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Licht. 

"Ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is, opdat iedereen die in 
mij gelooft niet meer in de duisternis is". 
Licht heeft alle kleuren van de regenboog, behalve zwart, want dat 
hoort bij de duisternis. Hij gaat komen: Het Licht der wereld, Maria is 
zwanger en de geboorte van de Here Jezus komt elke dag dichterbij.  
Als Jezus op aarde rondwandelt dan vergelijkt Hij Zichzelf meerdere 
keren met Licht. Hij noemt Zich dan "het Licht der wereld". 

In de Bijbel gaat het vaker over licht en duister-
nis. Als God de wereld maakt dan maakt Hij on-
der andere het licht. Wij kennen het spreek-
woord van dingen die het daglicht niet kunnen 
verdragen. Zo staat de duisternis in de Bijbel vaak 
symbool voor het kwade. Het is in de wereld 
donker geworden, door alle ellende die er is. Er is 

niemand die er niet mee te maken krijgt. Als mensen wonen we in de 
schaduw van de dood (Jesaja 9:1). De primaire functie van licht is, dat 
het de duisternis verdrijft. Dat is ook de betekenis van Jezus als het 
Licht der wereld. Hij is als hét Licht in deze wereld gekomen om de 
duisternis te verdrijven. Hij is het beste te vergelijken met het licht van 
de zon. Jesaja profeteerde immers over een groot Licht. Hij doet wer-
kelijk alle duisternis verdwijnen. 

 Licht maakt ruimte – de duisternis benauwt 
 Licht toont de omgeving – de duisternis verbergt die 
 Licht geeft vreugde – de duisternis boezemt angst in 
 Licht brengt helderheid – de duisternis verdoezelt 
 Licht maakt leven mogelijk – in de duisternis heerst de dood 
 Licht is verrassing – de duisternis een verschrikking 
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Maar nu is Jezus gekomen, als een Licht in de wereld. Zodat ieder die 
in Hem gelooft niet in de duisternis hoeft te blijven (Johannes 12:46). 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Kerstvieringen op 14 en 15 december 2022. 

Goddelijk Licht 

Hoe donker ook de wereld is 
God geeft ons Licht in duisternis.  
Wie uitdeelt van dit Goddelijk licht 
weerspiegelt zo Zijn aangezicht.  

Geachte leden, 
Wij nodigen u uit voor een van de kerstvieringen welke gehouden worden 
op 14 en 15 december 2022 in de Voorhof.  
De vieringen beginnen om 10.30 uur en eindigen om ca 15.30 uur. 
Hoe mooi is het om bij deze kerstvieringen elkaar te ontmoeten, samen 
te zingen en te luisteren naar het kerstevangelie. 
Na de lunchpauze verleent mannenzanggroep Soli Deo Gloria 
medewerking met zang en samenzang. 
We hopen velen van u te mogen ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

 
Aanmelden voor de kerstvieringen 2022. 

Een aantal bestuursleden (kerstcommissie) heeft voor de kerstvieringen 
dit jaar weer een mooi programma samengesteld. In 2021 hebben we, als 
gevolg van toen geldende coronamaatregelen, moeten besluiten om onze 
kerstviering niet op één dag te houden maar op twee dagen. Deze opzet 
is ons, maar zeker ook onze leden, zo goed bevallen dat we dit jaar de 
vieringen opnieuw op twee dagen houden te weten: woensdag 14 en 
donderdag 15 december a.s. 

Voor beide dagen geldt: 
Aanvang: 10.30 uur, rond 12.15 uur gebruiken wij een lunch, einde van de 
middag ca. 15.30 uur.  
U moet zich wel vooraf aanmelden voor de woensdag of donderdag!!  

Aanmelden: Tineke van Delft, 06 21520710. U kunt haar bereiken, vanaf 
vrijdag 9 december tot en met maandag 12 december. 
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In Memoriam. 

