Jaargang 36 nr. 1

Mededelingenblad
Afd. Regio Rijnsburg

augustus / september 2022
Zomer.
Uit de bijbel kunnen we opmaken
dat men toentertijd uitging van
twee seizoenen: winter en zomer. Zij markeerden het jaar. In het
Bijbelse spraakgebruik overheerst
het positieve. De moderne westerse
mens beleeft de zomer in het algemeen zeer positief. Het is de tijd van
groei en bloei, van genieten en ontspannen. Dat blijkt ook hieruit: in tal
van liederen speelt het thema zomer een grote rol. Men drukt er de
schoonheid en volmaaktheid van het leven mee uit, en dikwijls ook de
periode van ontluikende liefde.
In het Bijbelse spraakgebruik overheerste het positieve eveneens. Het is
de periode van droogte en oogst. De zomertijd is de oogsttijd. Men maakt
wel onderscheid tussen voorzomer, de tijd van de graanoogst, en de nazomer, de tijd van de oogst van boomvruchten.
God geeft de zomer
Heb je er ooit over nagedacht dat God ons de seizoenen heeft gegeven?
In Psalm 74:17 staat dat mooi beschreven: 'U hebt de grenzen van de
aarde bepaald, zomer en winter - U hebt ze gevormd'. Herfst, winter,
lente of zomer, we mogen van alle seizoenen genieten. Elk seizoen heeft
weer zijn eigen schoonheid. De cirkel van de seizoenen zorgt voor een
ritme en structuur in de natuur. Het is perfect gemaakt.
De seizoenen laten ook zien dat voor alles een tijd is. Je zou kunnen zeggen dat we soms ook seizoenen in ons (geloofs)leven ervaren. De ene
periode schijnt de zon, geniet je van alle mooie dingen die gebeuren en
dank je God voor alle goede gaven. De andere periode lijkt het alleen
maar te regenen, is de sfeer treurig en lijken er wolken voor de zon te
hangen. Je bent neerslachtiger en misschien ga je door een heel moeilijke
periode heen, door heftige gebeurtenissen in je leven.
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Het is misschien cliché, maar de tekst uit Prediker 3:1-2 is waar: 'Voor
alles wat gebeurt is een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel'.
Houd vol!
Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 21 september 2022.
Beste leden,
Na een mooie maar wel warme zomer gaan we weer starten met onze
contactmiddagen. We beginnen deze keer op 21 september in verband
met de paardenmarkt in Valkenburg.
Aanvang 14.30 uur in de Voorhof te Rijnsburg.
Vanmiddag komt Theatergroep Vrij met de komedie "Jaar in Jaar uit".
Het auteursechtpaar Trudy en Wim kennen inmiddels alle hobbels in hun
relatie. Maar samen in een komedie spelen is er nooit van gekomen. Zij
besluiten om op hun 40 jarig huwelijksfeest eindelijk de rollen van hun
leven te spelen. Het wordt vast een gezellige middag.
Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen.

In Memoriam.
Op 25 juli 2022 is overleden Bep van DuijvenvoordeSchoneveld, in de leeftijd van 70 jaar. De dankdienst voor haar
leven was op vrijdag 29 juli 2022 vanuit de Immanuëlkerk en
werd geleid door Mw. Miep van der Woude. Op de kaart staat
"Liefde overwint alles". Een half jaar geleden kreeg ze te horen
dat ze ongeneeslijk ziek was en er geen behandeling mogelijk was. Haar
wereld stond op z’n kop. Bep werd binnengebracht door haar kinderen
onder de muziek van "He shall feed his flock" uit The Messiah. Miep v.d.
Woude sprak openingswoorden, over het geheim van leven en dood en
dat het leven sterker is dan de dood. Veel handen hebben Bep omringd
met liefde. En als die handen het niet meer kunnen, ben je gezegend als
Andere Handen de zorg overnemen. Ze had zelf de muziek uitgekozen en
de dienst voorbereid. Kleinkinderen staken een kaarsje aan, dat ze meenamen en thuis aan kunnen steken om aan oma te denken. Kinderen
spraken een gebed uit en lezen: Alles heeft zijn tijd, vrij vertaald naar
Prediker. We luisterden naar muziek van Harry Belafonte: "Hush, hush"
en "Als de dag van toen" van Reinhard Mey. Miep had een gedichtje voor
de kleinkinderen, je kan niet meer lachen en niet meer praten met oma,
maar wel van haar houden, al is ze er niet meer. Ze strooiden sterretjes
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op de kist, omdat oma daar is, achter de sterren. Haar zus Nelleke en haar
zoons Ard en Dick haalden herinneringen op. Je hoeft niet sterk te zijn om
iets vast te houden, maar sterk zijn om iets los te laten. Ze zijn trots op
alles wat ze aan liefde en warmte gegeven heeft in haar gezin en de familie. Deze herinneringen werden afgewisseld met muziek: "Deze is voor
jou" van Matthijn Buwalda en "Into my arms" van Nick Cave. De fietsvriendinnen lazen het gedicht: "Tot aan de Brug". Miep hield een korte
overdenking n.a.v. Ps. 139 en Opw. 518. U doorgrondt en kent mij en
waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent. Ons houvast en
vertrouwen is dat Bep wist dat ze naar haar Heer zal gaan. Laten we in
dat spoor verder gaan, Bep was een mooi, liefdevol mensenkind. Ze heeft
een steen gelegd in een rivier op aarde. God houdt haar voor eeuwig vast.
Bep werd de kerk uitgebracht door de kinderen onder de muziek van
"Hallelujah" uit The Messiah. Na de condoleance in de kerk werd ze naar
haar laatste rustplaats gebracht in familiekring op de begraafplaats aan
de Kamerlingh Onnesstraat. Dirk en zijn gezin en de familie en vrienden
moeten verder zonder Bep, maar met dierbare herinneringen en God die
om hen heen staat in gemis en verdriet.
Secretaris Tineke van Delft.

