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Overdenking  

Kerst 2022 
Begin november een overdenking schrijven over Kerst. Verblijvend in 
Amman, helpen de winkeliers hiervoor in de stemming te komen. 
Kerstversiering en kerstbomen sieren hier inmiddels de etalages. Er zijn dan 
ook weinig landen waar de kerk zulke oude wortels heeft als Jordanië. Al in 
de eerste eeuw vestigden volgelingen van Jezus zich als vluchtelingen uit 
Jeruzalem in dit land. Er geldt in dit moslimland geloofsvrijheid voor 
christenen. Met Kerst en Pasen krijgen christenen extra vrije dagen. Om dat 
te regelen moest binnen de christelijke gemeenschap wel een compromis 
gesloten worden over de juiste data voor de feestdagen. Zowel de Oosterse 
als de Westerse kerk zijn hier vertegenwoordigd en die hanteren 
verschillende data. Als compromis hanteren de kerken hier voor Kerst de data 
van de Westerse en voor Pasen de data van de Oosterse kerk. Een 
Nederlander zou het bedacht kunnen hebben.   
Wij vieren met Kerst natuurlijk de komst van de Here Jezus naar de aarde. 
Mattheus begint zijn evangelie met de woorden: “Boek van de genesis, - 
geboorte, van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham” (vertaling 
Naardens Bijbel). Hiermee neemt hij direct de draad van het Aloude 
Testament op. Verwijzen naar Abraham, is verwijzen naar de belofte aan 
Abraham dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen 
worden (Genesis 12). In de geboorte van Jezus Christus krijgt de vervulling 
van deze belofte verdere voortgang. Mattheus eindigt zijn evangelie dan ook 
met de opdracht van de Here Jezus om alle volken tot Zijn leerlingen te 
maken.  Alle volken krijgen het aanbod om te delen in de belofte aan 
Abraham. Leuk al die kerstversiering en kerstbomen, maar waar het met 
kerst echt omgaat, is de voortgang van Gods werk onder de volken.  
 
Hans van der Zwan 
 

 
Koningin Rania van Jordanië. 
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     Een Kerstgedicht in het Afrikaans, door Elizabeth Eybers 

MARIA 
’n Engel het dit self gebring, 

die vreugde-boodskap – en jy het 
lofsang tot Gods eer gesing, 

Maria, nooi uit Nasaret! 
Maar toe Josef van jou wou skei 

en bure-agterdog jou pla, 
het jy kon dink, eenmaal sou hý 

die hele wêreldskande dra? 
Toe jy soms met ’n glimlag langs 

jou liggaam stryk . . . die stilte instaar 
wis jy met hoeveel liefde en angs 

ou hý sy hellevaart aanvaar? 
Die nag daar in die stal – geen een 

om in jou nood by jou te staan 
het jy geweet dat hy alléén 
Getsemane sou binnegaan? 

Toe vorste uit die Ooste kom 
om nederig hulde te betoon, 

wis jy hoe soldate hom 
as koning van de volk sou kroon? 

En toe hy in jou arms lê,  
sy mondjie teen jou volle bors, 

het jy geweet dat hy sou sê, 
toe dit te laat was: Ek het dors! 

Toe dit verby was, en jy met 
sy vriend Johannes huis toe gaan 

Maria, vrou van smarte, het 
jy toé die boodskap goed verstaan? 

 

(Ingezonden door Maggie Störm) 
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Ik had een wapenbroeder. 
Geen dapperder dan hij. 

De oorlog riep ons samen. 
De roffel sloeg, wij kwamen, 

En gingenzij aan zij. (bis) 
 

Ik had een wapenbroeder, 
Ik heb nu niet meer. 

Hij is in de strijd gebleven, 
Hij liet voor 't land zijn leven 

Wat minde hij mij teer. 
 

Ik had een wapenbroeder 
Een zoon van het werkersras. 
Die reeds van kindsaf wende 

Aan honger en ellende, 
Waar rondom welvaart was. 

