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VAN DE REDACTIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
December 2013, januari en februari 2014 
 
 
Hallo allemaal, 
 
"Tijd van vrede en van lichtjes 
versierde bomen, blije gezichten 
voor anderen tijd van pijn en spijt 
van winterkoud en eenzaamheid 
de bomen groen, de kleur van hoop 
een zalige Kerst is niet te koop." 
 
Wij de redactie wensen jullie een fijne kerst en de beste wensen voor het 
nieuwe jaar. 

  

 
 
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 22 maart 2014!!   
 
Veel leesplezier toegewenst.  
Tony en Elly. 
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MEDITATIE 
 
Het verhaal: de geboorte van Jezus. 

Het kerstverhaal gaat over de geboorte van Jezus Christus. De Zoon 
van God, de koning, die zijn volk zou redden. Zijn wiegje was een 
voederbak in een stal.  

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het 
rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te 
laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.  

4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David 
die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde 
hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 
van de stad. 
 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden 
de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de 
Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen 
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.  

17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 
19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover  
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nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg 
hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van 
zijn moeder was ontvangen.  

 
Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
 
Jesaja 9, vers 5 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
KERKDIENSTEN 
 

21 december 2013 
KERSTVIERING 

Exoduskerk, Gorinchem Dhr. A.K. van Dalen 15.00 uur 

 
4 januari ‘14 Exoduskerk    Dhr.W.Smit  15.00 uur 

Gorinchem 
 
19 januari ‘14 NGKerk, Hoogstraat 80  Ds.L.A.de   10.00 uur 
   Leerdam     Graaf 
 
26 januari ‘14 Ontm.kerk Noordeloos  Mw.G.Bijl-Bor 9.30 uur 
   M.Veder v.Hobokenstr.15D +tolk  
 
1 februari ‘14 Exoduskerk    Dhr. W.  15.00 uur 
   Gorinchem    Pantjes+tolk  
 
23 februari ‘14 Ontm.kerk Noordeloos  Ds.C.v.d.Vate 9.30 uur 
   M.Veder v.Hobokenstr.15D +tolk  
 
    

Vanwege privacy van onze “jarige” leden hebben wij 
dit stukje weggehaald.
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Tijd om even stil te staan, 
Overdenken en bezinnen 
Afsluiten of opnieuw beginnen. 
Wat te doen met wensen of dromen                                
Dingen die jou zijn overkomen 
Laat ze zijn en laat ze achter 
De ergste worden zachter 
De mooiste krijgen een plaats in je hart. 
Maak ieder jaar een nieuwe start. 
Begin aan je oude of nieuwe dromen. 
Laat het leven op je afkomen 
Heb lief, bewonder en geniet meer dat dit leven heb je niet. 
 
 
KERST 
 
Kerst, 
Een mooi verhaal. 
Jezus kwam op aarde 
voor ons allemaal. 
 
De Messias wordt geboren 
In een arme stal 
Hij de grote Heer, 
De heerser van het heelal. 
 
Boven die arme stal 
Straalt een fonkelende ster. 
Jezus is in Bethlehem! 
Dat zie je al van ver. 
 
De herders en de wijzen, 
Die komen op bezoek. 
Ze brengen cadeautjes mee 
Voor het kindje in het doek. 
 
Maria is zo blij 
dat zij de moeder mag zijn 
van de Grote Heer, 
maar nu is hij nog klein. 
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Streekdag 5 oktober 2013 
 
Op zaterdag 5 oktober werd een Streekdag gehouden bij afdeling Gorinchem. 
 
In verleden werd de Streekdag traditioneel door de NCBD georganiseerd. Vaak 
werd er lezingen gehouden. Door de inhoud verdween de Streekdag 
uiteindelijk. Na jaren is het weer opgepakt, maar dan met andere aanpak en 
inhoud. Als proef, om te kijken of het succes is. Dan wordt de Streekdag 
jaarlijks of om twee jaar wordt gehouden bij een van de afdelingen van NCBD. 
 

Dus heeft afdeling Gorkum (met initiatief van Simon Vogelaar; dat 
willen we niet onvermeld laten staan) haar handen uit de mouwen 
gestoken om die dag te gaan organiseren. 
 

De Streekdag begon met een kerkdienst. Die werd geleid door Mevr. Ria 
Rietveld. De schriftlezingen waren 1 Korinthe 9 vers 24 en 25, Hebreeën 12 
vers 1 tot en met 3 en Romeinen 8 vers 37. 
De thema van de preek is: “In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 
Hem, Jezus, die ons heeft lief gehad”.  
 
 
Afdelingen Voorburg, Almelo, Dordrecht, 
Leiden en Gorkum deden mee voor het 
Zeskamp. Afdeling Ede had helaas moeten 
teruggetrokken door de omstandigheden. 
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Er werd met veel enthousiasme en sportivitiet gespeeld. De activiteiten waren: 
“Ren je Rot”, “Prijs je rijk”, memory en proeven. 
 
