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AOW. 

Na de Tweede Wereldoorlog waren vrijwel alle politieke partijen er van 
overtuigd dat er snel iets gedaan moest worden aan de ouderenzorg en -
voorzieningen. Het plan werd opgevat om een verzekering in te voeren 
die mensen na hun 65e in staat stelde om te stoppen met werken, omdat 
ze een pensioen van de overheid kregen. Er was veel discussie of de rege-
ling daarom niet gewoon een staatspensioen was, in plaats van een ver-
zekering. Ondanks de kritiek en vele debatten over het plan, wist Drees 
zijn uitgewerkte idee over een ouderdomsvoorziening door de Eerste en 
Tweede Kamer te loodsen.  
De wet moest een tijdelijke oplossing zijn voor een ur-
gent probleem. De wet gold aanvankelijk voor drie jaar, 
maar hij werd steeds verlengd. Er werd namelijk positief 
op gereageerd en in het eerste jaar na de invoering had-
den 400.000 ouderen profijt van de nieuwe regeling. Het 
leverde Drees de bijnaam 'vadertje Drees' op.  
Nadat Drees in 1948 minister-president werd, bleef de 
regeling dan ook gewoon van kracht. Pas in 1957 werd hij officieel omge-
vormd tot de Algemene Ouderdomswet (AOW). Vanaf toen was de AOW 
een verplichte verzekering voor de gehele Nederlandse bevolking. Wie de 
gerechtigde AOW pensioenleeftijd van 65 jaar bereikte werd een inko-
men garandeert. 
De Belastingdienst int de premies tegelijk met de inkomstenbelasting bij 
de verzekerden jonger dan de AOW leeftijd (2023: 66 jaar en 10 maan-
den). De komende jaren gaat de AOW leeftijd verder omhoog naar 67 
jaar.  

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit aan de verzekerden 
vanaf het bereiken van de AOW leeftijd. Strikte voorwaarden voor de 
aanspraak van een AOW-uitkering is, dat men 50 jaar binnen Nederland 
gevestigd is geweest.  
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Deze 50 jaar is gebaseerd op de algemene werkzame leeftijd, gerekend 
vanaf 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW leeftijd. Ieder 
jaar wordt 2% van het recht op uitkering opgebouwd. 

In 1957 ontving een alleenstaande netto 804 gulden en gehuwden 1.338 
gulden per jaar. Na 5 jaar werd ingezien dat ouderen nauwelijks met deze 
bedragen konden rondkomen en werd besloten de AOW met 15% te ver-
hogen. Steeds zijn in de loop der jaren de bedragen verhoogd. Voor dit 
jaar 2023: Alleenwonend € 1.430,80 en getrouwd/samenwonend 
€ 1.947,72 per maand (bruto bedragen). 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 8 maart 2023. 

Beste leden, 
Deze middag is dhr. Dick Peters onze gast met het onderwerp: "Het leven 
van Toon Hermans". Een zeer interessante en zeker 
amusante lezing waarin Dick Peters weet te boeien en het 
gehoor ook zelf aan het lachen te maken. Natuurlijk laat hij 
de meester ook zelf aan het woord, door video’s te 
vertonen, wel te verstaan. 
Eigenlijk zijn wij vergeten hoe briljant Toon Hermans was in 
zijn woordkeuze, stem, toon en timing. Toon kon zijn 
gehoor zo goed bespelen en improviseren en van niets een geweldig 
amusante show maken. Dit belooft weer een mooie en gezellige middag 
te worden. Aanvang 14.30 uur in de Voorhof te Rijnburg.  
Wij vinden het fijn om u deze middag weer te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 11 januari 2023 is overleden Leonardus Petrus, Leo  Sneijers, 
op de leeftijd van 84 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 18 
januari 2023 in de aula van de Laatste Eer en werd geleid door 
Anneke Noordermeer - Karremans. Onder de tonen van klassie-
ke muziek werd Leo door zijn kinderen binnen gebracht. Anneke 

