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Bemoediging,  Roeping en Barmhartigheid 

De Bijbel staat vol met krachtige waarheden, die ons ook kunnen opbeu-
ren als we bemoediging nodig hebben. Ik heb een aantal bemoedigende 
Bijbelteksten uit de Bijbel verzameld, die je eraan herinneren dat waar je 
ook doorheen gaat, God altijd over je waakt. 

Over bemoediging: 
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht (1 Tess. 5:11) 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. 
(Psalm 121: 1-2) 

Over roeping: 
Van sommige beroepen of functies verwacht men dat je hiervoor een 
roeping hebt ontvangen. Vooral zij die in de dienstverlening werkzaam 
zijn, doen dat met veel inzet en passie, ondanks de soms 
middelmatige beloning. Zij voelen zich geroepen om wat 
voor de ander te kunnen betekenen. Als u een beroep 
doet op thuiszorg of wijkverpleging, kunt u hierover 
meepraten. Geweldig dat er in deze tijd mensen zijn die 
gedreven/bevlogen zijn om zich dienstbaar op te stellen 
ten faveure van de ander. Naast een aardse roeping is er 
ook een hemelse. God roept ons op Hem te volgen in ons 
leven. Hij geeft vrede en rust in je hart en geeft je eeuwig leven.  

Over Barmhartigheid: 
Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen 
die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun 
medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan 
degenen die daaraan behoefte hebben. In het Christendom is barmhar-
tigheid een belangrijke deugd.  
 

Jaargang 36 nr. 2 

Mededelingenblad 
Afd. Regio Rijnsburg  

oktober 2022 



pagina 2 

De zeven werken van barmhartigheid werden in de middeleeuwen sa-
mengesteld als de leidraad voor een godvruchtig leven. Ook uit de gelij-
kenis van de Barmhartige Samaritaan in het evangelie volgens Lucas blijkt 
een grote waardering voor onzelfzuchtige daadkracht. 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 12 oktober 2022. 

Deze middag komen Eem en Dirk Knopper ons meer vertel-
len over MAF, dat staat voor Mission Aviaton Fellowship. 
MAF bezit zo'n 130 (kleine) vliegtuigen waarmee ze mensen kunnen be-

reiken die anders heel moeilijk te bereiken zijn. Die 
mensen wonen vaak in arme en onveilige landen.  
Zij verlenen o.a. noodhulp en medische hulp en zij 
vliegen voor meer dan 2.000 kerken en (hulp) organi-
saties wereldwijd. 
Zij vliegen waar wegen eindigen en zijn allemaal ge-

dreven om ook Gods liefde te verspreiden. 
U bent van harte welkom in de Voorhof. Wij beginnen om 14.30 uur. Het 
belooft een mooie middag te worden.  

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 15 augustus 2022 is overleden het PCOB lid Lena(Lenie) van 
Gelderen-Jongeneel. Zij was sinds 2005 weduwe van Arie van 
Gelderen en woonde zelfstandig in de Oranjelaan 26. 
Een trouw bezoekster voorheen samen met haar buurvrouw 
Mw. M. van Iterson van onze contactmiddagen en dagjes uit. 

Jarenlang heb ik bij deze hartelijke, gastvrije vrouw haar belasting aangif-
te verzorgd. Op 19 en 20 augustus was de gelegenheid om persoonlijk 
afscheid te nemen van Lenie in de familiekamer bij de Laatste Eer in 
Rijnsburg. Op dinsdag 23 augustus is in besloten kring afscheid van Lenie 
genomen en haar uitgeleide gedaan naar crematorium Rhijnhof in Leiden. 
We verliezen met  haar een sinds 2005 meelevend PCOB lid. 

Dick Schoneveld, voorzitter 

Op 21 augustus is één dag voor zijn 83e verjaardag overleden Hr. J(an)H. 
van Es uit Valkenburg. Al acht maanden werd hij verzorgd in verzorgings-
huis Leijthenrode in Leiderdorp. Op maandag 29 augustus heeft in beslo-
ten kring de crematie plaats gevonden. Een 3-tal van zijn favoriete liede-
ren zijn hierbij ten gehore gebracht.  
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Ik heb Jan en zijn vrouw Mies leren kennen als bijzonder hartelijke en 
gastvrije mensen, waarvoor ik enige jaren de belasting aangifte mocht 
verzorgen. Thuis aan Het Zwammerveld ging niet meer, Jan viel regelma-
tig uit zijn scoot-mobiel, zodat hij moest worden opgenomen in Leijthen-
rode. Zijn mantelzorger dochter Annelies van Es uit Oegstgeest was een 
grote steun voor hem. Nu blijft Mies alleen achter, maar heeft veel steun 
aan haar buren. 

