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Koningsdag. 

Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland, Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten ter ere van het staatshoofd. Als er een koning aan de 
macht is heet dit Koningsdag en als er een koningin aan de macht is 
dan Koninginnedag. Dit jaar 2022 op woensdag 27 april de verjaardag 
van Koning Willem-Alexander. 

De geschiedenis leert ons dat gedurende de 19e eeuw de Waterloodag 
de nationale feestdag was. Op deze dag werd het einde van de Franse 
bezetting uitgebreid gevierd. Om de nationale eenheid te benadruk-
ken werd er op 31 augustus 1885 de prinsessendag  gevierd. Deze 
prinses was destijds Wilhelmina. Omdat Wilhelmina in 1891 koningin 
werd kreeg de feestdag een andere naam: Koninginnedag. De dag dat 
Juliana koningin werd, werd het feest verplaatst naar haar verjaardag 
op 30 april. In 1980 werd Beatrix koningin en zij besloot niet haar ver-
jaardag, midden in de winter op 31 januari en niet zo geschikt voor 
evenementen, maar de verjaardag van haar moeder Juliana te hand-
haven. Omdat in 2013 Willem-Alexander koning werd, valt Koningsdag 
tegenwoordig op 27 april, zijn verjaardag. 

De viering van deze feestdag is in de loop van de jaren nogal veran-
derd. Geen defilé meer voor het bordes van Paleis Soestdijk. Koningin-
nedag werd veranderd door een bezoek van meestal twee plaatsen 
samen met de leden van de Koninklijke familie in Nederland.  Deze 
traditie van Beatrix zet koning Willem-Alexander nu voort met in 2022 
een uitgesteld bezoek aan Maastricht. Het wordt een dag van verbon-
denheid met de start op de oudste brug van Nederland, de Sint Ser-
vaasbrug. De brug als symbool van verbinding tussen levens in de stad. 
Laten wij die verbinding met het Koningshuis ook vieren. 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 
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Contactmiddag 11 mei 2022. 

Beste Leden, 11 mei willen wij onze contactmiddag weer houden in de 
Voorhof, aanvang 14.30 uur en wij eindigen om 16.30 uur. 
Miep v.d.Woude, bij velen van u bekend, is onze spreekster van deze 
middag. Zij komt vertellen over het leven na de 2e wereldoorlog. Onze 
jeugd komt uitgebreid aan de orde. Het wordt een middag met nostal-
gie, heimwee, herkenning en nog veel meer. 
Wij zouden het fijn vinden om u deze middag te ontmoeten. Het be-
looft een mooie middag te worden, dat kunnen wij wel aan Miep v.d. 
Woude overlaten. 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 19 maart is op 88 jarige leeftijd overleden het PCOB lid 
dhr. Wim van Vliet, wonende in Katwijk. Verdrietig om zijn 
heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, dat onverwachts is overleden mijn lieve man en 
onze lieve vader, schoonvader en opa. "Abba, Vader, U al-

leen, U behoor ik toe", woorden op de rouwkaart en gezongen tijdens 
de afscheidsdienst. De afscheidsplechtigheid, voorafgaande aan de 
begrafenis, is in besloten kring op 25 maart gehouden. Het trieste bij 
dit overlijden is dat zijn vrouw Corrie vanwege het tijdelijk verblijf in 
revalidatiecentrum Wijckerslooth niet in staat was aanwezig te zijn bij 
het afscheid. Met het slotlied: "Eens als de bazuinen klinken" is vanuit 
de aula op de begraafplaats Duinrust te Katwijk aan Zee afscheid van 
Wim van Vliet genomen. De thuis geschreven condoleance/ herinne-
ring aan Wim zal voor Corrie een enorme troost zijn. 