 
Ik had een wapenbroeder 

Goedhartig van natuur. 
Toch liet hij de zijnen achter 
En ging als mensenslachter, 

Gedwongen in het vuur. 
 

Ik had een wapenbroeder, 
Een zeer godsdienstig mens. 
Toch ging hij om te moorden, 
In strijd met Jezus' woorden, 

Gewapend naar de grens. 
 

Er vielen duizendtallen 
Op het bloedig veld van eer, 

Omdat zij als soldaten 
Hun broederplicht vergaten, 
Die zegt: "De wapens neer." 

 (ingezonden door van M.Scheele v.d.Hoek.) 

De trouwe kameraad/Der gute Kamerad 
 

Ik had een wapenbroeder. 
Geen dapperder dan hij. 

De oorlog riep ons samen. 
De roffel sloeg, wij kwamen, 

En gingenzij aan zij. (bis) 
 

Ik had een wapenbroeder, 
Ik heb nu niet meer. 

Hij is in de strijd gebleven, 
Hij liet voor 't land zijn leven 

Wat minde hij mij teer. 
 

Ik had een wapenbroeder 
Een zoon van het werkersras. 
Die reeds van kindsaf wende 

Aan honger en ellende, 
Waar rondom welvaart was. 

 
Ik had een wapenbroeder 

Goedhartig van natuur. 
Toch liet hij de zijnen achter 
En ging als mensenslachter, 

Gedwongen in het vuur. 
 

Ik had een wapenbroeder, 
Een zeer godsdienstig mens. 
Toch ging hij om te moorden, 
In strijd met Jezus' woorden, 

Gewapend naar de grens. 
 

Er vielen duizendtallen 
Op het bloedig veld van eer, 
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Dagje uit PCOB,  Dinsdag 4 Oktober '22, dagje 
Terschuur / Bennekom 

 Zo begonnen wij naar het liet aanzien een fijne beleving te worden. De 
drukte viel erg mee in de stad.  Door de Utrechtsebaan gekomen te zijn, kon 
het gas er op.  De chauffeur stelde zich voor als Rinus, en wenste ons een 
fijne dag toer. Er gelijk na kwam onze reisbegeleidster naar voren, met het 
voorstel een zegen te vragen middels een Psalm. De liederen werden zo mooi 
gezongen, dat Kees en Hans werkeloos moesten blijven. De reis ging met een 
gestage vaart verder, je zou bijna zeggen. Lekker kabbelend op ’t zêetje. 
Rondom 12.30 uur, kwamen wij aan met onze eerste bestemming. 
Een Pannenkoekenhuis, en wat voor een.  Een prachtig verbouwde boerderij 
met een heel mooi uitziend restaurant. 
Voor we zouden gaan lunchen, konden we nog een aperitiefje gebruiken. Na 
de menukaart te hebben geraadpleegd, kon iedereen bestellen. 
Ondergetekende bestelde een overheerlijke Spek met kaas pannenkoek, 
smaakte voortreffelijk. Na al deze heerlijkheden gingen we de reis 
aanvaarden naar onze tweede bestemming en wel,  het kijk en 
luistermuseum in Bennekom. Na aan onze verplichtingen te hebben voldaan, 
gingen wij onder begeleiding naar de betreffende ruimte om uitleg te krijgen 
van een deskundige. 
Deze meneer had een prachtige uitleg over het uitgestalde voor ons, was 
zeker interessant hoe hij dat naar voren bracht, een vakman pursang. (noot 
tussendoor). Bij het naar binnen gaan van de museum ruimte, kwam er een 
dame naar mij toe met de vraag of wij van Scheveningen kwamen, daarop 
bevestigend geantwoord te hebben, zei ze tegen mij ,voorheen Getrouwd te 
zijn geweest met een Scheveninger, Bal was zijn naam, woonachtig te zijn 
geweest, aan de Pluvierstraat, Scheveningen, helaas overleden. Ze wonen 
toch overal die Scheveningers. Na even rond gekeken te hebben in de ruimte 
er naast, konden we in het restaurant een heerlijk  warme kop, koffie, 
chocomelk, en wat dies meer zij nuttigen, maar !! Verrassing, met een 
overheerlijk  dingetje. Na de koffie, zijn we weer richting bus gegaan om de 
thuisreis weer te aanvaarden. Een fijne dag, voor herhaling vatbaar bij leven 
en welzijn. 
Hiermee bedank (ik) wij, de organisatie in deze. 
Hans v.d. Zwan, organist 
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Woensdag 14 december  14.00u Ons Centrum 
Kerstbijeenkomst. Over deze dag vindt u elders in dit blad meer 
informatie. 
Dinsdag 10 januari 2023  14.30u Ons Centrum 
Nieuwjaarsreceptie. 
Dinsdag 7 februari  14.30u Thabor 
Lezing over Positieve Gezondheid, door Ellen Steekelenburg. Meer over 
dit onderwerp vindt u elders in dit blad. 
Dinsdag 7 maart – 14.30u Ons Centrum  
PCOB jaarvergadering  
Dinsdag 4 april – 14.30u Thabor. 
Meer informatie volgt. 