sprak woorden van vertrouwen dat God hem opneemt in Zijn oneindige 
liefde. Ze heette zijn vrouw Corrie, kinderen, kleinkinderen, familie en 
bekenden welkom. Het herinneringskruisje werd achter in de Joannes de 
Doperkerk in Katwijk binnen opgehangen.  
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De Paaskaars werd door Corrie en de kinderen aangestoken, om Leo in 
het Licht te zetten. Er werden 6 kaarsen aangestoken, voor warmte, ge-
borgenheid, voor het licht, voor de hoop, voor de vriendschap en voor de 
dankbaarheid. Anneke las uit de Bijbel: "Als ik straks gestorven ben, wees 
dan goed voor elkaar, deel uit. Wat jij niet wil dat jou geschiedt doe dat 
ook een ander niet". Zoon Marco en Edwin deelden diverse herinnerin-
gen. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, o.a. voor de zonnebloem, in 
de Wilbert, in de kerk. De laatste dag had hij het grootste woord, maar 
bijna geen zuurstof. We luisterden naar een lied uit de musical Hair, weer 
met foto’s. Anneke las een gedicht van Toon Hermans: Zijn weg. Aan het 
eind zei ze, we brengen eer aan deze mens, sprenkelen water op de kist. 
Dat zijn geest ons zal vervullen met licht en kracht. Jantine van de Laatste 
Eer sprak namens de familie dankwoorden. Iedereen kon langs de kist 
lopen, condoleren, nadat het gezin koffie heeft gedronken. Het gezin van 
Leo begeleidde hem naar het crematorium. Corrie, kinderen en kleinkin-
deren moeten verder zonder Leo, maar met dierbare herinneringen en 
God die troost en met ze meegaat. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Op 16 januari 2023 is overleden Margaretha Adriana (Gré) Schoneveld - 
de Fijter op de leeftijd van 88 jaar. De dankdienst voor haar leven was op 
21 januari 2023, vanuit de Immanuëlkerk en werd geleid door ds. Pieter 
v.d. Ende. Boven de rouwkaart staat: 
"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daar-
op. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem".  
Gré werd binnen gebracht door haar kinderen onder de muziek van "Jesu, 
joy of man’s desiring". Daarna kwamen de achterkleinkinderen binnen 
met een lichtje en werd ook de Bijbel, het Boek, waar ze altijd uit las 
neergelegd. Tijdens hun binnenkomst zongen we "Jezus zegt dat Hij hier 
van ons verwacht". Oma had voor de kleinkinderen allerlei koosnaam-
pjes, o.a. prins, prinses, rakker, schitteroogje enz. In december was ze 
onrustig en de psycholoog zei, het is goed dat de dominee komt. Ze tobde 
of God wel een plaats voor haar had. Ze voelde zich schuldig omdat ze 
teveel bezig was en vergat aan de Heer te denken. Maar die onrust ging 
weg, ze wist zich een geliefd kind van God.  

Ze was verpleegkundige in het A.Z.L. en later in de Wilbert. Ze deed veel 
voor anderen, zat in het bestuur van de PCOB, zat op de vrouwenvereni-
ging, bij de Zonnebloem enz. 
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Van de woorden rust, reinheid en regelmaat was reinheid voor haar erg 
belangrijk. Op de rouwkaart staan madeliefjes. Als je het spelt staat er ma 
- de - liefjes. Dat waren de achterkleinkinderen. Ze was toch blij dat ze 
naar de Vlietstede mocht, omdat het niet meer zelfstandig ging. Het the-
ma in de dienst was: "Mijn lot en mijn leven zijn in Uw hand". Een lieve, 
zorgzame moeder en oma. Haar belijdenis dat God niet loslaat, is haar 
erfenis voor haar kinderen en kleinkinderen. Dochter Mieke met zoon 
Peter spraken dankwoorden. Dank aan God voor haar leven en een zegen 
dat ze bij ieders leven betrokken was. Ds. v.d. Ende las het gedicht voor: 
"Voetstappen in het zand". Het slotlied was "Lichtstad met uw paarlen 
poorten", door haarzelf gezongen bij het overlijden van Martin. Gré werd 
de kerk uitgedragen door kleindochters, onder de muziek van "Dankt, 
dankt nu allen God". Het bestuur van de PCOB kijkt met dankbaarheid 
terug op de jaren dat ze secretaris was en coördinator van Omzien naar 
Elkaar. Kinderen en kleinkinderen gaan verder zonder hun moeder en 
oma, maar met dierbare herinneringen en een God die troost en bemoe-
digt in het verdriet en gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Op 23 januari 2023 is overleden Mw. Adriana (Adrie) Tavenier - Wolfert 
op de leeftijd van 102 jaar. Zij was het oudste lid van onze PCOB. De 
dankdienst voor haar leven was op 28 januari 2023 in de aula van de 
Laatste Eer en werd geleid door Ds. E. Buitendijk. Met het lied "Veilig in 
Jezus armen" werd zij door haar kleinkinderen binnen gebracht.  

