat, Droste. TV programma’s van
vroeger: Dorus, All in the family, Ivanhoe.

pagina 3

We hebben pauze met koffie, thee en de collecte. Het werd dringen
rond de snoepkar.
Na de pauze werden de blaadjes opgehaald en de vragen besproken.
Uit de goede antwoorden werd Wil Kotterer getrokken, zij kreeg het
snoeppakket. We gingen verder met Oudhollandse spelletjes, o.a. tollen, knikkeren, touwtjespringen en kaatsenballen. Ook de attributen
voor de wasdag werden getoond, een stamper, dompelaar, wasbord
en wringer.
Maandag wasdag, dinsdag strijkdag enz. De grote schoonmaak moest
voor Pasen klaar zijn, de kachel ging dan uit en de kinderen kregen
nieuwe kleren. De meisjes een strik in het haar, gesteven, want anders
ging hij hangen. Emmy eindigde met een opzegversje over toverballen.
Aafke bedankt ze voor de leuke, drukke middag, waar we de nostalgie
van geproefd hebben. Ze kregen applaus en bloemen.
Janneke Wolvers sluit de middag af met een gedicht: "Aandacht voor
elkaar". Ze wenst ons wel thuis, noemt de kerstviering op 8 december
en vraagt om de mededelingen in ons blad en de Rijnsburger in de
gaten te houden, i.v.m. de nieuwe maatregelen omtrent corona.
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!
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
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Leeskring.
Lieve mensen,
We willen een leeskring opzetten. Een leeskring is een kring van mensen, die een boek lezen en dan met elkaar bespreken. De bedoeling is
één keer in de maand samen te komen. Het leuke hiervan is dat u
nieuwe mensen leert kennen, bij elkaar komt en dan een onderwerp
hebt om te bespreken. Wel moet u van lezen houden.
Interesse? Bel even met mw. Klap in Katwijk, telnr: 071-5427682.
Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Nieuws van Dick Schoneveld zelf.
Op donderdag 18 oktober op afspraak weer na het LUMC geweest
voor controle. Deze keer was het 16 dagen geleden dat ik de afdeling
Hematologie bezocht, na eerst wekelijkse bezoeken. De arts was erg
tevreden over de vooruitgang, de waarden stijgen gunstig. Ik voel mijn
energie toenemen, eet en slaap en rust goed. Fietsen en auto rijden
zonder problemen, alleen ik blijf erg vatbaar dus niet met teveel mensen in een afgesloten ruimte. Op 2 december zal er weer een beenmergpunctie worden uitgevoerd ter controle hoe alles is aangeslagen.
Bij de kerstviering hoop ik het welkomstwoord uit te spreken en het
gebed uit te spreken en u weer te ontmoeten. We leven in onzekere
tijden, plannen maken is moeilijk, zo verandert de toestand in ons
land, maar zeker is dat onze Heiland is gekomen, geboren in Bethlehem en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
Uw voorzitter Dick Schoneveld

Van de penningmeester.
Collecte woensdag 10 november: € 274,25.
Ontvangen giften:
21-10-21 Gift voor PCOB (AA290)
06-11-21 Gift voor PCOB (AA269)
10-11-21 Gift voor PCOB (AA498)
Totaal deze periode: € 132,50.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.
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€ 100,00
€ 25,00
€ 7,50

Vrijwilligers gevraagd.
Voor diverse taken binnen onze afdeling zoeken wij als bestuur nog
naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers.
Dit betreft o.a.:
 Het bezorgen van ons Mededelingenblad en het KBO-PCOB magazine één keer per maand bij onze leden. Meer informatie hierover
kunt u vragen aan Janneke Wolvers, tel. 06 4460 7024.
 Hulp bij Belastingaangifte, jaarlijks van maart t/m mei, incl. een
training door de Belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u
vragen aan Arjo Barnard, tel. 071-4020304.
Vragen over:
Voor aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB), aanpassingen aan de woning, persoonlijke hulp enz.: Neem contact op
met onze ouderenadviseur: Gerrie Heemskerk -Bouwman (0714028918).
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.
Bedankje van de KNRM.
Van de KNRM ontvingen wij een schrijven naar aanleiding van hun
presentatie op onze contactmiddag op woensdag 13 oktober jl.
De opbrengst van de vrijwillige donaties in de bootjes bij de uitgang
bedroeg € 406,90, incl. een bijdrage van onze afdeling voor de medewerking en daar zijn ze heel erg dankbaar voor, namens zo'n 1.400
vrijwillige redders. Waarvan akte!!
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Leden mutaties.
Overleden:
Bedankt:
Mw. J. Hansen-van Rossum, Abdijlaan 21, wijk 9
Mw. B. Kralt, Nassaulaan 6, wijk 11
Mw. W. Glasbergen - van Staveren, P.P. Rubensstraat 28, wijk 7
Mw. G. van Egmond - Ravensbergen, P. van Saxenstraat 33, wijk 10
Verhuisd:
Mw. G.C. v.d. Gugten-Parlevliet, Tulpenstraat 50, wijk 6 naar
Oude Vlietweg 100, 2231DS, wijk 1
Nieuw:
Mw. A. van der Meij, Petr. van Saxenstraat 6, 2231LX
Mw. G.P. de Leeuw - Bouman, Hofstraat 62, 2231WX
Hartelijk welkom!!

pagina 7

Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.
Bestuur.
Voorzitter:
D.S. Schoneveld
e
2 voorzitter:
A. Ravensbergen - Jongedijk
Secretaris:
C.S. van Delft
Penningmeester:
C. van Delft
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij
Reiscommissie:
M. Wassenaar - Knipscheer
Reiscommissie:
J. Wolvers - Guijt

Telefoon:
071-4024222
06 57326645
071-4034160
071-4080825
071-4081817
071-4023566
06-44607024

Ouderenadviseur.
G. Heemskerk - Bouwman

071-4028918

Belasting invulhulpen. (HuBa’s).
A.J. Barnard
Rijnsburg
W. de Mooij
Rijnsburg
D.S. Schoneveld
Rijnsburg
F. Veldman
Rijnsburg
A. Tieleman
Oegstgeest

071-4020304
071-4026723
071-4024222
06-20859479
071-3615443

Overig.
Website:
Email:
Rekeningnr.:

www.pcobrijnsburg.nl
tinekevandelft@casema.nl
NL16 RABO 0337 0352 88
t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg
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