De activiteiten voor de komende maanden 

Kerstfeest--Wederkomst. 
 

Reeds eenwenlang werd Hij verwacht. 
Maar wie dacht aan zijn komst, die nacht ? 

Er was geen praal er was geen pracht. 
En ook geen groot vertoon van macht. 
Werd er wel op Zijn komst gewacht ? 

't Was het engelenkoor dat hulde bracht. 
 

Reeds eenwenlang wordt Hij verwacht. 
Hij komt met heerlijkheid en macht. 

Bazuingeschal met grote kracht, meldt straks Zijn komst, 
dan is 't volbracht en wordt Gods volk bijéén gebracht. 

Misschien komt Hij nog deze nacht. 
 

(ingezonden door: Maarten en Lenie Doornbos) 
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 Instituut voor Positieve Gezondheid 

 

Denk aan onze adverteerders! 
Zij maken het mogelijk dit Informatiebulletin uit te geven! 

Op 7 februari 2023 komt Ellen Steekelenburg ons meer vertellen over wat 

dat is: Positieve Gezondheid, en wat het betekent voor een ieder van ons. 

Machteld Huber heeft onderzoek gedaan naar het begrip “gezondheid”. 

Gezondheid wordt dan omschreven als:“Het vermogen om je aan te passen 

en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen van het leven”.Uit verder onderzoek bleek dat: “mensen met 

ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle 

levensgebieden. Deze brede visie op gezondheid met zes dimensies noemt 

Huber “Positieve Gezondheid”Op dinsdag 7 februari gaat Ellen ons hierover 

meer vertellen en wij gaan vooral praktisch aan de slag door ieder voor zich 

te laten nadenken wat wij zelf verstaan onder onze eigen “gezondheid”.Is 

“gezond zijn” voor mij de afwezigheid van pijn, koorts, medicijnen en soms 

de noodzakelijke hulpmiddelen, of zijn er meer zaken die invloed hebben op 

mijn persoonlijke gezondheid?Het belooft een interessante middag te 

worden! Ik ben benieuwd!Ik wil ook nog noemen dat de landelijke 

PCOB/KBO ook samen werkt met iPH (Institute for Positive Health) en dat er 

inmiddels ook 15 senioren zijn opgeleid als Ambassadeur Positieve 

Gezondheid.  

Maggie Störm 
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kerstviering 

Woensdag 14 december kerstviering gehouden vanaf 14.00 uur  tot ca. 

16.15 uur in Ons Centrum. 