Op 3 november is in Leiden overleden Dhr. Bernhard (Ben) Stravers, wo-
nende Abdijlaan 55 in Rijnsburg, in de leeftijd van 81 jaar. Tekst op de 
rouwkaart: "Het was niet altijd makkelijk en vaak een strijd. Goede tijden 
heb ik gekend en moeilijke tijden ben ik doorgegaan. Nu heb ik rust en ga 
beginnen aan mijn laatste reis".  Op 10 november vond in het uitvaart-
centrum De Laatste Eer in Rijnsburg de uitvaartplechtigheid plaats. Ben, 
geboren in Oegstgeest is rustig ingeslapen. Hij leefde de laatste jaren 
slechts met een long. Rijden in een grote vrachtwagen, jarenlang voor de 
fa. Postmus, was zijn lust en zijn leven. Tevens een dierenliefhebber, 
vooral pony’s en paarden. Zijn Friese paard PRINS was zijn trots. Nu is Ben 
heengegaan naar zijn laatste rustplaats, waar afscheid is genomen. Op de 
muur in de aula werden tijdens de uitvaartplechtigheid prachtige foto’s 
van zijn levensloop met muziek geprojecteerd.  
Een sympathiek mensenkind is van ons heengegaan. Hij rust in vrede. 

Dick Schoneveld, voorzitter  

Verslag van de contactmiddag van woensdag 9 november 2022. 

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in de volle 
zaal van de Voorhof, in het bijzonder Cees v.d. Meij en Martin Noort van 
Herberg Welgelegen in Valkenburg. Een prachtige locatie met de luxe van 
een hotel en de rijkdom van een echte Herberg.  

Na het zingen van Psalm 103: 1 en 3 geeft Dick uitleg over bronnen in de 
bijbel. Bronnen wijzen op levend water, dat de Here Jezus graag aan 
iedereen wil geven die bij Hem komt. Hoogtepunten en dieptepunten in 
ons leven maken we allemaal mee. Maar we staan er niet alleen voor.  
Na de eerste pauze deelt Dick nog mee dat er twee kerstvieringen zijn, op 
14 en 15 december. Het thema is "Licht dat met ons meegaat".  

Vervolgens krijgen Cees v.d. Meij en Martin Noort het woord, zij stellen 
zich voor en vertellen uitgebreid van "Wies ze er ien zijn".  
Cees vertelt dat vroeger de zorg voor elkaar vanzelfsprekend was, maar 
het was ook niet altijd peis en vree.  

Er was scheiding tussen geloven en een bekend spreekwoord luidt: 
"Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel  tussen" en woon-
ruimte was ook toen al moeilijk te verkrijgen.  
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Afgelopen decennia is er veel veranderd. Naast goede gezondheidszorg 
en technische hulpmiddelen is er ook sprake van eenzaamheid onder veel 
senioren. Met beelden op de beamer werd de "goeie ouwe tijd" afgeslo-
ten met het lied van Wim Sonneveld over "Het Dorp".  
Cees en Martin hebben elkaar enige jaren geleden ontmoet en hadden 
beiden een droom om juist in deze tijd iets te doen voor de zorg. Dat 
heeft geleid tot de aankoop van het leegstaande voormalige gemeente-
huis van Valkenburg en zo is, na een grondige verbouwing, Herberg Wel-
gelegen ontstaan. Een combinatie van commerciële activiteiten (hotel, 
bruiloften, feesten e.d.) en 5 dagen per week sfeervolle, laagdrempelige 
voorzieningen voor dagopvang voor onze senioren. Deze faciliteiten zor-
gen ook voor een ontlasting van bijv. mantelzorgers, die dan ook even 
iets anders kunnen doen. 