Dick Schoneveld, voorzitter 

Op 21 maart 2022 is overleden op de leeftijd van 85 jaar Johanna Eli-
sabeth (Elly) van der Sleet - Zuiderduin. Ze was de vrouw van Wijnand 
van der Sleet. Boven de rouwkaart staat "Mijn genade is u genoeg". De 
dankdienst voor haar leven werd geleid door Ds. Arnold Vroomans 
vanuit de Grote kerk. Elly werd binnen gebracht door de Laatste Eer 
onder de muziek van het lied "Heer ik kom tot u". Na het zingen van 
de Heer is mijn Herder vertelde Ds. Vroomans dat zij en haar man co-
rona hadden.  
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Elly werd opgenomen in het ziekenhuis en haar gezondheid bleek heel 
broos. Hij heeft haar de zegen van God meegegeven.  
Hun hele leven zijn zij en haar man geïnspireerd door het gedachte-
goed  van de Nederlands Gereformeerde Theologie Kohlbrugge. De 
mens is in zichzelf onheilig, maar geheiligd in Christus. Op die manier 
stond de genade van God in Elly’s leven centraal. Samen hebben ze 
van veel rijke zegeningen genoten. Ze kregen geen kinderen, dat was 
een kwetsbaar punt. Een lied wat voor hen beiden belangrijk was, was 
"Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen".  
Eind september waren Prijna en Tineke bij hen voor hun 55 jarig hu-
welijksfeest. Door een reis zijn ze aan elkaar gekomen. Elly zei, ik 
moest het eerst even aankijken, tot ik voelde dat het goed was. Onaf-
scheidelijk hebben ze al die jaren in liefde met elkaar geleefd. 2 
korinthe 12 vers 7-10 stond centraal, waar Paulus spreekt over de 
doorn in zijn vlees, die niet werd weggenomen. Gods antwoord was, je 
hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist 
ten volle wanneer iemand zwak is. Elly is thuis, want ook die genade 
was voor haar genoeg. 

De organist speelde "‘k Ben een koninklijk kind". Na het zingen van U 
zij de Glorie werd Elly onder de muziek van dat lied naar haar aardse 
rustplaats gebracht. Wij bidden om troost en kracht voor Wijnand, die 
verder moet met dierbare herinneringen en met God die om hem 
heen staat in het gemis. 

Tineke van Delft, secretaris 

Op 31 maart 2022 is overleden dhr. Aad van der Luit, in de leeftijd van 
ruim 91 jaar. Boven de rouwkaart staat "Als ik morgen wakker word, is 
Hij bij mij, als ik morgen niet meer wakker word, ben ik bij Hem".  
Hij was lid in de Orde van Oranje Nassau. De dankdienst voor zijn le-
ven was op donderdag 7 april 2022 in de Groene of Willibrord Kerk in 
Oegstgeest. Voorganger was zijn zoon Jack van der Luit. Onder de or-
gelklanken van "Jesu bleibet meine Freude"werd hij door zijn klein-
zoons binnen gebracht. De kleindochters staken de kaarsen aan. Een 
voor de 66 huwelijksjaren die Aad en zijn vrouw Ankie mochten bele-
ven, een voor de vlam van het licht van Christus en een voor de zorg 
van opa voor hun oma. De laatste voor de vlam van geloof, dat zijn 
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leven heeft verlicht. De dood is niet het einde, hij leeft voort bij zijn 
Hemelse Vader. Er werden liederen gezongen uit de bundel van Jo-
hannes de Heer.  
Hij hield van zingen uit volle borst. Aan zijn sterfbed zongen kinderen 
en kleinkinderen het lied: "Ik zie een poort wijd open staan". Kleinkin-
deren lezen uit 1 Corinthe 15 en Romeinen 8. Zijn leven was vol van 
geloof. Hij sprak erover, schreef erover, deed folders in de deur. Zijn 
kinderen zijn trots op zijn geloof. Toen hij 4 weken geleden hoorde dat 
hij ongeneeslijk ziek was berustte hij, hij wist waar hij naar toe ging. De 
verzekering tot in alle eeuwigheid door het offer van Christus.  
Zijn zoon Jack wilde iets meegeven van het getuigenis van zijn vader. 
Zijn zoon Paul haalde herinneringen op. Het eerste woordje wat hij 
kon zeggen was auto. Zijn hele leven was hij gek van auto’s. Hij reed 
zijn grote liefde Ankie Bisschops klem. Wilde niet katholiek worden, 
dat vond hij een stap te ver. Hij werd thuis in de Bijbel en het geloof 
bepaalde zijn leven. Na zijn pensioen op 56 jarige leeftijd bij Unilever 
heeft hij 30 jaar op de Dorpsbus gereden. 
De laatste jaren was hij fulltime mantelzorger voor zijn vrouw. Hij is 
boven op het grote feest, geborgen bij Jezus. Het is een voorrecht om 
zo’n vader te hebben. Na het dankwoord brachten zijn kleinzoons hem 
onder de klanken van Nearer by God naar zijn laatste rustplaats op de 
naastgelegen begraafplaats. Kleindochters brachten de bloemen naar 
het graf. Aad van der Luit was een innemende man. Toen de PCOB 
Oegstgeest werd opgeheven werden hij en zijn vrouw lid bij ons. Hij 
genoot van de contactmiddagen en op zijn voorstel beginnen we die 
middagen met een mooi lied. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
moeten verder zonder hem, maar met dierbare herinneringen. Hij laat 
een rijke, geestelijke erfenis achter. God blijft zorgen, elke dag. 