Op 5 augustus 2022 is overleden Dirk (Dick) Heemskerk, in de leeftijd van
80 jaar. Boven de rouwkaart staat "Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad". De afscheidsdienst vond plaats op maandag 15
augustus in de Immanuëlkerk en werd geleid door Ds. Pieter v.d. Ende. De
kist werd binnengebracht door de kinderen, onder het zingen van koor
Jeruel, met het lied "Heer ik kom tot u". Ds. v.d. Ende sprak bemoedigende woorden. Lisette stak met de kleinkinderen een kaars aan voor Freddy,
die er niet meer is, maar er altijd bij hoort. We zongen "Jezus ga ons
voor" dat werd ook gezongen in de afscheidsdienst voor Freddy. Dick was
een trouw lid van Jeruel en zij zongen liederen die Dick mooi vond: "Als
een vriend". Na het gebed werden herinneringen aan Dick voorgelezen
door Kim. Er waren veel mooie momenten, maar er was ook verdriet. Hij
had gezegd niet opgehemeld te willen worden. Dick was een harde werker en een pietje precies. Wil en de jongens hielpen mee in het bedrijf. Er
werden veel uren in de schuur doorgebracht en daar hebben ze mooie
herinneringen aan. Dick kon stil zijn, maar was niet verlegen. Hij hield van
een grapje en een praatje, van gezelligheid en uitgaan met zijn gezin.
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Jaarlijks met Pinksteren naar een v.d. Valk, geweldig en Wil zei dan, dat is
van het erf van tante Bertha. Op vakantie naar Italië met steevast een
dagje Venetië. Dick kon niet begrijpen dat een zakje duivenvoer voor op
het plein € 5,= kostte. Met wintersport naar Ehrwald.
Dick had een bijzondere band met de kleinkinderen. Ruim een jaar geleden werd hij ziek. Hij bleef positief, maar er was geen genezing mogelijk.
Hij heeft zijn 80e verjaardag nog kunnen vieren en ook de 52e trouwdag.
Ze gingen nog met elkaar uit eten. Allen hebben enorm veel respect voor
hun ouders en het gaat hen lukken om verder te gaan zoals Dick hen
voorleefde. Na het zingen van "Abba Vader" had ds. v.d. Ende de overdenking over de tekst boven de rouwkaart. 52 jaar geleden was het hun
trouwtekst, getrouwd in de Maranathakerk door Ds. J. Bijleveld. Wandelen in de liefde, soms hollen, soms stilstaan. Maar de liefde was nooit stil.
Met elkaar was de band van de liefde groot, ook bij de dood van Freddy.
Dick was dankbaar voor wat God geeft en doet. We zijn aangewezen op
Gods genade. In zijn ziekteproces wist hij zich vol vertrouwen gedragen
door Zijn Vriend. Hij las voor "Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want
slapend kom ik bij U thuis. Gij doet mij rusten tot de morgen, en wonen in
een veilig huis". De liefde, het vertrouwen wil Dick als erfenis meegeven
aan hen die achterblijven. Het koor zong "Er is een God die hoort". Wilfred sprak dankwoorden en het slotlied was "Neem Heer mijn beide handen". De kinderen begeleidden Dick naar zijn laatste aardse rusplaats
onder de muziek van psalm 138. Bij de uitgang een erehaag met de bloemen. Wil en haar gezin moeten verder met dierbare herinneringen en
God die er altijd is en troost en kracht geeft in het gemis.
Secretaris Tineke van Delft.

