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Soberheid. 

Voor God zijn we allemaal gelijk. Te koop lopen met rijkdom of succes 
past daar niet bij. Soberheid is een belangrijke waarde voor gelovigen en 
wordt zelfs gezien als een belangrijk onderdeel van onze calvinistische 
volksaard. Enkele definities van soberheid zijn: bescheidenheid, eenvou-
dig, matigheid, nederigheid, nuchterheid. Waar komt onze "hang" naar 
soberheid vandaan? 

Spreekt men over calvinisme, dan heb je het vaak over soberheid, hard 
werken, discipline en niet te gek doen. De rijkdom en luxe in de Rooms 
Katholieke Kerk werd door Calvijn en vele hervormers gezien als een gro-
te misstand. Dit strookte niet met de ernstige boodschap van het Evange-
lie: de mens is zondig en kan alleen door genade worden gered. Dank-
baarheid voor die overweldigende genade uit je door een leven in geloof 
in Hem, God, Vader en Zoon. Zonder overdreven weelderigheid omkijken 
naar de (arme) medemens. Door een sober leven keer je je als gelovige af 
van behoeften en verlangens, die jou niet horen te beheersen. 

Echter in de loop van de tijd is veranderd hoe we soberheid interprete-
ren, uitdragen en toepassen. Calvijn benadrukte zelf eens dat rijkdom 
geen vloek, maar een zegen was en bovendien verplichte zorg voor de 
armen. En misschien is dat wel de kern van wat soberheid is voor de he-
dendaagse gelovige: bewust kiezen hoe je je geld besteedt, met het oog 
voor de wereld om je heen in al z’n kwetsbaarheid. 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 9 maart 2022. 

Beste Leden, 
Wij nodigen u uit voor de contactmiddag, welke gehouden 
wordt op woensdagmiddag 13 april 2022 om 14.30 uur in de 
Voorhof te Rijnsburg. Omdat het in de week van goede Vrijdag en Pasen 
plaatsvindt willen wij hier met elkaar bij stilstaan. 
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Van Pesach naar Pasen. Ria Veldman is de spreekster voor deze middag, 
zij wil u graag meer vertellen over de rituelen die plaatsvinden van Pesach 
naar Pasen. 
Het zou fijn zijn om u deze contact middag te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 3 maart 2022 is overleden Mw. Bep Arnoldus - Alderliesten, 
Rijnweide 40 in Valkenburg. "Gelukkig zijn is niet krijgen wat we 
verlangen, maar tevreden zijn met wat we hebben". 

Woorden op de rouwkaart gedrukt. Na een goed leven, waarin 
ook leed en verdriet hun deel hadden, heb ik op donderdag 3 

maart afscheid moeten nemen. Ik dank allen die mij lief waren, voor de 
gelukkige momenten die zij mij gegeven hebben voor hun liefde en 
vriendschap. Gevolgd gevend aan haar wens is in kleine besloten kring 
onze moeder, schoonmoeder, groot en overgrootmoeder naar haar laat-
ste rustplaats op de algemene begraafplaats te Valkenburg begeleid. Ik 
heb Mw. Arnoldus, waarvoor ik jarenlang de Belastingaangifte verzorgd 
heb, leren kennen als een hartelijke, sympathieke vrouw. Dat zij moge 
rusten in vrede. 

Dick Schoneveld, voorzitter 

Verslag van de contactmiddag van woensdag 9 maart.  