Wat kijken we er allemaal naar uit dat we dit jaar een kerstmiddag bij de 

PCOB kunnen vieren! Vorige jaren was dat niet mogelijk door de corona-

pandemie. We hebben het allemaal gemist en hoe vreemd was het om 

steeds de geboorte van Christus niet samen te kunnen vieren? We werden 

weer goed  doordrongen van de woorden DEO VOLENTE, dat elke 

bijeenkomst niet van zelfsprekend is.  We zullen dan zeker ook dankbaar 

zijn als we 14 december D.V.  stil mogen staan bij het grote wonder dat ons 

als Christenen is geschonken in de geboorte van de Verlosser. Let u er 

vooral op dat we deze keer op WOENSDAG bij elkaar komen en we om 

14.00 uur beginnen! 

Er is een liturgie samengesteld waarin traditionele kerstliederen zijn 

opgenomen. Als muzikale versterking  zullen de Zingende Zeelui optreden 

(opgericht in 1994  voortgekomen uit PCOB). 

De begeleiding zal worden verzorgd  met op het orgel Hans van der Zwan 

en het blazersensemble Gerrit Hoek, cornet; Greet van den Berg dwarsfluit; 

Johan van Dongen, klarinet. 

Iedereen van harte welkom.  
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Uw wijkgebouw 'Ons Centrum' voor: 
 

- Recepties 
- Huwelijksfeesten 
- Koude buffetten 
- Broodmaaltijden 
- Vergaderingen 
 

Voor bezichtiging en verhuur:                         
email: onscentrumagenda@ziggo.nl 
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Gedurende de afgelopen maanden zijn de volgende leden overleden: 
 

Hr. Hans Nieuwenhuis 6 juni 
Mw. J.B. Pronk-Mostert 26juni 
Hr. Willem Bal 6 augustus 
Hr. Martin Pollie 20 augustus 
Mw. Den Heijer    september 

       
Het bestuur wenst de nabestaanden heel veel sterkte en de hulp van de Heer 
in alle dingen.  
 
De volgende leden zijn in de afgelopen maanden verhuisd: 
 

Verhuisd Van Naar 
Mw. H. van der Zwan-
Spaans 

Vissershavenstraat Meppelweg 

Mw. A. Vink-Westerduin Segbroeklaan Seinpoststraat 
Mw. W.F. Rog Doornstraat  H Pr. Willemstraat 
Hr. J. Keus (tijdelijk naar) H Pr. Willemstraat Bosch en Duin 
Hr. M. Bal   H. Pr. Willemstraat Johan de Wittlaan 
Mw. Van der Oever  Johan de Wittlaan 
Mw. De Graaf-de Jager  Westduinweg Neptunusstraat  

 
Het is heel fijn dat wij ook enkele nieuwe leden mogen verwelkomen!  
 

Mw. L. van der Krans-Elkenhout Zeekant 
Hr. M. Pronk Cornelis Jolstraat 
Mw. C. van Toor Bevelandsestraat 
Mw. D. Guijt-Loosman Treilerdwarsweg 
Mw. I. Keus Doggerbankstraat 

Hartelijk welkom bij PCOB afd. Scheveningen! Wij hopen elkaar allemaal snel 
te ontmoeten bij een van onze bijeenkomsten! 
 
Groeten, Maggie Störm 
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De PCOB Scheveningen heeft met de PCOB en KBO afdelingen  van Den Haag 
afgesproken dat alle drie hun bijeenkomsten open stellen voor elkaars leden. 
Dus u bent ook van harte welkom op onderstaande bijeenkomst. 
 