Secretaris Tineke van Delft. 

 

Verslag van de contactmiddag van woensdag 13 april (Paasviering).  

Marieke Wassenaar geeft een aantal mededelingen door. De dagtocht 
is bijna vol. In de 2e pauze de collecte en aan het eind een kleine ver-
rassing. 
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Voorzitter Dick Schoneveld opent de middag in een goed gevulde zaal 
en  heet iedereen welkom, in het bijzonder Ria Veldman - Heemskerk, 
die een lezing houdt over "Van Pesach naar Pasen" en Frank Bors-
boom, de organist. 
Tijdens het Pesachmaal wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Op Wit-
te Donderdag viert Jezus het Pascha met zijn leerlingen. Christus ver-
bindt die geschiedenis met Zijn eigen levensweg.  

Door Zijn lijden en dood ontstaat een nieuwe weg van vergeving en 
bevrijding. Ria vertelt over de rituelen die plaats vinden van Pesach 
naar Pasen. Bestuursleden hebben in overleg met Ria een liturgie ge-
maakt. Dick gaat ons voor in gebed. We hebben pauze met koffie/thee 
en cake met slagroom. Marieke leest Exodus 12 vers 1 t/m 14. 

Na het lied van Israel krijgt Ria het woord. Ze heeft een prachtig ge-
dekte tafel gemaakt met o.a. een Seder-schotel. Daarop het lamsbeen 
dat verwijst naar het Pesach-lam. Het ei als teken van rouw, een kant 
een beetje zwart geschroeid. Bittere kruiden, de bittere tijd in Egypte. 
Tranen, symbool door een bakje met zout water. Speciaal gerecht is 
Charoset, mengsel van rozijnen, appels, kaneel en noten, dadels en 
honing. Drie Matzes, afgedekt met een speciaal kleedje. Heel veel ri-
tuelen. Alle etenswaren die gist bevatten en gerezen zijn moeten het 
huis uit. Alles moet gezuiverd worden. Dan kan het koken voor Pesach 

beginnen. Vier glazen 
druivensap staan klaar. 
Allen spreken na een slok 
de zegen uit. De vier be-
kers herinneren aan de 
vier manieren waarop 
God zich ontfermt over 
Zijn volk Israel. De vierde 
beker is voor Elia. Elia 

komt voor de komst van de Messias, daarom staat er een stoel voor 
hem klaar met de deur open.  
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Men zingt Hallel = Halleluja. De jongste moet vier vragen stellen.  

1. Waarom is deze avond zo anders, dan alle andere avonden? 
2. Waarom eten we vanavond alleen matzes? 
3. Waarom bittere kruiden en dopen we in? 
4. Waarom leunen we vanavond op de linkerarm? 

Het antwoord is: wij waren slaven voor de Farao en dan volgen de tien 
plagen. 
De uittocht moeten de Joden elk jaar vieren en beschouwen, alsof 
zijzelf uit Egypte getrokken zijn. Israel moet zich onderscheiden van de 
andere volkeren door Liturgische voorschriften, Kleding, Spijswetten 
en de Sabbath.  

We mogen een stukje van een matze proeven met het door Ria ge-
maakte mengsel. Na het zingen van "Door de wereld gaat een woord"  
hebben we pauze met ook de collecte. 