Dick Schoneveld, voorzitter 

In de dankdienst met als voorganger ds. H.E.J. van der Laan die gehouden 
werd op dinsdag 30 augustus in de Herv. Kerk te Valkenburg hebben wij 
teruggezien op het leven van Cor en Francien Looman met alle goede en 
mooie dingen die zij van God mochten ontvangen. 
De overdenking was uit Openbaring 21, over God die alles nieuw maakt. 
Dat stond ook boven de rouwkaart. Stil maar, wacht maar alles wordt 
nieuw. De kinderen spraken mooie woorden over hun vader. 
Na deze dienst is Cor naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
Wij bidden Francien, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en nabij-
heid toe. 

Aafke Ravensbergen, 2e voorzitter 

Op 24 augustus is overleden Mw. Alie Krijgsman - Zwaan in de leeftijd van 
80 jaar. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 30 augustus in 
de Pniëlkerk in Katwijk, en werd geleid door Ds. J. Smit. Boven de rouw-
kaart staat "Heer ik kom tot U". 

Nicht Petra haalde herinneringen op. Het was vriendin Alie, zus Alie en 
tante Alie. Ze hield veel van kinderen, maar heeft ze zelf nooit gekregen. 
40 jaar was ze actief bij de oppasdienst in de Pniëlkerk. Kinderen mochten 
bij haar logeren, dan was er altijd wat lekkers. Ze organiseerde graag uit-
stapjes e.d. en hadden een strandhokje. In 2014 overleed haar man Wim. 
Ze was de vierde van de 15 kinderen Zwaan. 

Vier maanden geleden bleek ze een tumor in haar hoofd te hebben die 
niet operabel was. Ik weet waar ik heen ga, zei ze. De tekst voor de preek 
koos ze uit psalm 84, "Want God, de Heer is een zon en schild, Hij schenkt 
Genade en Glorie". Praten over het geloof vond ze lastig. Ze vertrouwde 
op beter en gaf het over. Mijn tijden zijn in Uw hand. Zus Greet sprak een 
dankwoord uit en onder de melodie van "Abba Vader" werd ze door haar 
broers uitgedragen. 
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De familie moet verder zonder Alie, maar met God die er is in het gemis, 
maar ook troost geeft in het verdriet. 

Secretaris Tineke van Delft.  

Op 11 september 2022 is overleden Willem Driebergen, in de leeftijd van 
91 jaar. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 16 september 2022 
in de aula van de Laatste Eer. Boven de rouwkaart staat een tekst uit 
Psalm 139, "Heer die mij ziet zoals ik ben". 

Willem werd binnengebracht door zijn kleinzoons onder het lied "Abba 
Vader". Pastor Arie Ravensbergen leidde de dienst. Dochter Marjan haal-
de herinneringen op aan haar vader: Geboren in de Koestraat, een liefde-
vol gezin, maar arm. Gevaren op de strondschuit van oom Adriaan. In 
1974 een ernstig brommerongeluk gehad en in 2003 een beenamputatie. 
Hij was een doorzetter, fietste altijd. Hij had één knop nodig op de TV: 
voor het voetballen. Zaterdags naar de Middelmors. Toen hij 70 jaar lid 
was van Rijnsburgse Boys is hij nog geridderd. Hij werd ziek en na een 
mooi en rijk leven is hij zondag overleden. Hij heeft zelf de liederen voor 
de dienst gekozen, waaruit dank spreekt. Psalm 139 stond in de dienst 
centraal. Als je rond je 50e niets meer kan heb je elkaar nodig, heb je God 
nodig. Willem kon mopperen maar ging goed om met tegenslagen en zij 
dan: "God heb ik lief". Zoon Bert sprak dankwoorden.  

De kleinzoons begeleidden hem naar de begraafplaats onder de melodie 
van "Lichtstad met de Paarlen Poorten". Marry en gezin moeten verder 
zonder Willem, maar met dierbare herinneringen en God, die troost in 
verdriet en gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Verslag van de contactmiddag van woensdag 21 september.  