Na de tweede pauze vertelt Martin uitgebreid verder over voorzieningen 
in Herberg Welgelegen. Nieuw sinds dit jaar is Herberg Thuis. Dit is een 
digitaal platform waar zorgvrager, mantelzorger, en zorgverlener, de 
Buddy aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Mensen wonen langer thuis 
waardoor mantelzorgers overbelast kunnen raken. Met een Buddy wordt 
een stukje ontlast, een betaalbare hulp bij mensen thuis. Gezelligheid en 
hulp bij alledaagse dingen. Cees en Martin zouden graag zien dat in elke 
dorpskern in Katwijk een "Herberg" zou komen, daar blijven ze over dro-
men.  

Omdat grote zorgaanbieders niet willen samenwerken met kleinschalige 
dagopvang zoals de Herberg, is deze voorziening uitsluitend voor senio-
ren woonachtig in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 
Op dinsdagen en donderdagen wordt het "eetcafé" in de Herberg weer 
opgestart. Eten wat de pot schaft voor een bescheiden prijs. 

Als afsluiting zeggen Cees en Martin het fijn gevonden te hebben hier te 
mogen zijn. We leven ondanks veel nare dingen toch in een mooie we-
reld. Er zijn heel veel lieve mensen die hier veel doen.  
Cees en Martin worden bedankt met een groot applaus en Tineke over-
handigt een mooi boeket aan ze.  

De collecte heeft bijna € 400,00 opgebracht en twee giften.  
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Prijna Wessel sluit de middag af. Ze benoemt het werk van Herberg Wel-
gelegen. Alleen geloof is niet genoeg staat in de bijbel. Het moet gepaard 
gaan met goede werken. We wandelen samen en willen niemand achter-
laten. Ze wijst op het Licht in de wereld. Gods geest laat het in ons groei-
en. Hierna gaat ze ons voor in gebed en wenst iedereen wel thuis en tot 
ziens op een van de kerstvieringen. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Omzien naar elkaar. 

Wij zijn een team bestaande uit: Marry Paauw, Lijnie Glasbergen, Wil Kotte-
rer, Nel Vletter en Prijna Wessel. 
Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, ko-
men wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie 
/ thee. Wij kunnen echter niet alles weten dus als u een be-
zoekje 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 Prij-
na Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817. 
Voor een bezoekje in Valkenburg kunt u ook bellen naar Aafke Ravensber-
gen, tel. 06 5732 6645. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 09-11-2022:  € 396,38. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 135,00. 

24-10-22 Gift voor PCOB   €   20,00  

09-11-22 Gift voor PCOB via collecte (1 x € 25 en 1 x € 5)  €   30,00  

03-11-22 Gift voor PCOB   €   15,00  

08-11-22 Gift voor PCOB   €   25,00  

11-11-22 Gift voor PCOB   €   25,00  

17-11-22 Via D. Schoneveld hulp bij energie aanvraag  €   20,00  

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 

Ik wil u nogmaals wijzen op het belang van de collecte tijdens de con-
tactmiddagen. Deze inkomsten zijn belangrijk om de kosten te kunnen 
dekken. Dit geldt zeker ook voor de kerstvieringen waarbij u o.a. een 
lunch en een hapje en drankje geserveerd krijgt. Graag uw aandacht hier-
voor!! 

Kees van Delft, penningmeester. 
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Energietoeslag: Gemeente Katwijk verhoogt de inkomstennorm. 
De gemeente Katwijk heeft besloten de groep die recht heeft op energie-
toeslag te verruimen. Vanaf 10 november 2022 kunnen huishoudens met 
een inkomen tot 150% van het sociaal minimum de energietoeslag aan-
vragen. De energietoeslag was eerder alleen bedoeld voor huishoudens 
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De afgelopen 
maanden nemen de geldzorgen en -problemen ook toe bij huishoudens 
met een laag middeninkomen.  

Maximaal maandinkomen : 
U bent alleenstaand en gepensioneerd:  € 1.746,58 
U bent gehuwd/samenwonend en gepensioneerd: € 2.366,01 
Genoemde bedragen zijn netto bedragen excl. Vakantietoeslag 

Wilt u als PCOB lid meer weten en hulp ontvangen, bel dan naar:  
Dick Schoneveld, tel. 4024222 of 06 5340 6872. 