Nieuwjaarsreceptie KBO en PCOB Den Haag 
Omdat wij een verdere samenwerking toejuichen wordt er een 
Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de KBO en de PCOB. 
Deze vindt plaats op vrijdag 20 januari 2023 van 15.00 tot 17.30 uur, in de hal 
van de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 (hoek Laan van 
Nieuw Oost-Indië). 
De Christus Triumfatorkerk is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer, 
namelijk bus 23 of bus 24 (stukje lopen) en de tramlijnen 2 en 6 (stoppen 
voor de deur). 
Ook de leden van de afdeling Scheveningen worden hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 
Joke Janse, penningmeester PCOB afdeling Den Haag 

Samenwerking  

Voor administratieve- en belasting zaken kunnen leden terecht  bij Henk 

Vliem,  het telefoonnummer is 0703500976. 
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  Terugblik startdag 6 september 2022 

Na de zomer werd op 6 september het PCOB seizoen geopend met de 

startdag in Ons Centrum. Er was een grote opkomst van zeker 100 

personen.  Er was direct een feestelijke stemming met koffie en gebak. Na 

de opening met Bijbellezing, samenzang begeleid door Hans van der Zwan 

en een overdenking door de voorzitter Henk Vliem was er volop 

gelegenheid tot bijpraten en daar werd druk gebruik van gemaakt. Een 

heerlijke lunch volgde. In de zaal was al vroeg in de ochtend het 

poppentheater van Frank Kooman opgebouwd. Aanvankelijk wist het 

publiek niet goed wat ze konden verwachten, maar toen de voorstelling 

begon, genoot men direct van de pakkende humoristische teksten die 

geheel afgestemd waren op de activiteiten en leden van de PCOB 

Scheveningen.  In plaatse van Ouderen werd door Reinier de Vos steeds 

over waardevolle ‘Oldtimers’ gesproken. Het was prachtig, artistiek en 

vooral kunstig om te zien hoe door  slechts 2 personen alle poppen tot 

leven kwamen met muziek, stemmen en bewegingen in het sfeervolle 

theater. Met dank aan Arjan Kooman, die het poppentheater van zijn vader 

uit de Frankenstraat heeft voortgezet, kijken we terug op een zeer 

geanimeerde geslaagde dag, die werd afgesloten met een drankje en een 

hapje. Ook dank aan Ons centrum die ervoor zorgden dat alles prima is 

verlopen.  

Diny Flinterman-van Hoeken 
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Behalve het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten met veel 
gezelligheid en mooie onderwerpen, heeft het bestuur van de PCOB nog 
verschillende andere taken. Ze bezoekt de regionale vergadering waar 
informatie wordt uitgewisseld met de afdelingen van Den Haag, 
Wassenaar, Zoetermeer en Voorburg Leidschendam. We houden elkaar op 
de hoogte van de activiteiten in de verschillende afdelingen.In het landelijk 
blad KBO/PCOB heeft u kunnen lezen dat samenwerken PCOB en KBO 
landelijk niet zo soepel verloopt. Dat geldt gelukkig niet voor onze 
plaatselijke samenwerking.Er is een apart overleg gestart samen met PCOB 
Den Haag en de KBO Den Haag. Ieder heeft een eigen programma maar 
besloten is dat leden kunnen deelnemen aan elkaars bijeenkomsten. De 
bijeenkomsten worden in elkaars informatiebladen geplaatst.Er is een 
stedelijke ouderencommissie van de Gemeente Den Haag. De KBO Den 
Haag zal daar het contact mee houden mede  voor PCOB Scheveningen als 
PCOB Den Haag.Het blijft belangrijk dat we een sterke PCOB houden en ons 
ledenaantal op peil houden. Daarmee kunnen we als gesprekspartners  met 
de regering en overheid een serieuze inbreng hebben over onderwerpen 
die ons aangaan, zoals de nieuwe pensioenwet en veel voorzieningen voor 
ouderen die nu onder druk staan. De PCOB heeft behalve een blad ook een 
website www.pcob.nl waar u over het werk van de PCOB kunt lezen. Kijk 
eens om u heen of u nog mensen eens mee kan nemen naar onze 
middagen. De PCOB hanteert een andere, lagere contributie (elders in dit 
blad vermeld) dan de landelijke organisatie. 
Op Scheveningen blijven we in elk geval  onze gezellige 
ontmoetingsmiddagen houden,  bezoeken we  veel van onze leden en kunt 
u gebruik maken van de hulp bij het belastingformulier.  Dat is toch de 
contributie meer dan waard. 