Op deze eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen heet voorzitter Dick 
Schoneveld ons welkom. Fijn dat er zoveel leden gekomen zijn. Ook de 
nieuwe leden van harte welkom. Hij geeft door dat er een acceptgiro van 
het hoofdkantoor komt, met de vraag om een gift. Niet doen, als u iets 
wilt doneren dan graag aan onze eigen afdeling. We beginnen met het 
zingen van "Groot is Uw trouw o Heer" en daarna gaat Dick voor in ge-
bed. We hebben pauze met koffie/thee en cake met slagroom, vanwege 
de start van het nieuwe seizoen. Hierna heeft Dick een inleiding over het 
thema "Jaar in, jaar uit". Dit is n.l. het thema van de theatergroep die 
vanmiddag optreedt. 
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We vieren de Christelijke feestdagen. Jezus laatste woorden op aarde 
waren: "Zie ik ben met u/jullie tot aan de voleinding van de wereld". Om-
dat God van ons houdt. Hij gaat met ons mee en voorziet in al onze no-
den. Die woorden houden ons staande, vol hoop en vertrouwen. 

Hierna krijgt "Theatergroep Vrij" uit Maassluis gelegenheid op te treden. 
Wim en Trudy zijn bijna 40 jaar getrouwd maar een gelukkig stel is het 
niet. Hij zit de hele dag om haar heen en zij wil dat hij huishoudelijke ta-
ken doet voor haar. Dan belt Annie, haar vriendin. Die heeft de postcode 
loterij gewonnen en nodigt Trudy uit om een week mee te gaan naar Ibi-
za. Wim en Trudy, acteurs, speelden vroeger Romeo en Julia. Nu vele 

jaren later gaan ze het weer spelen en blij-
ken nog steeds verliefd door deze scene. Er 
passeren veel komische dingen de revue. 
Aan het eind zegt Trudy, je hebt in geen 40 
jaar zulke mooie dingen gezegd, waarop 
Wim zegt, lieve Trudy, gaan wij nog een 
poosje door als man en Vrouw? Waarop Tru-
dy zegt: natuurlijk, omdat ik zoveel van je 
houd". Ze werden bedankt met een groot 
applaus en bloemen. 

Hierna is de tweede pauze met de collecte. Janneke Wolvers sluit de mid-
dag af met een gedicht: "Een nieuw seizoen ligt voor ons, wij  weten niet 
wat komen gaat". Daarna gaat zij ons voor in dankgebed. 

Iedereen wel thuis en tot ziens op 12 oktober 2022. Dan komt iemand 
vertellen over de MAF, een reddings vliegdienst. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 21-09-2022:  € 373,10. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 25,00. 

19-09-22 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. 
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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 bel-
len 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 Ravens-
bergen, tel. 06 5732 6645. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

De Verhalenkoffer, medewerkers gevraagd!! 

In de Burgt in Rijnsburg staat inmiddels een oude koffer, gevuld met boe-
ken boordevol leuke, lieve en ontroerende verhaaltjes over vriendschap, 
liefde, werk en nog heel veel meer.  
Op dinsdagochtend 1 november start de Verhalenkoffer waarbij deze 
verhalen op aansprekende wijze voorgelezen worden aan volwassenen 
die er daarna over door kunnen praten.  
De Verhalenkoffer is een initiatief van @Bibliotheek Katwijk en Wijkteam 
Rijnsburg van #Welzijnskwartier. 
Hou jij van het delen en bespreken van korte verhalen en gedichten? Lijkt 
het jou dan wat om hieraan mee te werken als voorlezer en gastvrouw 
voor de bezoekers van De Verhalenkoffer? Wil jij hiervoor één keer in de 
twee weken tijd vrij maken op dinsdagochtend van 10.30 - 11.45 uur en 
samenwerken met collega vrijwilliger Aafke?  
Wat vinden wij, Margreet en Anne het dan leuk om met jou nader kennis 
te maken! Mail ons voor een afspraak:  
Anne is te bereiken via apauwels@bibliotheekkatwijk.nl en margreet via 
margreetgillebaart@welzijnskwartier.nl  
 
Geniet mee met verhalen uit de Verhalenkoffer. 

Op dinsdag 1 november start Welzijnskwartier in samenwerking met Bi-
bliotheek Katwijk met een nieuwe tweewekelijkse activiteit in de Burgt: 
voorleesclub "De Verhalenkoffer".  