Op de tafels staan schaaltjes met paaseitjes. Hierna gaat Ria verder 
met het Christelijke Paasfeest. Dat begint op Witte Donderdag en gaat 
door t/m eerste Paasdag. We gaan van het donker naar het Licht. Je-
zus groeide op, nam in wijsheid toe. Hij riep zijn discipelen en deed 
veel wonderen. Hij daalde van de Olijfberg, rijdend op een veulen. De 
mensen riepen Hosanna - breng ons heil, redt ons. Het Pesachmaal 
moest bereid worden. Aan het laatste avondmaal zei Hij: Een van jullie 
zal Mij verraden. In Gethsemane vroeg Jezus zijn discipelen om met 
Hem te waken. Daarna werd Hij veroordeeld en gekruisigd. Er zijn ze-
ven kruiswoorden. Na drie dagen stond Hij op en verscheen aan Maria 
van Magdala. Ook aan ons is Hij verschenen en met Hem mogen wij 
opstaan tot een nieuw en bevrijd leven. Een leven zonder Uittocht en 
zonder Pasen is een leven zonder toekomst.  

Tineke leest een gedicht: "Pasen" en tot slot zingen we "U zij de Glorie, 
opgestane Heer". Ria wordt bedankt met bloemen, een bon en een 
hartelijk applaus. Ook Frank Borsboom krijgt bloemen en een envelop. 

De volgende contactmiddag is op 11 mei 2022. Dan komt Miep v.d. 
Woude. Iedereen Gezegende Paasdagen en wel thuis. 

Secretaris Tineke van Delft. 
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Paasmorgen in de hof   Nel Benschop. 

1. Ze hebben mijn Heer weggenomen 
met handen van ijzer en staal 
en hun harten van steen, die de taal 
van de liefde nooit hebben vernomen. 

2. Ze hebben mijn Heer weggedragen  
en ik zie slechts het ledige graf. 
Zelfs dit weinige namen zij af: 
Een dode, bij wie ik kon klagen. 

3. Ze hebben mijn Heer weggeborgen, 
en nu zijn ze voorgoed van Hem af. 
Maar waar bleef Gods rechtvaardige 
straf? 
Vol van donkerheid is deze morgen. 

4. Maria, Maria, wie zoek je? 
Deze morgen heeft d' aarde gebeefd: 
Toen verliet Hij zijn graf, want Hij leeft! 
Zie, de Meester is daar en Hij roept je! 

 
Weemoed. 

Door een onderduiker geschreven, in Friesland bij fam. From. Gevonden in 1945. 

1. Waar bracht men u heen, mijn arme 
volk, 
waarom nam men uw leven? 
Vanwaar toch kwam die donk're wolk, 
wat had gij toch misdreven? 
 

2. Gij leefde met uw vrouw en kind 
in't vrije Nederland; 
Het volk was u steeds welgezind, 
men was heus op uw hand. 
 

3. Maar toen de nieuwe orde kwam, 
was 't met uw rust gedaan. 
Eén moest toch zijn het offerlam, 
gij mocht niet meer bestaan. 
 

4. Gij werd verdreven uit uw huis, 
als opgejaagde beesten. 
Men nam uw inboedel incluis 
en het leven van de meesten. 
 

5. De weinigen die over zijn 
blijven u steeds betreuren. 
Wat moest Hij lijden, smart en pijn, 
Hoe kon zoiets gebeuren? 
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Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 13-04-2022:  € 303,00. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 201,70. 

15-03-22 Gift voor PCOB  €   21,70  

16-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €   20,00  

17-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €   15,00  

21-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €   15,00  

21-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €   30,00  

28-03-22 Gift voor PCOB (AA125)  €   25,00  

30-03-22 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €   40,00  

01-04-22 Via W. de Jong hulp bij belasting  €   10,00  

12-04-22 Gift voor PCOB (AA269)  €   25,00  

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 
Kees van Delft, penningmeester. 

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 kop-
je koffie / thee.  
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 

Reizen: Verslag dagtocht naar de Broekerveiling. 

Beste reisgenoten, 
Zoals in de bus al vermeld, zijn we 20 maart 2019 voor het laatst met 
elkaar uit geweest. Dus vandaag hadden we er heel veel zin in. Het 
weer was optimaal, en we hadden er zin in, om na drie jaar weer met 
elkaar iets te ondernemen. 
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Iets over negen uur vertrokken we vanuit Rijnsburg, om door de 
prachtige provincie Noord Holland naar Broek op Langendijk te rijden. 
Daar stond de koffie met appelgebak klaar. 