Ds. Buitendijk heette welkom en zei: als je zo lang geleefd hebt op aarde 
zijn er vele banden. Zij heeft nu een leven, waarnaar ze verlangde. Wij 
hier worden bemoedigd en getroost door woorden van God en haar. 
Kleindochter Silina sprak herinneringswoorden. Oma is opgegroeid in 
Pernis in een samengesteld gezin van 11 kinderen. Ze was ondeugend, 
kreeg straf en op school verwisselde ze de klompen op de gang. Daardoor 
kreeg ze gauw de schuld ergens van.  

Ze was erg actief,  puzzelde graag en deed legpuzzels met haar kleindoch-
ter. Het was een sterke vrouw, eerlijk, uitgesproken en ondeugend. Silina 
eindigde met het gedicht: "Ik houd mijn blik op Hem gericht". Op het 
briefje wat ze vond, stond "denk nog eens aan mij".  
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Daan Noort, een diaken uit de kerk kwam regelmatig bij haar. Hij las 
psalm 25 voor. Ze was dankbaar voor de vele jaren, een lieve moeder en 
oma. Ze wist zich veilig bij Jezus, had een groot geloofsvertrouwen. Op 
een briefje schreef ze de tekst, de liederen en wat de dominee moest 
zeggen. Alles zo eenvoudig mogelijk. Wilde zelf de regie in handen hou-
den. Tegen de familie zei hij, jullie zijn welkom als jullie willen praten over 
haar en haar geloof. We hebben een toekomst vol hoop, een toekomst 
met God. Het lied "Wat de toekomst brengen moge" was het slotlied. 
Adrie Tavenier - Wolfert werd begeleid naar de begraafplaats onder het 
lied "Er ruist langs de wolken". Kinderen en kleinkinderen moeten verder 
zonder haar, maar met God, die troost en bemoedigt in het gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Verslag van de contactmiddag van 8 februari 2023. 

Voorzitter Dick Schoneveld heette iedereen van harte welkom. Eerst de 
ledenvergadering en na de 2e pauze komt Nan de Mooij uit Valkenburg 
vertellen over haar werk als uitvaartverzorger van haar professionele, 
gespecialiseerde uitvaartbegeleiding. Op de tafels een A4 met de 
agendapunten en aan de achterzijde de jaarrekening van onze afdeling 
Regio Rijnsburg. We zingen lied 434 vers 1, 2 en 5, Lof zij de Heer, de al-
machtige koning der ere.  

Vanmiddag legt het bestuur verantwoording af naar haar leden over haar 
werkzaamheden. Dick geeft door dat door een miscommunicatie binnen 
het team van de Voorhof u bij de vorige contactmiddag maar 1x  een 
koekje bij de koffie kreeg. Dick gaat ons voor in gebed.  

Na de 1e pauze met koffie/ thee leest secretaris Tineke van Delft het uit-
gebreide jaarverslag over 2022 voor. Er is extra aandacht voor de overle-
denen. Ze steekt een kaars aan en na het noemen van de 29 namen leest 
ze een gedichtje voor.  