Ren je rot spreekt ook voor zich. Het is een oud spel. Met knipperende lichtjes 
bij goed antwoord en draaideurtjes om antwoorden aan op te hangen. 
 
Prijs je rijk, dat is een prijs raden van een artikel. Op ene bord worden de 
geschatte prijzen van desbetreffende artikel door deelnemers opgeschreven. 
Op het andere bord staat de echte prijs. 

 
  
Memory houdt in dat de dozen hun eigen artikel bevatten. Je moet twee dozen 
kiezen met de artikelen die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld de ene doos bevat 
een kopje en de andere doos bevat een schotel.  
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Proeven spreekt voor zich. Men moet door geblinddoekt te proeven een 
(voedsel)product raden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van Het Zeskamp werd bekend gemaakt wie de wedstrijd had 
gewonnen. Jan Bloemkolk, voorzitter van de NCBD, reikte de prijzen uit. 
Afdeling Gorkum won de thuiswedstrijd. Almelo en Dordrecht wonnen resp. de 
tweede en derde plaats. Het was een zeer geslaagde Streekdag.  
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Afdelingen Almelo en Hoogeveen gaan samen de volgende Streekdag 
organiseren. 
 
Toen de bezoekers op een na weggingen werd er een korte vergadering 

gehouden. 
 
Mededelingen: 
De spelavond in november wordt zeker georganiseerd door Peter en 
Liesbeth. Want de operatie bij Liesbeth wordt gehouden na die 

datum. Veel sterkte met de operatie, Liesbeth! 
Nettie gaat de spelavond in januari as organiseren. Ze gaat het spel gebruiken 
van het gipsproject. 
Per januari 2014 zal 4 leden minder zijn. Twee leden zijn overleden. Marjon 
heeft als lid opgezegd. Zijn echtgenoot Denny blijft. Misschien Gilbert ook. Hij 
komt toch bijna nooit, maar hij gaat wel mee met uitstapjes. Want hij is 
echtgenoot van onze lid. Hij betaalt dan zelf voor de uitstapjes.  
 
Rond 15 oktober krijgen de leden de mail van secretaresse over de 
Sinterklaasviering.  
Streekdag was geslaagd en het gewonnen bedrag gaat naar het pot voor 
Seizoenafsluiting. 
Tijdens de kerstviering wordt er geen spelavond georganiseerd. Er komt een 
kerstfilmavond. De film duurt ongeveer anderhalf uur. 
 
Rondvraag: 
Linda: Chips wordt bijna nooit verkocht. Voorstel is dat de chips uit de schap 
wordt gehaald. De antwoord van de leden luidt: ze gaan akkoord. 
Linda: Op zaterdag 9 november is er een Open dag bij Avelingen. Van 10 tot 3 
uur. Jullie zijn welkom. 
 
Na het afsluiten van de bijeenkomst gingen wat leden samen gezellig naar de 
stad. Samen “ijsje”  halen.  
 
 

Afdelingsnieuws november 2013 
 
 
Mevr. Ria Rietveld leidde de kerkdienst. De schriftlezing was Marcus hoofdstuk 
2 vers 1 t/m 12. De thema van de preek is: “ Een open dak”. 
 
Mededelingen: 
Liesbeth wordt op woensdag 13 november geopereerd in het ziekenhuis. Veel 
sterkte! 
Op 13 oktober jl. is vader en schoonvader van Tony en Elly na een kort 
ziektebed overleden. Tony en Elly, veel sterkte! 
 
Ingekomen stukken: 
- Nieuwsbrief Zedje 
- Gilbert gaat als lid bedanken, maar hij doet wel mee met o.a. 
uitstapjes. Hij betaalt dan zelf.  
 



 
 
10 

 
- Op 30 november is er IC-Contactdag in Ede. Jullie zijn welkom. 
- Afd. Dordrecht viert kerst van dit jaar op de thuisbasis. Dus geen 
gezamenlijke dienst en viering deze keer. 
- DFC: Dode zeerollen Drents museum in Assen op 23 november as in de 
middag.       
  Als je wil meedoen, kan je zich opgeven bij Elselie van der Zwaard.  
 
Excursie Tweede kamer en Ridderzaal: 
Excursie vindt plaats op woensdag 13 november as. De vier leden van afdeling 
gaan naartoe. In totaal hebben 27 leden van NCBD zich opgeven voor 
excursie. Veel plezier! 
 
Evaluatie Streekdag: 
De Streekdag is in principe wel geslaagd. 
Verder is er een vraag van een lid: Waar blijven de supporters van afdelingen 
dan? 

Antwoord: Het kwam door de omstandigheden rondom Barry i.v.m. 
overlijden van haar moeder en echtgenoot. Daardoor werd het heel 
laat bekend, dat de Streekdag wel doorging. Men dacht, dat het niet 
doorging vanwege omstandigheden. 