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we 
na lange tijd weer bij elkaar kunnen komen. Voor de dagtocht naar de 
Broekerveiling op 20 april a.s. hebben zich tot nu toe 41 leden opgege-
ven. Hij staat stil bij het feit dat het ook Biddag voor gewas en arbeid is. 
We zingen Psalm 136 vers 1 en 8. Achter het orgel Piet Verheij als vervan-
ger van Kees van Delft. Kees moet het even rustig aan doen. Zijn geplande 
operatie is uitgesteld naar 5 april a.s.  
Vanmiddag is de gast Cees Smit uit Voorschoten, belangenbehartiger, 
schrijver en blind. Samen met zijn hulphond Lenno geeft hij lezingen, over 
hoe zijn visuele beperking hem tot schrijven bracht. 
Een uitdrukking van vroeger is hondenbaan. In Rijnsburg een bekende 
bijnaam, hondenslager. Die verjoeg de honden in de kerk, vanwege hun 
geblaf. Een tekst over hulp  en betrouwbaarheid staat in Jesaja 41 vers 
10: "Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God, ik 
zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechter-
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hand". We leven in angstige en onzekere tijden. Corona lijkt voorbij, oor-
log in Oekraïne, maar de Bijbelse woorden "Ik zal je steunen en bescher-
men blijven tot in eeuwigheid bestaan". Dick gaat ons voor in gebed. 
We hebben pauze met koffie / thee. Hierna is het woord aan Cees Smit. 
Vanaf zijn 19e jaar is hij visueel beperkt en vanaf zijn 40e blind. Hij heeft 

een avondstudie HBO gedaan. Hij 
werd personeelsfunctionaris bij het 
GAK in Den Haag, is in 2005 gestopt 
met werken en hij is nu 75 jaar. Hij 
ging boeken schrijven over Hospice, 
opbrengst voor het KNGF € 
40.000,00 en de tafel van 85, op-

brengst € 6.600,00. 
In 2018 schreef hij het boek Nieuw leven, een biografische roman over 
een vlucht uit Vietnam. Hij heeft verschillende hulphonden gehad. Alle-
maal lief en betrouwbaar, op één na, die moest na 7 weken weg. Vrat alle 
poep van de straat en 's avonds spugen. 
Toen hij blind werd wilde hij invulling geven aan zijn leven door te doen 
wat mogelijk was. 
Vrijwilligerswerk voor goede doelen. De betekenis van het leven ligt in 
het 2e gebod, n.l. het verschil dat je kunt maken in het leven van de an-
der. Een hulphond krijgt een opleiding en mag daarna 8 jaar bij hem blij-
ven. Lenno is een kruising tussen een herder en een golden retriever.  

We hebben pauze met de collecte. Hierna kunnen er vragen gesteld wor-
den zoals: mag je helpen bij het oversteken van een drukke weg, mag je 
de hond aaien. Kan iedereen een hulphond aanvragen. Dat mag allemaal. 
Hij zegt, ik bid om begeleiding onderweg. Er is altijd hulp, daar vertrouw 
ik op. Cees Smit is een gelovige, positieve man. Er wordt € 105,00 opge-
haald voor Giro 555. Cees Smit stuurt het namens de PCOB door. Hij ein-
digt met: "Toeval is een teken van God dat Hij over je waakt". Wees er 
voor een ander. Een hartelijk applaus en bloemen voor Cees Smit, die 
met zijn beperking zoveel betekent voor anderen.  
Prijna Wessel sluit de middag af. Boven haar stukje staat: Je zult toch 
blind zijn en acteur, je tilt jezelf op uit de negativiteit naar het mogelijke. 
God zegt ons goed te doen in ons leven, want Hij is rechtvaardig. Een 
goed gevoel wordt bewerkt door goed gedrag. Zo geef je doel en beteke-
nis aan je leven. Ze gaat ons voor in gebed en wenst iedereen wel thuis. 



pagina 4 

Secretaris Tineke van Delft. 

Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 2022: € 286,65. 
Opbrengst inzameling voor Giro 555: € 105,90. 
Ontvangen giften: 

03-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           10,00  

09-03-22 Gift voor PCOB  (AA269)  €           25,00  

10-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           35,00  

14-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           20,00 

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

Kees van Delft, penningmeester. 

Reizen: Dagtocht naar de Broekerveiling. 