Dan is het de beurt aan penningmeester Kees van Delft met het financieel 
verslag, de jaarrekening 2022, de begroting 2023 en het vaststellen van 
de contributie voor 2023. Hij licht alles duidelijk toe. De heren Arjo Bar-
nard en Wout Kranendonk hebben de stukken bij Kees gecontroleerd. 
Arjo Barnard doet verslag en zegt dat ze alles over 2020, 2021 en 2022 in 
goede orde hebben bevonden. Zowel Kees als Tineke krijgen applaus voor 
het vele werk.  
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Wout Kranendonk treedt af als kascontrolecommissielid en het voorstel is 
om nieuw te benoemen Mw. Nel Lagerwerf - Zwaan. Na het applaus voor 
de kascontrole krijgen ze van Dick een boeketje. Mw. Marieke Wassenaar 
- Knipscheer is aftredend en herkiesbaar in het bestuur. Ze krijgt applaus 
en ook een boeketje. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen 
wordt geen gebruik gemaakt. Allemaal tevreden leden!  

Na de 2e pauze met de collecte, die door de stijgende kosten warm wordt 
aanbevolen, krijgt Nan de Mooij het woord. Ze heeft een presentatie op 
de beamer en vertelt erbij. Ze was verpleegkundige en doet sinds 2007 
uitvaartbegeleiding met haar zoon Henk. Ze worden ondersteund door 
een vast team, dat met elkaar wil zorgen voor een passend afscheid voor-
afgaand, tijdens en na een uitvaart. Samen zoeken naar een persoonlijke 
invulling. Het kan op vele manieren. Met de familie gaat ze in gesprek 
over de opbaring, kist, kaart en aanvullende wensen. Opbaren kan in "Het 
Afscheidshuis" in Katwijk, naast de Joannes de Doper parochie. Er kan 
gekozen worden om te begraven of te cremeren, een afscheidsplechtig-
heid in de kerk, een rouwcentrum of thuis bij een kleine groep.  

Veel mensen hebben een uitvaartpolis. Al zijn die nog zo oud, ze blijven 
hun waarde behouden. Het is heel fijn als er een wilsbeschikking is en dat 
er een actuele adressenlijst is. Voor de digitale nalatenschap is het fijn dat 
de wachtwoorden van o.a. twitter, facebook, youtube, de bank e.d. opge-
schreven staan in een boekje. Allesbepalend voor nabestaanden om met 
een goed gevoel terug te kijken op een uitvaart is, hoe zij de begeleiding 
rondom het afscheid hebben beleefd en vooral ook hoe de overledene 
werd verzorgd en was opgebaard. Na haar presentatie mochten er vragen 
gesteld worden.  

Op een rustige, respectvolle  manier vertelde Nan over dit gevoelige on-
derwerp, waar we misschien nog niet aan willen denken, maar waar we 
vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Nan werd bedankt met een 
warm applaus en bloemen. Janneke Wolvers sluit de middag af met een 
gedicht van Ditrich Bonhoeffer, getiteld: "Als je van iemand houdt" en 
gaat voor in dankgebed. De volgende contactmiddag is 8 maart. Dan is 
ook de inschrijving voor de dagtocht. Dat komt uitgebreid in het medede-
lingenblad. Iedereen wel thuis. 

Secretaris Tineke van Delft. 
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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 Ravens-
bergen, tel. 06 5732 6645. 

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

Van de penningmeester. 

Collecte contactmiddag 08-02-2023:  € 359,25. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 85,00. 

08-02-23 Gift voor PCOB   € 25,00  

08-02-23 Via D. Schoneveld hulp bij energie aanvraag  € 10,00  

09-02-23 Gift voor PCOB  € 50,00  

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 

De jaarcontributie voor 2023 zal bij de leden worden geïncasseerd rond  
25 februari of rond 25 maart. 

Kees van Delft, penningmeester. 

Beste Reisgenoten. 

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de dagtocht op 19 April. 
In dit nummer van ons contactblad zit een inschrijfformulier, want we 
gaan inschrijven voor Luttelgeest. 

Nog even op een rijtje: 
Vertrek: Woensdag 19 april 2023 09.00 uur. 
Terug:  ca 18.30 uur. 
We vertrekken vanaf het Burg. Koomansplein, (bij de toren). 
Kosten:  65 euro p.p. 
Voor deze prijs krijgt u een mooie busrit naar Luttelgeest, entree orchi-
deeënhoeve, twee keer koffie met gebak en een heerlijk uitgebreid warm 
lunchbuffet.  
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Aan het eind van de dag, krijgt u een aardigheidje mee naar huis. 