Waarom is de PCOB zo gezellig maar ook belangrijk. 
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Tijdens de tweede Wereldoorlog moesten algauw vele Duindorpers 

evacueren. Na de oorlog zijn wij zo snel mogelijk weer terug naar 

Scheveningen verhuist. De wederopbouw ging nu snel. Het zal jaar 1947 

geweest zijn dat Duindorp vrijgegeven werd. Wij waren één van de eerste 

kinderen die na het vrijgeven van Duindorp en de 1ste Thaborschool daar 

les kregen. De schilders waren nog in de school bezig van de oorlog schade. 

De portieken waren nog versperd met prikkeldraad, terwijl ons schoolklasje 

diezelfde dag van uit de Oranjeschool, naar de 1ste Thaborschool 

wandelende.  

Algauw waren de klassen goed bezet en breidde gauw uit tot dubbele 

klassen. Ook de schoolreisjes kwamen van de grond. Ik herinner mij goed 

het reisje naar Oud Valkenveen in 1952, Eveneens ook een reisje naar 

diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Andere schoolreisjes kan ik mij niet goed 

herinneren, waarschijnlijk heb ik daar nooit aan deelgenomen.  

Wat een grote indruk op ons maakte was de Watersnootramp op               1 

februari 1953. In binnen- en buitenland ontstonden hulpacties voor de 

getroffen gebieden. Het Rode Kruis speelde hierin een belangrijke rol. 

Vanuit de hele wereld werd massaal geld, goederen en kleding gegeven. Op 

de Nederlandse radio was elke week een geldinzameling-  programma te 

horen onder het motto ‘Beurzen open, dijken dicht’. om zo geld op te halen 

voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Ook onze school!  Honderden 

kinderen evacueerden uit het rampgebied, ook in onze klassen kwamen 

kinderen uit het rampgebied.  

Ook op Scheveningen zat men niet stil en kwam het eerste initiatief tot 

hulpverlening van enkele reders.                                                                          

  

                                                                                           

 

 

Wederopbouw  



Informatiebulletin 2023– nr.1-21 

 

 

  

Op maandag 2 februari vertrok van Scheveningen een vrachtwagen met 

vissers naar het rampgebied. Kotters en botters werden geladen met 

dekens, kleren, levensmiddelen, medicamenten en radio installaties voor 

de rampgebieden. Sommigen sleepten nog een extra sloep achter zich aan, 

en één der kotters had een arts aan boord. Het konvooi werd begeleid door 

het visserij onderzoekingsschip `Anthonie van Leeuwenhoek`. Totaal waren 

1853 doden te betreuren.  

Iedere morgen of bij aanvang van de school belde conciërge Vink de 

leerlingen bijéén. In rijen moesten wij ons opstellen. Vele van de jongens 

droegen toen klompen, die wij voor het binnengaan van de klas moesten 

uittrekken en onder de kapstok moesten neerzetten.     Als je tijdens de les, 

zat te klieren werd je in de hoek van de klas gezet of anders de gang op. Uit 

verveling ging je dan de klompen die daar netjes stonden opgesteld 

verwisselen. Tijdens de morgenuren en middag waren er overblijvers en 

was er de mogelijkheid je kartonnetje melk te drinken die je van de school 

kreeg aangeboden.  

Periodiek kwam de schoolarts (wijkzusters) onze nagels en hoofden op luis 

nakijken. Te vaak kwam het voor dat de kinderen ontluist moesten worden. 

Jaarlijks kreeg men een schrapje, klas na klas ging men naar de gymzaal. 