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 € 30,00. Betaling uitsluitend per pinpas. 
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring 
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Advent. 

De donkere tijd van het jaar, veelal de tijd van overdenkingen 
of althans het zoeken er naar. 

Met veel of weinig bedenkingen. Iedere week het ontsteken 
van een nieuw licht. 

Met alle bezinning en verlossing op het Kerstfeest gericht. 

Advent een gedicht van Fedde Nicolai. 

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen 
Een tijd van bezinning en inkeer 
Vol verwachting uitzien naar de Heer 
Die al onze schuld heeft weggenomen. 
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Advent, licht zien in de duisternis 
De blijde komst van onze Heiland 
Redder der wereld, Gods afgezant 
Advent, toe leven naar Kerstmis. 

Advent, tijd van geloven en hopen 
Gods beloften zullen worden vervuld 
Aan een wereld, verloren in schuld 
De hemelpoort gaat wagenwijd open. 

Advent, wachten op het grote wonder 
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal 
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal 
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder. 

 
Johannes Post - Nieuwlande (Drenthe). 

In Rijnsburg is de Johannes Poststraat, vernoemd naar de verzetsstrijder 
Johannes Post. Geboren op 4 oktober 1906 in Oosterhessellen, een es-

dorp in Drenthe in de gemeente Coevorden. Eind 1929 
betrokken Johannes en zijn vrouw Dien een kleine keu-
terboerderij in Nieuwlande (10 kilometer ten oosten van 
Hoogeveen, in Drenthe). De inwoners van Nieuwlande 
en omgeving hebben in de tweede wereldoorlog met 
gevaar voor eigen leven honderden onderduikers een 
plek gegeven om te schuilen. Het dorp was moeilijk be-
reikbaar en omgeven door veel water, waardoor het 

voor onderduik uitermate geschikt was. Nieuwlande was het eerste dorp 
in de wereld waarvan alle bewoners in 1985 de Israëlische onderschei-
ding van "Rechtvaardige onder de Volken", een eretitel die door Israëls 
Yad Vashem werd toegekend, ontvingen. Een van de bekendste verzets-
strijders van ons land: Johannes Post woonde in Nieuwlande.  

Vanuit zijn boerderij werd een steeds groter netwerk van verzet opge-
bouwd. "Het belangrijkste voor de inwoners van het dorp was Zwijgen". 
Een bekend gezegde was: "Je vriend heeft een vriend en die vriend heeft 
ook een vriend. Leer te zwijgen".  
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Je praatte nergens over, want het was gevaarlijk. Niet alleen op boerde-
rijen, maar ook in burgerwoningen werden mensen opgevangen. Zodra 
bekend werd dat er  Duitsers of collaborateurs onderweg waren, moes-
ten mensen naar hun schuilplaats. Op zolder, onder de vloer of in de stal. 
Er zijn in de bossen in de omgeving ook diverse holen uitgegraven, waar 
onderduikers soms ook voor korte of langere tijd in moesten wegduiken.  
Een van die holen is een aantal jaren geleden, nota bene door de militai-
ren uit de Johannes Postkazerne in Havelte, gerenoveerd en opengesteld 
voor het publiek. Twee jonge Joodse mannen uit Amsterdam kwamen 
ook als onderduikers in Nieuwlande terecht. Zij wilden niet alleen onder-
duiken, maar ook actief meedoen in het verzet.  