Aafke Ravensbergen leest samen met een andere vrijwilliger verhalen en 
gedichtjes voor vanuit het dagelijkse leven.  
  

mailto:apauwels@bibliotheekkatwijk.nl
mailto:margreetgillebaart@welzijnskwartier.nl
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Verhalen waarin vriendschap, familie, werk, het gezinsleven, vakanties en 
nog heel veel andere onderwerpen centraal staan.  
Samen genieten van een mooi verhaal kan bijdragen aan onderlinge ver-
binding en ontmoeting. Het voorlezen van een verhaal of gedicht geeft 
ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herin-
neringen op te halen. Ook kan het zijn dat u door een visuele beperking 
niet (makkelijk) meer zelf kunt lezen. 

Door mee te doen aan de Verhalenkoffer kunt u dan toch genieten van 
verhalen. 

De ochtenden staan voor dit jaar op de volgende data gepland:  
1, 15 en 29 november, 13 december 2022. 
We starten om 10.30 uur met koffie en thee, daarna luisteren we met 
elkaar naar een verhaal en is er alle gelegenheid om erover na te praten. 
We eindigen rond 11.45 uur. 
Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis, en 
voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd.  
Wilt u meer weten over de Verhalenkoffer, neem dan contact op met 
Margreet Gillebaart van Welzijnskwartier, tel. 06-30629886 of mail naar 
Anne Pauwels: apauwels@bibliotheekkatwijk.nl. 

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. 

Gewoon!! Onze plicht gedaan. 

Een verhaal uit het boek: Rijnsburg in turbulente tijden, uitgeverij Verhagen 
in 1995. 

De eerste wereldoorlog in 1923 is vijf jaar achter de rug, toen een stam-
pende en rokende locomotief met wagons vol magere kinderen het oude 
station van Leiden binnenrolde. Ze kwamen uit Hongarije.  
Katalin Dobos was 10 jaar en had vanaf Boedapest drie dagen in de trein 
gezeten. Als Hongaars weeskind stond zij op de lijst.  

mailto:apauwels@bibliotheekkatwijk.nl
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Op het Leidse Stationsplein stonden ook mensen uit Rijnsburg op de kin-
deren te wachten en Katalin kwam terecht bij familie de Mooij, die in 
Rijnsburg een slagerij had.  
De slager had een Fordje en zo lag de moegereisde Hongaarse, die geen 
woord verstond, 's avonds in een Rijnsburgse bedstede met de deurtjes 
dicht.  

Moeder De Mooij had een zoon, en ze zorgde moederlijk voor haar 
pleegkind. Ze groeide op in het gezin, werkte mee in de zaak, had vrien-
dinnen in Rijnsburg en trouwde in 1939 met boerenzoon Jan Kromhout. 
Niemand wist wat Nederland te wachten stond. Katalin, Kato genoemd 
heeft de oorlogsjaren als een chaotische en gevaarlijke tijd beleefd. Ze 
was een van de laatste ooggetuigen van angst, verzet, hulp en herberg-
zaamheid. Ze relativeerde veel van de verzetsactiviteiten. "Veel is onbe-
wust gedaan". Jan Kromhout was een vechtjas, die iedereen met z’n neus 
op de feiten drukte. Een vechtjas, die zichzelf niet wilde verdedigen. Die 
nooit aan Kato vroeg of ze het goed vond. Hij is in 1989 overleden en had 
steeds nog gezegd, dat hij te weinig gedaan had. 
"Zelf? Och ik had de ellende van ouderloze kinderen al jong beleefd in 
Boedapest. Ik ben zelf daar uit de narigheid gehaald en daarom heeft 
mijn huis, tijdens de oorlog vol gezeten met vluchtelingen. We kregen 
vier kinderen in de oorlogsjaren en vier na de oorlog in het niet grote 
huis. Ik had drie kinderen toen Jan in 1943 zei dat er over een paar uur 
een Joodse vrouw gebracht zou worden; zij was mijn eerste onderduik-
ster. Zij bleef anderhalf jaar en was toen "Tante Mien" geworden. Ze 
heette Gazan en was afkomstig uit Dirksland". 