Door middel van een kraspennetje kraste men in de bovenarm om 

tuberculose vast te stellen. Volgens mij komt het nu (vrijwel) niet meer 

voor in Nederland en is daarom de test afgeschaft op scholen. Over de 

kinderkolonie is al in een eerder informatiebulletin al uitvoerig verslag 

gedaan. Binnen schooltijd ging men ook naar de schooltandarts. De 

behandeling vond plaats in een voormalig schoolgebouw gelegen aan de 

Doornstraat. Per klas ging je er wandelend op consult.  

Kortom: Duindorp was een bloeiende wijk met vele vissersgezinnen en vele 
die de Scheveningse klederdracht droegen,- en spraken toen nog hun 
Schevenings dialect. Ook de vele kerken zaten toen nog stampend vol. 
Daarover later! 
D. Korving                           
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Contributies:  De contributiebedragen voor 2022 zijn als volgt:  
  Echtpaar € 41,- met Ooievaarspassen(OP) € 20,50 per jaar 
    Alleenstaande € 25,- met OP € 12,50 per jaar  
   Overmaken op: Prot.Chr. Ouder. Bond afd. Scheveningen 
   ING Bank rekeningnummer: NL58 INGB 0000 221300 

 

                         Kunt u ze nog? het schoolreisje uit 1952

 

 

Van de penningmeester 

Gelukkig heeft bijna iedereen de contributie voor 2022 betaald. Een paar 
keer is het voorgekomen dat het banknummer van het hoofdkantoor is 
gebruikt. Gelieve dit niet meer te doen. Het banknummer van PCOB 
Scheveningen is NL58INGB 0000 2213 00 
De contributiebedragen in 2023 zijn hetzelfde gebleven 
Echtparen    € 41,-- ( met Ooievaarspas € 20,50) 
Alleenstaanden € 25,-- ( met Ooievaarspas € 12,50) 
Er worden geen acceptgirokaarten verstuurd en gelieve bij de betaling uw 
postcode en huisnummer te vermelden. 
Ook verhuizingen gelieve niet door te geven aan het hoofdkantoor maar 
aan de afdeling Scheveningen administratie.pcobschev@ziggo.nl of aan een 
van de bestuursleden. 
Goede feestdagen toegewenst en de hartelijke groeten van: 
Wim Buis 
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Op een mooie herfstavond in 1963 waren we met een stel buurkinderen 
nog even naar het strand gegaan. De badgasten waren vertrokken en ook 
deze winter zou het strand weer voor ons zijn. Het zand werd destijds niet 
elke dag gereinigd, daardoor lag er vaak troep op de kust, zoals 
aangespoeld hout. Omdat we die avond fikkie wilden stoken, wisten we 
daar wel raad mee. We staken de bij elkaar gesprokkelde houtstapel in 
brand en zochten in de schemer elk een plekje rond ons kampvuur. Het 
brandende hout knapte af en toe en kleine vonkjes zweefden boven de 
vlammen. Een ouder echtpaar dat ons bezig had gezien, kwam naar ons 
toe. Meneer vroeg of hij een sprookje mocht vertellen. Dat zagen wij wel 
zitten en we maakten wat ruimte in onze kring voor die aardige mensen. 
Met het bruisende geluid van de branding op de achtergrond kwamen we 
in de stemming om te genieten van een mooi verhaal. Het was een 
sprookje dat we niet kenden : De Chinese nachtegaal, van Hans Christiaan 
Andersen. 
Er was eens een Chinese keizer en zijn paleis was het mooiste paleis op 
aarde. Reizigers uit de hele wereld bewonderden het paleis, de paleistuin 
en het woud waar een nachtegaal woonde. Maar van het lied van de 
nachtegaal genoten zij het meest. Geleerden schreven boeken over het rijk 
en over de nachtegaal die er zo hemels zong. Ook de keizer las deze boeken 
en over de vogel die hij niet kende. Hij beval de eerste hoveling om de 
vogel te zoeken. Een kleine keukenmeid vond de nachtegaal. Het gezang 
van de vogel ontroerde de keizer en hij kon het niet meer missen. De 
nachtegaal kreeg een gouden kooi en werd maar een paar keer per dag 
vrijgelaten. Tot de keizer op een dag een opwindbare namaak nachtegaal 
cadeau kreeg, die hij kon laten zingen wanneer het hem uit kwam. De echte 
nachtegaal voelde zich verdrietig en vloog terug naar het woud. Maar de 
mechanische nachtegaal ging kapot en kon, na een reparatie door de 
keizerlijke klokkenmaker, nog maar een keer per jaar spelen. Dat was op de 
verjaardag van de keizer. Vijf jaar later werd de keizer ernstig ziek en lag op 
sterven. Hij had nog maar een wens en dat was muziek. ”ik wil muziek. 
muziek”  riep hij. Toen klonk door het open raam de mooiste muziek. Het 
was de kleine nachtegaal die de wens van de keizer had gehoord en de 
sterren van de hemel zong  