Hun schuilplaats was onder de vloer van de Gereformeerde Kerk, onder 
de preekstoel. Maandenlang hebben zij het daar uitgehouden, terwijl het 
er koud en aarddonker was en ze er alleen konden zitten of liggen. Buiten 
kwamen ze nauwelijks en tijdens de kerkdiensten moesten ze zich dood-
stil houden. Deze twee mannen (schuilnaam Peter en Lou Gans) hebben 
daar onder de vloer van de kerk, honderden persoonsbewijzen, fietsver-
gunningen en arbeidskaarten vervalst. De een was graficus en de ander 
tekenaar van beroep, waardoor zij dit goed konden. Ook hebben zij 32 
afleveringen van een krantje gemaakt, de zogenaamde Duikelaar, die 
daarna aan velen werd doorgegeven. Op een gegeven moment werd be-
kend dat er een razzia zou worden gehouden. Hals over kop zijn zij vanuit 
de schuilplaats vertrokken, waarbij ze alles hebben meegenomen. Toen 
de Grüne Polizei kwam en het luik opende, was er niets meer van hun 
verblijf te vinden. 

Op 15 augustus 1944 is het vreselijk misgegaan. Er vond een inval plaats 
in het huis van Jan Post, de broer van Johannes. Hij woonde daar met zijn 
vrouw en drie dochters en een zoon plus een onderduiker van de leeftijd 
van zijn zoon. Zijn zoon en de andere jongen vluchten weg achter de 
boerderij het veld in. De SS heeft op hen geschoten waardoor zij allebei 
gewond raakte. Zij kwamen terug naar de boerderij, waar ze beiden door 
de Duitsers met een kogelschot in hun nek vermoord werden. 
Na de bevrijding bleek pas goed hoeveel mensen in die omgeving onder-
gedoken hadden gezeten. Ze kwamen overal tevoorschijn, uit alle hoeken 
en gaten. Het bleek dat soms familieleden vlak bij elkaar ondergedoken 
hadden gezeten zonder dit te weten.  
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Daaruit bleek hoe goed de dorpelingen hadden gezwegen. Johannes Post 
is op 16 juli 1944 op 37 jarige leeftijd door de Duitsers in de duinen bij 
Overveen gefusilleerd. Hij ligt daar ook begraven op de Erebegraafplaats 
Bloemendaal.  

Met het nieuw opgerichte museum wil 
men de nagedachtenis aan deze bijzon-
dere geschiedenis voor de komende ge-
neraties levend houden. Meer informatie 
is te vinden op:  museumnieuwlande.nl  
 
Leden mutaties. 
Overleden: 
Op 03-11: Dhr. B. Stravers, Abdijlaan 55, 2231EB 
Bedankt per 30-12-2022: 
Mw. K.J. Bergman-Glasbergen, Kleipettenlaan 314, 2231MG 
Dhr.+mw. Roessen-van Beekum, P.P. Rubensstraat 7, 2231DB 
Mw. A. Oskam-Voets, Hans v.d. Hoevenstraat 101, 2225TX Katwijk 
Mw. J. Brussee-Timmermans, Lupine 85, 2231PP 
Dhr. G.A. Joustra, Westerpark 127, 2231DM 
Verhuisd: 
Mw. N. Zwaan-Plokker, Akkerwinde 21 > Merovingenlaan 72, 2232AN 
Dhr.+mw. van Muijen, Goudenregenplnts 20 > Smidstraat 83 2231EP 
Mw. T. van Muijen-Griffioen, Apollolaan 384, Oegstgeest >  
Oude Vlietweg 74, 2231DS Rijnsburg 
Mw. G. van Egmond-Brussee, Smidstraat 97 > Oude Vlietweg 50, 2231DS 
Nieuw: 
Dhr. W de Vries, Kerkstraat 45, 2223AG Katwijk 
Dhr. J. Hoiting, Floris Versterstraat 12, 2231EH 
Mw. E.J.M. Melchert-Donker, de Kempenaerstr.40, 2341GN Ogstgeest 
Mw. D. Kralt-Wagter, Kerkstraat 19A, 2231CX 
Mw. C.M.G. Roosen-Kortekaas, Prins Bernhardlaan 49, 2231VL 
Dhr.+mw. Vlasveld-van Ees, Smidstraat 51, 2231EK 
Hartelijk welkom! 

  



pagina 10 

 
 
 
 
 
 
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 

Ledenadministratie: D.S. Schoneveld 071-4024222 

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/