Gebed: Houd ons dicht bij U.

Heer, als een kind willen wij ons toevertrouwen aan U,
in alles wat de toekomst brengt.
Help ons en leer ons vertrouwen dat U er bent, en blijft.
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We bidden om ontferming voor onszelf en voor allen die ons lief zijn.
U kent de weg die wij gaan, dank U dat wij op U mogen vertrouwen.
Zegen ons en zegen die ons lief zijn, houd ons dicht bij U.
We bidden om ontferming voor alle mensen op deze aarde.
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,
dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan.
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U en voor elkaar.
We bidden om ontferming voor ieder kind op aarde,
voor ieder die kwetsbaar is, voor ieder die zwaar aan het leven tilt.
Stort Uw zegen over ons, neem ons op in Uw erbarmen.
Want Uw trouw is groot, open onze ogen daarvoor!
U blijft altijd dezelfde, Uw goedheid willen wij bezingen.
In Jezus’ naam. Amen.
Van de penningmeester.
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 50,00.
01-06-22 Via A. Barnard hulp bij belasting
Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

€ 50,00
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 kopje
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
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Nieuwe bezorgers.
Er zijn twee wijzigingen bij de bezorgers van onze bladen:
De wijk van Cor van der Spijk wordt overgenomen door Piet Zuyderduyn
en de wijk van Hans van Kruistum door Wil van der Meij.
Het bestuur heet beide nieuwe bezorgers hartelijk welkom en spreekt
haar dank en waardering uit voor Hans van Kruistum, die heel veel jaren
de bladen in wijk Frederiksoord heeft bezorgd en voor Cor v.d. Spijk, die
de bezorging rondom de Bloem verzorgde.

Fietstocht 2022.
De geplande fietstocht op woensdag 17 augustus kon helaas wegens
slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Na alle warme, droge dagen was het weer op deze woensdag om te fietsen ronduit slecht.
Veel regen, jammer voor ons maar wel heel erg goed voor de zeer droge
natuur. In 2023 willen we de fietstocht alsnog gaan rijden onder hopelijk
mooie weersomstandigheden.
Energietoeslag.
Mensen met een laag inkomen hebben soms recht op de energietoeslag
van 800 euro. Niet iedereen is daarvan op de hoogte en het vraagt wat
rompslomp. Daardoor blijft deze subsidie vaak liggen.
Wie in de bijstand zit krijgt deze toeslag automatisch overgemaakt, maar
daarnaast moeten tienduizenden Nederlanders rondkomen van een inkomen rond bijstandsniveau. Onder hen zijn ook veel ouderen met een
klein of geen aanvullend pensioen. In totaal hebben zo'n 400.000 minima
recht op deze toeslag.
De voorwaarden kunnen iets verschillen per gemeente, maar dit zijn de
landelijke richtlijnen om voor de energietoeslag in aanmerking te komen:
Ook recht op energietoeslag bij een inkomen van 120 procent van het
minimumloon?
Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel
een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum? Neem
dan contact op met Dick Schoneveld, tel. 071-4024222. Hij kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de
gemeente moet aanvragen en helpt u bij de aanvraag.
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Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

Netto maandinkomen
incl. vakantiegeld.

Alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.455,67

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.971,05

Bron: Rijksoverheid

Belangrijk om te weten: de energietoeslag heeft geen gevolgen voor anderen toeslagen of uitkeringen.
De eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen
wordt verhoogd met € 500. Het totaalbedrag verandert hierdoor van
€ 800 naar € 1.300. Met dit geld kan (een deel van) de energiekosten
worden betaald.
Heeft u de vergoeding van € 800 al ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch van ons. Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen: De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.
Hulp nodig? De PCOB afd. Regio Rijnsburg helpt u bij de aanvraag. Neem
contact op met Dick Schoneveld: 071-4024222 of 06 5340 6872.

Rijnsburgse bijnamen.
Gevonden in de oude doos: kreupelrijm maar wel bomvol met Rijnsburgse bijnamen:
Ik heb voor u een lied gemaakt,
Misschien dat het hier en daar eens
kraakt,
Ik zing alleen de langste zin,
En U valt met hallo pas in.

Maar denk erom, geen kwaad gezicht,
Het gaat alleen maar om ’t gezicht,
Ik wil geen herrie en geen kwade snuit,
Al spreek ik ook Uw eigen naampje uit.

Dus opgepast, nu gaan wij hoor,
Ik ga U met de bijnaam voor,
U zingt alleen het bekende refrein,
’t is alleen maar voor de lol en gein.

