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januari 2022
Achteruit of vooruit kijken?
We staan aan een begin. We hebben ons verlangen naar, en de terugkeer van het licht gevierd. Voor sommigen van ons onder moeilijke
omstandigheden. We hebben een jaar afgesloten waarin veel is gebeurd. We richten ons op het nieuwe dat als vanzelf
gekomen is. De kerstboom is de deur uit, de versiering is weer ingepakt.
In de overgang van het oude naar het nieuwe jaar
hebben we onze goede voornemens uitgesproken. Hoe zit het inmiddels met de goede bedoelingen en voornemens die wij ons zelf gesteld
hebben?
Aan dat nieuwe jaar hebben wij iets toegevoegd dat we anders willen
of moeten gaan doen. Het is niet voor niets dat we dat doen, het hoort
bij de wil om vooruit te zien en door te willen gaan. We moeten iets
loslaten wat vaak oud en vertrouwd is en ons open stellen voor iets
wat we niet goed kennen. Dat vraagt om durf en vertrouwen, want
wat is het moeilijk om iets te doen waarvan we de gevolgen niet goed
kunnen overzien.
Achteruit of vooruit kijken? Telkens de vraag moet ik nu achterom
kijken of juist vooruit kijken? Rond oud en nieuw alleen maar achteromkijken kan het mooie maar ook veel pijnlijke herinneringen bij je
naar boven brengen. Als je vooruit kijkt, het nieuwe jaar in , zie je uitdagingen voor je, maar ook veel zorgen. Welke kant je ook kijkt, er zijn
altijd positieve en negatieve gebeurtenissen te zien. Achterom kijken
om vooruit te komen. We sluiten het jaar 2021 af. God was trouw,
ondanks de vele beperkingen die wij afgelopen jaar hebben gehad
door corona. Iedere nieuwe dag brengt leven en de mogelijkheid om
vaak in alle eenvoud het leven als een gift te ervaren.
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De mogelijkheid om het goede voor ogen te houden.
Voor velen is 31 december de dag waarop teruggekeken wordt op een jaar van veel zegeningen, verdriet,
en mislukkingen, om vervolgens vol goede voornemens het nieuwe jaar te beginnen. Een ding is wel zeker, God zal er
ook in 2022 bij zijn.
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Een zegenrijke jaarwisseling toegewenst.
Aafke Ravensbergen.