Tijdens een razzia is tante Mien nog eens op een brancard met een zie-
kenauto naar een ander adres gebracht. Later kwam ze op dezelfde ma-
nier terug. 
Op de vraag hoeveel onderduikers er zijn geweest, antwoordde Kato: "Ik 
niet, ik mopperde niet, want ik wist wat het was om van huis en haard 
verdreven te zijn. Neen, de voorkamer van het huisje in Koestraat zat vol, 
de zolder zat vol en mijn drie kinderen zaten op de vloer te eten…….  

Met de kinderwagen bracht ik stencils voor illegale bladen naar Oegst-
geest op een adres dat op een keer vlak na mijn bezoek overvallen werd 
door de SD. Toen dacht ik, ik ben bewaard gebleven. 
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Het waren harde tijden en we moesten voortdurend op onze hoede zijn. 
Jan zat in het verzet en de grote zorg was altijd het eten en de veiligheid 
van de onderduikers. Er moest vaak plotseling verhuisd worden en ik ging 
op een keer met twee Joodse mensen, een vrouw en een jongen, die in 
Rijnsburg op een bedreigd adres zaten, naar Wassenaar. Toen wij daar 
aankwamen was er een straat vol Duitsers. Onmiddellijk gingen wij uit 
elkaar.  

Terwijl ik brutaal dwars door de groepen soldaten midden op de straat 
liep gingen zij, ieder aan een kant van de straat, onopvallend langs de 
gevels lopen. Het lukte, aan het eind kwamen wij weer bij elkaar. Ja, ik 
had mijn zenuwen ijskoud in bedwang en eigenlijk heb ik dat nog wel". 

Bevrijding 

"Eindelijk kwam na de Hongerwinter de bevrijding met veel feest en ook 
weer nieuwe problemen. Vijf jaren geleefd, hard gewerkt, vaak voor 
vluchtelingen en tegen de onrechtvaardigheid gevochten, want ook in de 
oorlogsjaren ging niets vanzelf. De bevrijding was een enorme opluchting. 
Kato zegt dat ze toen Joodse ouders bij hun kinderen gebracht heeft. Dat 
was niet te beschrijven. 

De plaatselijke belastingcommies Breedijk vroeg aan Jan wat hij in de 
oorlog met de melk gedaan had! Hij had te weinig ingeleverd en of hij de 
vroegere onderduikers een verklaring kon laten tekenen, dat zij in huis 
melk gedronken hadden! De bureaucratie ten top. Het boerenbedrijfje 
kreeg niets, geen steun en Jan Kromhout mocht per gratie in de Noord-

oostpolder gaan werken, waar hij dan 
na vijf jaar een huisje zou kunnen 
krijgen. Hij hield het daar niet uit en 
dacht aan emigreren, totdat hij ten-
slotte aan de Elsgeesterweg een huis-
je kon kopen. Het boerenwerk was 
zwaar en leverde weinig op. De na-

oorlogse jaren waren slecht. Aan de Elsgeesterweg heeft Kato ook zeven 
jaar lang haar pleegmoeder De Mooij verzorgd. "Zij had mij met liefde 
grootgebracht, het was weer mijn plicht". 

  

Woonhuis aan de Elsgeesterweg 
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Rijnsburgs zakelijk instinkt 

Jan kreeg last van chronische rugklachten, het werk werd hem onmoge-
lijk. Het was erg moeilijk aan het eind van de vijftigerjaren. 
Toen brak de Rijnsburgse vindingrijkheid door. Ergens hebben alle Rijns-
burgers zakelijk instinct. Het idee kwam plotseling. Zou Jan proberen een 
camping te beginnen? Kato vertelt met spanning. Aan de keukentafel 
werd de balans opgemaakt, weinig geld, een stukje grond en twee ont-
ruimde stallen. De grote stap werd gewaagd. Dat werden de mooiste ja-
ren van mijn leven, zegt Kato. De opbouw van een eigen bedrijf, dat was 
boeiend. Het begon echt klein, de stallen werden ontruimd en helemaal 
gerenoveerd. We hadden al direct klanten. Het waren werkstudenten, die 
vakantiewerk deden bij de fabriek van Van der Vijver.  