Nog even iets over de inschrijving: De inschrijving gebeurt op de con-
tactmiddag van 8 maart. We starten met inschrijven om 13.30 uur op 
volgorde van binnenkomst. 
U moet zich persoonlijk inschrijven, alleen voor echtparen kan dat na-
tuurlijk op één formulier. 
Wanneer u niet in staat bent om dan in te schrijven, kunt u ons dat laten 
weten, dan komt u op de reservelijst. Is er plaats over, melden we u dat.  
Betaling is contant. Het is een heel verhaal, maar het komt vast allemaal 
in orde. We hebben er zin in. 

Hartelijke groet, Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar 

Belastingaangifte. 

Uw vertrouwde hulpen (HuBa's) bij het verzorgen van de 
belastingaangiftes over 2022 kunnen vanaf 1 maart 2023 
tot 1 mei uw aangifte 2022 weer insturen. Na afspraak 
komen zij bij u thuis langs om de gegevens op te nemen.  
Uit veiligheidsredenen ontvangt u iedere jaar een nieu-
we persoonlijke activeringscode uitsluitend bedoeld voor 
de aangifte Inkomsten Belasting. Als uw hulp de code heeft geactiveerd, 
krijgt u hierover bericht van de Belastingdienst. 

Wat moet u klaarleggen voor uw HuBa? 
- De jaaropgaven 2022 van de SVB (uw AOW) 
- De jaaropgaven 2022 van uw Pensioenfondsen 
- Het financieel jaaroverzicht 2022 van uw bank(en) 
- Rekening afschriften van uw bank(en) met daarop o.a. ontvangen 

zorg en/of huurtoeslagen 
- Overzicht van uw zorgverzekeraar van vergoedingen en eigen bijdrage  
- Rekeningen /betaalbewijzen van specifieke zorg- en ziektekosten 
- Bewijsstukken van (per bank) betaalde giften en kerkbijdragen 
- Bij eigen woning: het aanslagbiljet belastingsamenwerking met WOZ-

beschikking op peildatum 01-01-2021  

Voor leden die nog geen gebruik maakte van deze PCOB service kunnen 
zich aanmelden bij één van de HUBA’s, de namen met telefoonnummers 
staan op de achterzijde van dit Mededelingenblad. Zij willen u graag van 
dienst zijn en hebben afgelopen maand allemaal een nieuwe pas van de 
Belastingservice ontvangen. 
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Als tegemoetkoming van de administratieve, reis en papierkosten is een 
vergoeding van minimaal € 15 per ingevulde aangifte. U ontvangt altijd 
een geprint exemplaar van uw verzonden belastingaangifte met hierin de 
bedragen die u terugontvangt of moet betalen. 

De HUBA’s:  Arjo - Dick - Fred - Wim en Ton 

Biddag. 

Biddag, dit jaar woensdag 8 maart, is een dag die ons erbij bepaalt dat we 
het gebed broodnodig hebben. Een dag ook die de gemeente wil aanzet-
ten tot gebed - voor gewas en arbeid, voor de intense nood in de wereld 
en voor zoveel meer. Hier volgt een gebed: 

God van de gerechtigheid die uw Woord nakomt, 
die ons de aarde geeft om haar in liefde te dienen en te bewaren, 
zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan 
en te horen wie uit het onrecht in de wereld een beroep op ons doen. 
Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij nodig hebben, 
om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen. 
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien 
en zo in barmhartigheid mensen op te merken. 
Zegen onze voeten om in de navolging van Christus 
gerechtigheid en vrede te brengen, 
opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen vinden. 

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. 

De tik of het hart.    

Een gedicht van Leo van Duijn uit zijn boekje "Leven" uit 2003 na de implan-
tatie van een pacemaker. Een klokkie in zijn borstholte dat loopt als een tiere-
lier, geschreven tijdens de halfjaarlijkse controle in de wachtkamer van het 
ziekenhuis. 
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Vanaf de eerste regel tot aan de laatste snik, 
Kan niemand hier op aarde nog leven zonder tik. 
Het is een kloppend uurwerk bij ieder mens en dier 
dat steeds wordt meegedragen als levend souvenir. 
Zo heeft elkeen z’n eigen voor niets gekregen klok, 
maar of zij lang blijft lopen, dat is en blijft een gok. 
De tik beslist nog steeds het komen en het gaan 
van mensen in een straatje of levend in een laan. 
Want als de tik gaat staken, dat klopje van het hart, 
dan gaan de lichtjes doven en ziet de wereld zwart. 