Van de bestuurstafel.
8 en 9 december 2021 waren warme en sfeervolle dagen voor onze
afdeling. Wat hebben wij genoten, om met elkaar de kerstviering te
mogen vieren met als thema: Geloof, hoop en liefde. De Voorhof was
prachtig versierd door Wim de Winter. Prachtig, koren op de beamer,
wat was het fijn, om met elkaar te zingen. Het bestuur kan terugkijken
op twee mooie dagen. Wat is het fijn dat wij als bestuur een goede
samenwerking met elkaar hebben. Wij doen het met elkaar! Een
bloemetje als dank voor Kees van Delft en Aafke, zij nemen verschillende taken over van Dick Schoneveld tijdens zijn ziek zijn. Wij waren
ook blij dat Dick Schoneveld ons welkom heette en het gebed met ons
wilde delen tijdens de kerstviering. Dick hoopt als het goed gaat, in
januari de functie als voorzitter weer op zich te nemen.
Tineke van Delft vertelt elders in dit blad uitgebreid over de 2 kerstvieringen die zijn gevierd.
Contactmiddag 12 januari 2022.
Beste leden,
Zaterdag 18 december geluisterd naar de persconferentie. Wat een
teleurstelling, de contactmiddag van 12 januari 2022 kan niet doorgaan. Wij hadden gehoopt dat wij met 75 personen in de zaal mochten
zijn. Jammer, maar wij hopen en hebben vertrouwen dat wij elkaar 9
februari weer kunnen ontmoeten. Onderstaand een kort verslagje
over de presentatie van MAF die 12 januari bij ons te gast zouden zijn.
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MAF (Mission Avation Followship) is er voor mensen die in afgelegen
gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt
MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.
Dankzij MAF doen wij sneller, efficiënter en veiliger ons werk. Elke 5
minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om hulp te bieden.
MAF heeft een vloot van kleine, behendige vliegtuigen
in enkele van de meest geïsoleerde gebieden ter wereld.
Ze landen op korte, ruige landingsbanen en kunnen op
elke willekeurige dag vracht en passagiers vervoeren
zoal vaccins, Bijbels, medische patiënten, bouwmaterialen, zendelingen, waterfilters, varkens, kippen, rijst, hulpverleners.
Wij hopen ze op een andere contactmiddag opnieuw uit te nodigen.
In Memoriam.
Op 27 november 2021 is overleden Job (Joop) Mos, op de
leeftijd van 78 jaar. Getrouwd met Maartje Mos - de Graaf,
wonend aan de Peter Paul Rubensstraat 36. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 3 december 2021 vanuit de
Laatste Eer en werd geleid door Ds. P. Rozeboom. Boven de
kaart staat “Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde”.
In de dienst stond Psalm 42 centraal, de lievelingspsalm van Joop Mos.
Zoon Maarten deelde persoonlijke herinneringen. Zijn vader hield van
een geintje. Geboren in Den Haag, in een streng Gereformeerd gezin.
Hij hield niet van school en ging stiekem bij de bakker werken. Hij
werd werktuigbouwkundige en ging varen. Toen hij zijn vrouw Maartje
ontmoette wilde hij niet meer bij de "zwarte kousenkerk" horen, maar
werd hervormd. Hij woonde in Scheveningen en later gingen ze in
Rijnsburg wonen. Hij werd lid van de tennisclub en hield van auto’s. In
de auto draaide hij steevast het lied Jolie van Dolly Parton. Hij kreeg
een nier van zijn vrouw. Het ging de laatste tijd slechter met hem,
maar er zijn veel mooie herinneringen.
Er werden 3 kaarsen aangestoken door de kleinzoons. De jongste, Eric,
deelde liefdevolle momenten met opa. "Het was zijn kracht om hen
gelukkig te zien. Op stap met de caravan.
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Opa was erg doof maar deed alsof hij alles begreep en stak dan zijn
duim omhoog. We zullen u missen, maar er zijn veel dingen die dierbaar blijven, wat we van u geleerd hebben".
Joop Mos had meerdere lockdowns, n.l. doof, een isolement en niet
meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De liefde blijft, het
geloof dat God je koers geeft. Die koers geeft ook een nieuwe kijk op
God. Hij heeft bewust later de keus gemaakt om zijn geloof te belijden.
Hij heeft nu de veilige haven gevonden. We luisteren naar "Ruwe
stormen mogen woeden". Onder de muziek van "Ik zie een poort wijd
open staan" werd Joop Mos naar zijn laatste aardse rustplaats gebracht op de begraafplaats. Zijn vrouw Maartje, kinderen en kleinkinderen gaan verder zonder hem, maar met dierbare herinneringen en
met God die nabij is en troost en kracht geeft.
Secretaris Tineke van Delft.

Verslag van de kerstvieringen op 8 en 9 december 2021.
In een prachtig versierde Voorhof waren respectievelijk 74 en 61 leden
die zich hadden aangemeld. Na het controleren van de QR-code en
voorzien van een mondkapje zochten ze een plaats. De aanvang was
10.30 uur. Voorzitter Dick Schoneveld had van zijn arts toestemming
gekregen om even aanwezig te zijn. Dit was voor ons allen een fijne
verrassing. Hij gaf verslag van zijn ziekte en was dankbaar dat het zo
goed gaat. Hij heette iedereen welkom en ging voor in gebed. Daarna
gingen hij en zijn vrouw Annemarie naar huis. We hadden pauze met
koffie / thee en amandelstaaf. Daarna volgden we de PowerPoint presentatie op de beamer.
Tineke stak de kaarsen aan met een gedichtje over het Licht dat brandend moet blijven. We zongen mooie liederen, soms in combinatie
met een koor. Marieke deed de schriftlezingen en Dick had een meditatie gemaakt over het thema "Hoop", die voorgelezen werd door Aafke. Aan het eind van de ochtend was er een filmpje met een bemoedigende tekst.
Prijna had een leuke anekdote over collecteren. Vroeger was het een
kunst en een ritueel, wat voor de diakenen best moeilijk was. Ze eindigde met de woorden, "Er is tegenwoordig geen zak meer aan".
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Na de collecte was het tijd voor de lunch. De kerstcommissieleden
waren in de bediening. Iedereen werd voorzien van broodjes, melk /
karnemelk en krentenstol. Daarna nog koffie en thee en konden we
verder gaan met het middagprogramma.
Kees speelde een prachtige kerstsuite. We keken en luisterden naar
aangrijpende beelden van een klein meisje dat Noël zong, begeleid
door haar ouders op piano en gitaar. We zongen in Bethlehems stal,
waarna Janneke een gedicht voorlas over "De Stal". Aafke vertelde een
kerstverhaal over "De Vierde Wijze" die met 3 edelstenen op reis ging
om het Kind te zoeken. Onderweg kwam op zijn pad een gewonde
man, die hij verzorgde. Daardoor waren de andere 3 wijzen doorgegaan. Uiteindelijk kwam hij in Bethlehem aan en hoorde dat Jozef met
het Kind gevlucht was voor koning Herodes. 33 jaar later kwam hij in
confrontatie met een stoet die op weg was naar Golgotha. Zijn edelstenen had hij weggegeven, o.a. om een meisje te redden. Jezus ging
naar het kruis, ook voor hem was daar de redding van zijn leven. Na
het lied, "Ik kniel aan uwe kribbe neer" las Tineke een gedicht voor
over "Kerstfeest zonder woorden".
We zongen staande het "Ere zij God". Janneke besloot deze vieringen
met woorden van dankbaarheid. Ze bedankte met name Aafke en
Kees, die beiden een moeilijke tijd hadden en extra werk hebben gedaan in ons bestuur. Ze kregen beiden een prachtig kerstboeket. Het
was tijd voor een drankje en hapje en kon iedereen gezellig napraten.
Het was heel bijzonder dat we toch deze kerstvieringen konden houden in een moeilijke tijd. Bij de uitgang was er voor iedereen een zelfgemaakt doosje, gemaakt door Mw. J. van Delft en Mw. M. Lekanne
Deprez. Iedereen Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling
en 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.
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Door corona konden wij u lange tijd niet bezoeken, en nu zijn opnieuw
de mogelijkheden beperkt. 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