Die sliepen op stapelbedden, die wij bij scheepsslopers kochten en er 
waren ook kampeerders met een tent. Werkelijk, die camping is direct 
gaan lopen. De mensen kregen meer vrije tijd, 
meer vakantie, de economie werd sterker. 
Camping "Koningshof" werd te klein. Jan ging 
stukjes aangrenzende grond kopen van de eige-
naars Brussee en de Mooij, maar ik zag het toen 
vaak somber in. Het  eerste stuk kostte 35 cent 
per meter en later werd er zeker 65 cent per meter gevraagd. Maar de 
toeloop ging door. Jan moest nog harder werken dan vroeger, maar had 
's winters rust. Later zijn we met de "Taveerne Koningshof" begonnen en 
het duurde niet lang dat er ook buitenlanders kwamen kamperen. Onze 
kinderen werden groter, spraken talen en kwamen in het bedrijf. Flip had 
"Hogere Hotelschool" gedaan en had aanvankelijk weinig zin in een cam-
ping. Toch is hij erin gestapt, want er was een vaste klantenkring ge-
groeid. Er zat toekomst in. Jan kon leuk met de jeugd omgaan, dat viel in 
goede aarde. Er zijn mensen die hier nu 35 jaar komen en nu kinderen en 
kleinkinderen meebrengen. Ze noemen mij Oma Kromhout. "De Taveer-
ne" is een bekende plek in Rijnsburg, waar jubilea en partijen gevierd 
kunnen worden. 

Herinneringen 

Katalin(Kato) Kromhout-Dobus herinnert zich de tijd dat ze in Holland 
kwam. Het was 3 oktober 1923. Het eerste wat ze kreeg was een reep 
chocolade.  
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Toen ze bij pleegmoeder De Mooij, in het Hongaars en met handen en 
voeten, om drinkwater vroeg, kreeg ze melk, zodat ze dacht dat de Hol-
landse melk uit de kraan kwam. Ze heeft de honger en de angst van twee 
wereldoorlogen beleefd. Wij deden onze plicht, zonder eigenbelang. "Een 
stempel op ons leven", zegt Kato, "maar we hebben ook een stukje voor-
uitgang beleefd. Sober leven, lang en hard werken voor een eigen bedrijf. 
Verantwoordelijk zijn voor anderen en voor jezelf. Dat brengt vooruit-
gang". 

Note: 
In het voorwoord schrijft oud burgemeester Fedde Jonkman van Rijnsburg: “Wij 
mogen, onder Gods zegende hand, dankbaar terugzien op het vele dat is bereikt. 
Bij alle turbulente ontwikkelingen is Rijnsburg toch een hechte samenleving ge-
bleven. Het geeft vertrouwen voor de volgende 50 jaar. 

Op 1 mei 2010 (een dag na haar 97e verjaardag) is Kato Kromhout-Dobus  over-
leden. 
Bijzonder: Mw. Toos Keuning - de Mooij, Graaf Florislaan, dochter van slager 
Riekus de Mooij is vernoemd naar haar. Katalin de Mooij met als roepnaam Toos. 

Op donderdag 29 september zullen de "Verhalenvangers" in de Voorhof een film 
vertonen over Camping Koningshof.  

Leden mutaties. 
Overleden: 
Op 21-08: Dhr. J.H. van Es, Het Zwammerveld 18, 2235BM Valkenburg 
Op 24-08: Mw. A. Krijgsman-Zwaan, B. van Wassenaerstr.36, 2223Katwijk 
Op 24-08: Dhr. C. Looman, Veldzicht 18, 2235DZ Valkenburg 
Op 11-09: Dhr. W. Driebergen, Tulpenstraat 50, 2231GX 
Op 18-09: Dhr. J. van der Heijden, De Klok 454, 2231DW 

Verhuisd: 
Mw. A. Glasbergen-v.d. Meij, Smidstraat 83 naar  
Oude Vlietweg 50,  kamer 302, 2231DS 

Nieuw: 
Mw. C. Hovingh-Kruik, Waterboslaan 2, 2231BJ 
Mw. M. den Heijer-de Mooij, Prins Bernhardlaan 8, 2231VM 
Echtpaar C.H. en J. van Muijen-Glasbergen, Goudenregenplantsoen 20, 
2231ZC 
Mw. M. Mallee-Cederhout, Spinozalaan 21, 2231SG 

Hartelijk welkom! 
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Gefeliciteerd! 

Het echtpaar Wim en Catrien van der Velde van der Meij, Rijnweide 12 
hopen op 19 september hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. 
Het is van allebei hun tweede huwelijk. 
Zij zijn dankbaar en blij dat ze dit met kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie kunnen vieren. Van harte gefeliciteerd. 

 
 
 
 
 
 
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/