Daarna volgde een prachtig 
programma om ons te laten 
zien hoe het leven er vroeger 
uit zag. Het was zeker hard 
werken om de kolen, uien 
enz. van de stukjes land te 
halen en per bootje naar de 
veiling te brengen. 

Er werd een film getoond, hoe het rijk van de duizend eilanden is ont-
staan, en later verkaveld is. Een boer had soms verschillende eilandjes. 

Een heerlijk buffet stond op ons te wachten om daarna een rondvaart 
te maken door de overgebleven eilandjes. 
Daarna het klapstuk van de dag: het veilen zelf. De meesten van ons 
hoef je niet uit te leggen wat veilen is, maar de hilariteit was groot 
toen bleek dat Aafke Ravensbergen 65 kg uien had gekocht. Gelukkig 
kon ze van haar handel af. Er werd heel wat gekocht, en de dames van 
de veiling deden dat heel leuk. 

Daarna hadden we nog een uurtje om een kop koffie te drinken of een 
glaasje. Om kwart voor vijf weer richting huis. Bram de buschauffeur 
bracht ons als extraatje door de bollenvelden naar huis. 
Om zes uur stonden we weer onder de kerktoren. 

We hebben een heerlijke dag gehad, en heeft u een suggestie voor 
een dagje uit, meld het ons!! 

Vriendelijke groeten 
Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar 

  



pagina 10 

Bloemen voor Wim de Winter. 

Als blijk van waardering na een langdurige en bijzonder fijne samen-
werking tussen de beheerder van de Voorhof - Wim 
de Winter - en de PCOB brachten Dick Schoneveld en 
Aafke Ravensbergen op 18 maart een boeket bloe-
men bij hem. Hiermee onderstreepten zij de gastvrij-
heid in de Voorhof, de verzorgde bediening al die 
jaren met de nadruk op de medemens, die Wim is: 
behulpzaam en vriendelijkheid. 
 

 
Lied 858. 

Misschien kent u dominee Pieter Versloot, want hij is sinds 2016 al 
predikant van de wijkgemeente Martinikerk, in het hart van Gronin-
gen. Vanaf nu heeft hij er een nieuwe taak bij: als Stadspredikant 
wordt hij het gezicht en aanspreekpunt van de Protestantse Kerk in de 
stad Groningen. "Dorpsdominee in Stad" noemt hij zichzelf. 
Toen ds. Pieter Versloot afgelopen zomer op de Amerikaanse begraaf-
plaats Margraten in Zuid Limburg was, kon hij zijn tranen niet bedwin-
gen. "Ik was woedend op de slechte herders in de wereld" 
Die woede en dat verdriet zijn voor velen herkenbaar, met de beelden 
van oorlog op ons netvlies. Hieronder lied 858, dat roept tot God: laat 
het ongebroken bestaan doorbreken, zodat heel de schepping en alle 
mensen tot hun recht komen. 

Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht. 
Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht. 
Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan - dat slaat geen dood meer stuk. 
Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog. 

Tekst: Carl P. Daw jr., ‘Restore in us, o God’  Melodie: Hal H. Hopson 
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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. 
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keu-
ring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Leden mutaties. 
Overleden: 
Op 21-07-2021: Dhr. P.C. de Mooij, Collegiantenstraat 36, 2231 HK 
Op 19-03: Dhr. W. van Vliet, Parklaan 43, 2225 SN Katwijk 
Op 21-03: Mw. J.E. van der Sleet-Zuiderduin, de Waal 6, 2231 TJ 
Op 31-03: Dhr. A. van der Luit, Lobeliuslaan 182, 2341 PL Oegstgeest 
Op 16-04: Mw. M. de Groot-Schoneveld, Waterboslaan 40/104, 2231 BJ 
Bedankt: 
Mw. v.d. Luit-Bisschops, Lobeliuslaan 182, 2341 PL Oegstgeest 
Verhuisd: 
Mw. M. Kramer – Leenheer van Kleipettenlaan 11 naar 
Waterboslaan 40, kamer 10, 2231 BJ 
Nieuw: 
Mw. E. van der Meij - de Mooij, Noordwijkerweg 41, 2231 NJ 
Dhr. T. Brussee, Esdoornlaan 71, 2231 XV 
Dhr. J. van Nieuwkoop, Tulpenstraat 48, 2231 GX 
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 
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/