De verhalenverteller  
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Het gezang van de nachtegaal had  de dood verdreven en de keizer was 
genezen “Ik zal zingen over het goed en over het kwaad in uw rijk” zei de 
vogel, maar ik zal komen en gaan wanneer ik dat wil.  De keizer luisterde 
sindsdien aandachtig naar de nachtegaal die zong over het Chinese rijk. En 
ze leefden nog lang en gelukkig. 
We hadden genoten en bedankten de verhalenverteller en zijn vrouw voor 
de bijzondere avond op ons Scheveningse strand en voor het sprookje met 
een boodschap. Ontdek wat onvervalst en waardevol is in het leven.  De 
verkoolde houtresten werden opgeruimd en na een warm afscheid liepen 
we via de Schuitenweg naar huis. Het was onverwachts een avond 
geworden om nooit meer te vergeten. 
 
Alie Groen 
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  Van de redactie in Amman 

Laatst reden we hier door het noorden van Jordanië. Heuvel op heuvel af, 
soms had de auto moeite met een steile heuvel . Toen moest ik denken aan 
de reis van Maria en Jozef van Nazareth naar Bethlehem. Het landschap 
lijkt hier veel op het landschap aan de andere kant van de Jordaan, in Israël. 
Maria hoogzwanger op reis, niet comfortabel in een auto, maar lopend en 
misschien zittend op een ezel. Daar gaan ze niet even een klein 
wandelingetje maken, maar zeker een week lopen voor ze in Bethlehem 
zijn.  
Ook het weer wordt hier nu koeler en we hebben onze eerste regen weer 
gehad. Het water stroomde door de straten. Ik moest plekken zoeken om 
de straat over te steken en niet door het hard stromende water te moeten 
lopen. Ik heb hier geen laarzen.  Ook stroomt het water soms in wilde 
stromen van de bergen en zijn de wegen modderig en onbegaanbaar. Ook 
al geen fijne voortuitzicht om zo te moeten reizen.  
‘s Avonds en soms overdag hebben we een vest of jas aan en ’s nachts 
liggen we weer onder onze dekens. Als Jozef en Maria in deze tijd op weg 
waren, reden ze niet in hun dunne kleding. Maar ze hadden een lekkere 
warme overjas nodig van een schapen- of geitenvacht. Die jas konden ze 
dan ’s nachts als deken gebruiken. Wat een reis voor die 2 en dan is er ook 
nog geen comfortabele hotel kamer. Ze gaan naar een stal. Ik hoop dat er 
dieren stonden in die stal. Dieren geven warmte. Geen romantisch verhaal, 
maar een reis die wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen.  
De geboorte van onze Heer is niet een “zoet” verhaal, maar ruwe 
werkelijkheid. Maar voor ons is 
het begin van onze verlossing. 
Groeten uit Amman 
Joke van der Zwan 
 
Kopij voor het volgende nummer; 
1 februari 2023 ons maart-april- 
mei nummer  
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