Dat hartverwarmend leven, dat tikt wat af per dag 
en als het even weigert, dan is de klok van slag. 
Het uurwerk van zo’n klokje wordt ook wel eens wat moe 
en is dan – gelijk een motor – aan een revisie toe. 
Dan krijgt het klokje rusttijd en men bekijkt dan goed 
met dure apparaten hoe of de tik het doet. 
Toch kan geen mens voorspellen wanneer dit tikje zwijgt 
of welke tijd het uurwerk ritmestoornis krijgt. 
Dat simpel warme tikje, dat doorgaat dag en nacht 
heeft altijd nog een grote, niet te missen macht. 

Al heeft de mens van alles, ja zelfs een hart van goud, 
hij krijgt maar één zo’n klokje dat hem in leven houdt. 
Wanneer ik ze kon kopen, dan deed ik dat in het groot 
en liet ze alle tikken en ging ik nooit meer dood. 
Mocht er eens eentje stilstaan, dan ging ik echt niet plat 
want in mijn huis vol klokken, daar waren er nog zat. 
Ik nam geen medicijnen voor hart en voor de vaat 
maar droeg altijd vier klokken, verbonden met een draad. 
Wat zou ik heerlijk slapen met dat getik in bed 
en eeuwig blijven leven gaf mij dan extra pret. 

U vraagt: "Wat heeft die ander, die niet die klokken heeft 
daar hij ze niet kon kopen, hoe die dan verder leeft"? 
Ik dacht slechts aan mijn ego en stond er niet bij stil, 
die zou natuurlijk dood gaan, ook zonder eigen wil. 
De mens is een vreemd wezen met veel meer dan een tik 
want dat gekregen klokje leeft in een eigen ik. 
Die ik is nooit tevreden zolang het klokje loopt, 
dat gaat men pas beseffen wanneer men er aan sloopt. 
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Dan wil hij verder leven met zijn gekregen tik  
en echt zijn hart gaan geven tot aan zijn laatste snik. 
 
Met het boekje "Leven" wilde Leo van Duijn de kinderen en jong volwassenen die met 
de taaislijmziekte, Cystic Fibrosis, een hart onder de riem steken .Hij eindigt met: Tel 
uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. 

 
Gedicht van Els Hegstman - van Olst.  
Lente, zomer, herfst en winter, jaargetijden wonderschoon, 
ach we zijn eraan gewend en vinden het zo gewoon. 
Maar als alles opnieuw uitloopt en ontwaakt uit winterkou, 
denk dan ook eens aan dit wonder en zie Gods hand van trouw! 
Ja, alle vier de jaargetijden spreken van Gods trouw. 
Door de seizoenen met hun schoonheid zegt God ons steeds: 
Ik hou van jou! 
 
Leden mutaties. 
Overleden: 
Op 16-01: Mw. M.A. Schoneveld-de Fijter, Oude Vlietweg 102, 2231DS 
Op 23-01: Mw. A. Tavenier-Wolfert, Smidstraat 69, 2231EP 
Op 17-02: Dhr. M. Wischmeyer, Oranjelaan 76, 2231ZG 
Verhuisd: 
Mw. A. Lindhout-v.d. Eijkel, Petr. van Saxenstraat 47 naar Leythenrode 
corr. adres: Paardenbloem 19, 2231PK 

Mw. S.C. ten Haken-Glasbergen, post: Valkenhorst 7, 2235BX Valkenburg 
Dhr. M.H. van Delft, Narcissenstraat 5 naar Abdijlaan 37, 2231EB 
Nieuw: 
Dhr.+mw. W. van Leeuwen-van Zuijlen, de Klok 525, 2231DX 
Dhr.+mw. W.G. de Mooij-van Egmond, de Poel 90, 2231TK 
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 

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/