Klein gebaar, groot plezier!!
Dat de dames van Delft en Lekanne Deprez na afloop van de kerstmiddagen weer voor een leuke attentie zouden zorgen, is natuurlijk geen
verplichting, maar wel heel leuk. Twee grote dozen vol met handgemaakte presentjes lagen er op ons te wachten.
Jaqueline en Miep, we zijn blij met jullie!
Toen ik hen ervoor bedankte, zeiden ze dat ze liever knutselen, dan
ramen lappen. Maar op een zeker moment raak je door je (kerst) kaarten heen. Daarom deze oproep om voor hen uw kerstkaarten of gewone kaarten op te sparen en deze mee te nemen naar de contactmiddag. Dan kunnen de dames weer aan de slag.
Die ramen komen wel…….
Namens het bestuur, Marieke Wassenaar

Van de penningmeester.
Collecte kerstvieringen 2021: € 658,65.
Ontvangen giften:
08-12-21 Gift voor PCOB (AA269)
13-12-21 Gift voor PCOB (AA217)
14-12-21 Gift voor PCOB (AA092)
Totaal deze periode: € 60,00.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.

€ 25,00
€ 15,00
€ 20,00

Kees van Delft, penningmeester.

De Vlietkanters uit “Rijnsburgs oude schoenendoos” Jan v.d. Plas uitgave 1985.
In 1944 heeft een aantal jongelieden een muziekbandje opgericht dat
in Rijnsburg de geschiedenis is ingegaan als "De Vlietkanters". Als het
op ontspanning aankwam, was er in de oorlog weinig te beleven.
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Het verenigingsleven lag bij wijze van spreken op één oor. Kerkelijke
verenigingen werden door de Duitsers met rust gelaten maar ontspanningsverenigingen waren taboe. Of men moest programma’s gaan
maken zoals die door de toenmalige Duitse overheid werden gedicteerd. Het enige waarbij je daar onderuit kon komen was de oprichting
van een muziekbandje. Dat bandje mocht dan op bruiloften en partijen spelen maar het moesten wel liedjes zijn waar de Duitsers geen pijn
aan hadden.
Dat snapten de jongelui ook wel. Ze oefenden tot de stukken eraf vlogen. Kort na de oprichting hadden ze hun eerste optreden. Ze moesten
spelen op een bruiloft. Dat sloeg zo goed aan dat ze voortaan bij elke
bruiloft gevraagd werden.
Om de eentonigheid te doorbreken en meer gevarieerde programma's
te kunnen brengen, maakte de Vlietkanters ook kleine voordrachten
en sketches.
Op een keer wilden ze ook optreden, al was er dan geen bruiloft. Om
niet al te veel uit het gelid te lopen en moeilijkheden te vermijden,
vroegen ze kerkzaal van de oude Gereformeerde Kerk aan het Rapenburg als ruimte. Ze speelden muziek en hielden enkele voordrachten.
De zaal was vol en de avond liep gesmeerd. Het publiek was enthousiast en applaudisseerde bij ieder nummer. Plotseling liepen enkele
mensen de zaal uit en vertrokken naar huis. Dit vertrek was één van de
leden niet ontgaan en hij beloofde navraag te doen. Er was juist een
succesnummer ten beste gebracht: een toneelstukje waarin enkele
jongens als meisjes waren verkleed. Omdat zij een jong meisje moesten voorstellen, hadden de jongens korte rokjes aangetrokken.
De volgende dag kwamen De Vlietkanters het echtpaar tegen dat de
zaal verlaten had. Ze vroegen de man en de vrouw naar de reden van
hun vroegtijdig vertrek. Deze antwoordden: "Durven jullie dat nog te
vragen? Jullie moesten je schamen"! Op de weervraag of het dan niet
mooi geweest was, antwoordde het echtpaar: "wij hebben er geen
woorden voor, het is een schande". Toen de jongelieden vroegen wat
er dan aan mankeerde, barstte de vrouw los: "Dat zal ik jullie eens
vertellen.
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Toen jullie gisteren die meiden het toneel lieten opkomen, hadden zij
zo’n kort rokje aan dat je de kantjes van hun broeken beneden in de
zaal kon zien. En dat in Gods huis!"
De jongens verdedigden zich en vertelden dat zij zich als meisjes verkleed hadden. Maar het echtpaar geloofde het niet. "Maak dat de kat
maar wijs. Wij hebben toch ogen in ons hoofd?" De woordenstrijd zou
tot op de dag van vandaag geduurd hebben als ze niet ieder hun
weegs gegaan waren.
Tijdens de bevrijding hebben De Vlietkanters veel opgetreden, soms
wel verscheidene avonden per week en soms zo vaak dat de jongens
moeilijkheden kregen met hun verloofdes omdat ze iedere avond wel
moesten optreden. De jongens hebben ook voor de Binnenlandse
Strijdkrachten opgetreden en kregen als beloning een fles whisky en
een pak shag.
Als De Vlietkanters moesten optreden zaten de zalen van Flora en
Concordia regelmatig vol. Aan het bestaan van de Vlietkanters kwam
plotseling een eind toen drie van zes jongens voor militaire dienst
werden opgeroepen en in oktober 1946 naar Indonesië vertrokken.
De namen van de Vlietkanters zijn: Kees Kromhout, Sam van der Meij, Kees Noort,
Bert van den Eijkel, Relus van Egmond en Nico Noort.