Beste reisgenoten, 
Wat fijn, dat er weer een groot aantal mensen met ons meegaat naar 
Broek op Langendijk. Echter er zijn nog wat plaatsen in de bus over. We 
snappen dat we op onze leeftijd wel zo'n beetje overal geweest zijn in 
Nederland. Maar het gaat ons ook om de gezelligheid en saamhorigheid. 
Lekker koffie drinken met elkaar en een hapje eten.  
Schroom niet als u van gedachten verandert en bel mij of Janneke om u 
op te geven. 
Zelf ben ik van 21 tot 26 maart nog een paar dagen wandelen in Gelder-
land, dus dan moet u Janneke even bellen. 

Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar 

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, 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 gemeen-
schap. Samen is zoveel beter dan alleen! 
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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 

Nieuw bezorgadres voor het KBO-PCOB Magazine. 

Het bestuur is erg blij dat ons PCOB lid Wout Kranendonk, Dubbele Buurt, 
het nieuwe bezorgadres voor het maandelijkse landelijke KBO-PCOB Ma-
gazine wordt. 
Jarenlang zijn de Magazines bij Anneke en Gijs de Jong in de Irissenstraat 
bezorgd en verzorgde zij de verdere distributie. Tijdelijk hebben Janneke 
en Hans Wolvers dit overgenomen en nu is Wout Kranendonk bereid ge-
vonden deze taak over te nemen. Vanuit zijn woning zal verdere verdeling 
naar de bezorgers van het Mededelingenblad en het Magazine plaatsvin-
den. Wout succes!! 

Rijbewijskeuring. 

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor oude-
ren 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. 
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring 
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Juliana en Wilhelminaschool. 

Beide scholen bestaan dit jaar 100 jaar. Nadat de christelijke scholen zich 
hadden losgemaakt van het openbaar onderwijs, zijn er binnen die chris-
telijke scholen toch weer splitsingen geweest. En zo ontstonden er dan 
nieuwe scholen, waarvan het onderwijs ietsje afweek van de andere 
christelijke scholen. Met splitsen is het net als met een sneeuwbal die de 
helling afrolt. De sneeuwbal wordt steeds zwaarder en aan het eind zijn 
er zoveel splitsingen dat er bij wijze van spreken voor ieder kind een apar-
te school nodig is.  Je kan niet oneindig doorgaan met scholen splitsen. 
Er moeten compromissen gesloten worden om het geheel draaiend te 
houden. In Rijnsburg konden de ouders van leerplichtige kinderen ook 
kiezen naar welke school hun kinderen gingen. Er waren eigenlijk drie 
scholen in het verleden: een Openbare, een Nederlands Hervormde en 
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een Gereformeerde. Vooral in de jaren '20 vorige eeuw werd het voor de 
scholen touwtrekken om de leerlingen. En met al die afscheidingen was 
het allemaal een gezoek waar je kind het beste naar toe kon. Gelukkig 
telde Rijnsburg alleen maar goede scholen en ging het bij de schoolkeuze 
meer om de kerkelijke kwestie dan om de opleiding zelf. 

De kerken deden een beroep op de ouders 
om hun kinderen naar de juist "gekleurde" 
scholen te sturen. Gelukkig is dit allemaal 
voorbij en heeft men nu één basisschool voor 
christelijk onderwijs. Het onderscheid tussen 
Hervormd of Gereformeerd is daarbij te ko-

men vervallen. Deze integratie heeft haar volledige beslag gekregen. 
Hooguit een minimaal accentverschil, maar die is te verwaarlozen. De 
Juliana en Wilhelminaschool bestaan deze maand 100 jaar. Trots op twee 
keer 100 jaar basisonderwijs, stond in de Rijnsburger van 20 januari. "We 
zijn trots dat twee stabiele scholen dit jubileum 
kunnen vieren". Beide scholen maken deel uit van 
de Vereniging voor Protestants Christelijk Basison-
derwijs(PCBO). Bijzonder is dat op de plek waar de 
Wilhelminaschool 100 jaar geleden begon, in de 
Kerkstraat in het centrum van Rijnsburg, nog volop 
les in de klaslokalen wordt gegeven. Voor de leegstaande Julianaschool is 
juist in februari 2022 de intentieverklaring getekend voor de haalbaarheid 
om een Knarrenhof in Rijnsburg te realiseren. De locatie van de leeg-
staande voormalige Julianaschool aan de Hofstraat en de Vijverhofschool 
aan de Korte Vaart is hiervoor geschikt gebleken tot een haalbaar plan. 
Afwachten maar. Op de websites van beiden scholen:  