Ik weet hier in ’t dorp het huis te staan,
Van Klaas de Bok en de Pelikaan,
Van Jaap de Beer, en Jan de Krul,
Van Rooie Kneel en Cassie Lul.
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Zo kan ik wel voortgaan als ik wil,
Van Cor de Schenk en Jan de Bil,
De Roetmop en van Bert de Kak,
Van Willem ’t Moffie en Toon Tabak.

Jan Pijpie de Piemer en de Biet,
De Brodige en Gekke Piet,
De Bulder, het Broertje, Willem de Slak,
De Knorst en Jan van de Huisbak.

De Wikkel en Lammerdebok,
De Sjees, de Piepeling en de Fok,
De Kotter, de Luuk en Rooie Klaas,
De Keul, de Botter en Jan Taas.

De Stuk, de Levie en Jan de Sjar,
Jan Eenbal, de Pakkum en Teeuw de Spar,
De Lancier, de Smous en Jan kom je kouwen,
De Koekoek, Piet Drop en Leentje de Ouwe.

Janus Vissie en Pauwje Karwei,
Dirk de Otter, Teeuw het Mosse Ei,
De Sniers, de Luuk en Jan de Tuut,
Jan de Horrel, Kees Balthazar en de
Fluut.

De Knijneboer en Jan de Spreeuw,
Teun ’t Muisje, de Bolus en Dirk de Keeuw,
De Snerthol, de Poejas en Klokkie klink,
Jan Konkie en die jongens van Daan Link.

Kees Oorlog en Henk van Zwarte Sien,
Jan Loot en Willem van Vuile Pien,
De Huppel, de Kwast en Schele Leen,
De Soep, de Putter en Dirk de Peen.

Bonkie Vergif, Jaap Duim en de Fok,
Ai Slinger en Piet de Bok,
De Rooie Big, de Nees en de Padoot,
De Sjennie, Leen Spek en de Okkernoot.

De Gebabbek, de Tettero en de Peut,
Lichte Japie en Klaas de Neut,
De Richter, de Snert en Kees de Dook,
De Kal, de Snip en Kitje Kook.

De Regenmaker, en Teun de Staai,
De Zoeker, de Snaaf en Rooie Ai,
De Wonderpeuier en Teun de Fik,
Jan de Katoog en Jaap de Kopstik.

Reel de Kier, de Tuf en de Schapekop,
De Zware, de Ab en dan Jaap de Mop,
De Poeder, de Bello en Gijs van Rut,
De Poefeniet, de Palland en dan Jan
Prut.

De Papboer, de Goemaat en de Soep,
Het Karweitje en dan Bram de Loep,
De Schreeuwer en Blikke Dominee,
De Pilo en Het Nekkie van Brussee.

Droge Niek en Kees de Hum,
De Deurwaarder en Ouwe Pum,
De Meers, de Poelier en Kees de Mus,
De Pastoor, de Bavelaar en Jaap de
Rus.

Kees de Sik, de Soep en de Jut,
De Pemmus, Daan Kont en Toontje Lut,
Piet de Hakker, en Lange Floor,
De Kikker, Henk Drop en dan Jan Oor.
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De Hally, Gijs Priem en Leggewind,
Siem de Muis en het Grote Kind,
De Groene, de Kip en Jan Bol,
Jan de Kloes en gaat maar zitten van
Tol.

Ik herinner me nog meer bijnamen:
Aitjekook, Bekkie open, Sjaan Stekkie,
Baron, de Toet, de Kak …………

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 keuring
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.
Leden mutaties.
Overleden:
Op 19-06: Mw. Soekardjo, Hoogmadeseweg 55, Leiderdorp
Op 25-07: Mw. B. van Duijvenvoorde-Schoneveld, Evertsenstraat 10, 2231RB
Op 05-08: Dhr. D. Heemskerk, Karel Doormanstraat 5, 2231RW
Op 15-08: Mw. L. van Gelderen-Jongeneel, Oranjelaan 26, 2231ZG

Bedankt:
Dhr. W.C. de Mooij, Boslaan 25, 2231TV

Verhuisd:
Mw. N. Souverijn-Noteboom, De Waal 34 naar Smidstraat 38, 2231EM
Dhr. P. van Velsen, Remisestraat 32 naar
Groen van Prinsterenweg 114, 2221CC Katwijk

Nieuw:
Echtpaar W. van Delft-v.d. Bent, Moleneind 1, 2231HA
Overgeschreven uit Alphen a/d Rijn:
Mw. M.J. de Mol-Versloot, Van Wijckersloothplein 1 / kamer 311
2341BB Oegstgeest

Hartelijk welkom!
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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
D.S. Schoneveld
Rijnsburg
F. Veldman
Rijnsburg
W.M. de Jong
Katwijk
A. Tieleman
Oegstgeest

071-4020304
071-4024222
06-20859479
071-4073270
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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