Mantelzorg.
Ondersteuning door een Buddie uit de buurt.
Zorgen voor een naaste kan zwaar zijn. Dan is het fijn om zelf een helpende hand te kunnen inroepen. Dat kan vanaf 1 november 2021 via
Herberg Thuis, een nieuwe dienst van Herberg Welgelegen.
Met deze dienst kun je de zorg voor een naaste even laten waarnemen
door een betaalbare Buddie. Je bepaalt zelf wie er komt, wanneer en
wat een Buddie komt doen. Denk aan een wandeling, een spelletje
doen of samen eten. Via www.herbergthuis.nl kan je een kennismaking met een Buddie boeken, de rest wijst zich vanzelf.
Meer informatie: Bel naar tel. 06 2712 3606.
Rijbewijskeuring.
Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor
ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.
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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.
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.
Bericht van overlijden.
Op 14 december is overleden dhr. Marie Johan(Riejan) de Vries in de
leeftijd van 78 jaar. Hij was jarenlang regio voorzitter en bestuurslid
van afd. Katwijk. Ook vulde hij voor leden de belasting aangifte in.
"Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U" Psalm 139: 18, woorden bovenaan
de rouwkaart. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons en
anderen heeft betekend is Riejan rustig ingeslapen.
Leden mutaties.
Overleden:
27-11: Dhr. J. Mos, P.P. Rubensstraat 36, 2231 DC, wijk 7
Bedankt:
Dhr. en mw. Frijns - Boogaards, Oegstgeesterweg 110, wijk 11
Mw. J. v.d. Gugten - den Haan, Graaf Florislaan 100, wijk 9
Dhr. C. van den Oever, Oude Vlietweg 72, wijk 1
Verhuisd:
Mw. M.J. Noort, Geesterwaardelaan 25, wijk 7 naar
Rijnsburgerweg 4 H1/ kamer 13, 2215 RA Voorhout, wijk 20
Nieuw:
Mw. W.H. van Egmond - v.d. Gugten, Duizendschoon 17, 2231 PT
Mw. M. Hogewoning - van Egmond, Duinroos 19, 2231 WJ
Hartelijk welkom!!
Jubilea:
60 jaar getrouwd:
24-11: Dhr. en mw. Geyteman, Botenpad 19, Valkenburg
24-11: Dhr. en mw. Ouwersloot Rijnweide 21, Valkenburg
Dankbaar zijn wij met de echtparen, voor de jaren die God hen
gegeven heeft. Wij feliciteren hen namens de PCOB Afd.Regio
Rijnsburg en wensen hen Gods zegen voor de toekomst.
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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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