www.reuniejulianaschoolrijnsburg.nl en 
www.reuniewilhelminaschoolrijnsburg.nl  
vindt u meer informatie over de reünie, die beide scholen gaan organise-
ren. De kans om oud-leerlingen - klasgenoten en oud-medewerkers te 
ontmoeten. 
De Wilhelminaschool reünie is op zaterdag 21 mei in dezelfde school 
waar het 100 jaar geleden allemaal begon. 
De Julianaschool reünie vindt plaats in de huidige Julianaschool, De Poel 
2 in Rijnsburg op 25 juni. 

  

http://www.reuniejulianaschoolrijnsburg.nl/
http://www.reuniewilhelminaschoolrijnsburg.nl/
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Een gebed en gedicht over vallen en vertrouwen van  Ds. André F. Troost 

Wanneer ik val, dan valt U mee,                                         
al valt U mij ook tegen –                                                      
soms roep ik ja, maar zegt U nee,                                      
al smeek ik om Uw zegen.                                                    
En hoe ik dan ook zuchtend zoek                                       
naar zon en licht, de nacht vervloek 
ik voel mij doodgezwegen. 
 

Wanneer ik val, dan valt U mee, 
Uw vleugels zullen dragen! 
Al val ik in de diepste zee, 
Een oceaan vol vragen - 
U blijft de grond van mijn bestaan, 
mijn sterke rots van jongs af aan, 
In al mijn levensdagen. 

Wanneer ik val, dan valt U mee, 
U zult mij niet beschamen: 
zeg ik geen ja, roep ik zelfs nee, 
dan nog zegt U geen amen, 
dan draagt U mij door het heelal, 
dan valt U tot ik niet meer val, 
dan valt U met mij samen. 

 

Dr. Adreas (André) Floris Troost is een 
Nederlandse theoloog, dichter, publicist 
van de Protestantse Kerk in Nederland 

Een lied ter bemoediging in coronatijd geschreven in 2021 door Dr. A.F. Troost 

1. Al gaat het kwaad in volle vaart, 
een dief met snode plannen, 
straks komt de dag dat hij vergaat, 
en nooit meer dreigend voor je staat  
Voor altijd uitgebannen! 

2.  Al sluipt hij als een virus rond, 
de hele wereld over, 
al spaart hij longen, hart noch mond, 
al steelt hij mensen, kerngezond  
God arresteert die rover! 

3. Al weet geen sterveling wanneer 
en hoe dat zal gebeuren, 
ons harde lot neemt eens een keer: 
Geen stad op slot, geen maskers 
meer 
Wijd open alle deuren! 

4. Al geef ik toe dat ik soms beef: 
zo talrijk de gevaren  
als ik aan God mij overgeef 
klinkt nu al: "Kind, zowaar ik leef, 
jouw ziel zal ik bewaren". 

 
Leden mutaties. 
Overleden: 
03-03: Mw. B. Arnoldus-Alderliesten, Rijnweide 40, Valkenburg 
Verhuisd per 01-04: 
Echtpaar L. Ravensbergen en A. Ravensbergen - Jongedijk van Majoor 
Mallinckrodtveld 1 naar de Wei 9, 2235 BL Valkenburg 
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Bedankt: 
Dhr. P. v.d. Kwaak, Burg. Hermansstraat 22, 2231 KW 
Mw. W. Glasbergen - van Staveren, P.P. Rubensstraat 28, 2231 DC 
Mw. J.E. Klap, Rijnmond 61, 2225 VM Katwijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 071-4024222  
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
W.M. de Jong Katwijk 071-4073270 
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/