Wederom een vraag van ene lid: Waar bleef het hoofdbestuur? Men zou 
verwachten op de aanwezigheid van het hoofdbestuur i.v.m. Streekdag.  
Eentje kwam later en twee anderen kwamen niet. Antwoord: Twee dames 
hadden toevallig op die dag andere verplichtingen i.v.m. kerk. Ze hadden 
willen komen, maar ze konden niet. 
 
Sint.viering 30 november: 
De 20 mensen doen mee, waarvan 4 kinderen. De viering vindt plaats in het 
zaaltje bij Fam. vd Burg in Hellouw. 
De aanvang is 6 uur 's avonds. Eerder kan niet i.v.m. IC Contactdag in Ede. Er 
zijn wat mensen van de afdeling naar toe gaan.  
De viering begint niet gelijk, maar bv om 7 uur. Er zijn warme hapjes ‘s 
avonds (geen diner!), verzorgd door Nettie. De drank op eigen kosten. 
 
Kerst 21 december: 
Kerstuitnodiging is inmiddels uitgedeeld. Graag voor 1 december bij Joan 
opgegeven. 
 
Jubileum: 
Helpt Elkander was gisteren alweer een jaar ouder. 66 jaar. Leden, 
Gefeliciteerd! 
 
Rondvraag: 
Ciska: Graag s.v.p. samenwerken met vloer wegen vanwege blindgeleidehond 
na de bijeenkomst.  
Antwoord: Geen probleem. 
Peter: Graag s.v.p. de hond wel aanlijnen en meer in de gaten houden. Tijdens 
de Streekdag was een mevrouw bijna erover gevallen, omdat de hond losliep 
in de gang. Er zijn ook wat slechtzienden aanwezig, die de hond niet zagen. 
Peter: De dienst in Tienhoven tijdens de seizoenafsluiting lijkt op de 
pinkstergemeente. Dat vindt hij niet goed. Het gebarenkoor is geen probleem, 
maar het gaat voornamelijk om uitvoering op het laatste moment.  
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Hester zal meenemen naar de vergadering van de IC as donderdag. Dat men 
meer rekening mee moeten houden met de mensen.  
 
Na eten werd er geloot voor 20 mensen i.v.m. Sinterklaasviering. Sint en 
Pieten zijn persoonlijk niet aanwezig op 30 november. Er werd in twee groepen 
geloot; eentje zonder surprise (4 mensen) en eentje met surprise (16 
mensen). 
 
De spelavond werd georganiseerd door Peter en Liesbeth. 
 
De spelavond van dit jaar is ook de laatste spelavond van Simon, 
die hij voor dit jaar had gepland en georganiseerd. Samen met 
andere Spebipu-leden. Peter bedankte namens de leden Simon voor zijn werk 
van afgelopen jaren voor Spebipu. 
We hielden 1 minuut staande stilte om aan hem te denken en te bedanken. 
 
De spelavond bestond uit 5 onderdelen: Wijs naar letters, Woordzoekers, 
Sport, Rebus en “Memorie”. En er zijn mensen gedeeld in vier groepen. 
 
Wijs naar letters: 
 

 
 
 
 
 
Een persoon uit de groep mag in totaal drie keer pijl laten ronddraaien. De 
voor- en achterkant van de pijl komen dan op twee letters terecht. Men mag 
dan deze letters meenemen, om een of meer woorden kunnen te maken. In 
totaal heeft de groep dan 6 letters.  Elke letter heeft eigen puntenwaarde. Er 
was een rode groep (kinderen!) gelukt om alle letters te gebruiken om twee 
woorden te maken. “Warm” en “In”.  
 
Woordzoekers:  Alle groepen moesten 
zoveel mogelijk als het kan dierwoorden 
vinden in bepaalde tijd. Horizontaal, 
vertikaal en schuin. De gele groep had de 
meeste woorden gevonden. Logisch, 
omdat er drie sterke puzzelaars in dat 
groep zaten. 
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Arme kinderen, door de verkeerde telling won de rode groep de eerste 
instantie van het spel. Het bleek, dat de organisator 10 punten teveel had 
geteld en de groep kwam als de laatste terecht. 
Peter heeft excuses aangeboden aan kinderen. Ze aanvaarden zijn excuses 
voor zijn foutje. 
 
Sport: We hoefden gelukkig niet aan het sporten. We mochten lekker op 
gemak zitten. 
Op elke foto bevat sport. We moesten raden om welke sport ging. 
Zodra de groep het wist, moest ze dan bv 5e letter van het woord 
noteren. Bv Honkbal; de vijfde letter is B. Aan het eind van dit spel 
vormden de letters een sport.  Dat luidde Badminton. 
 
Alle groepen hadden goed en 4 punten gekregen. 

 
Een rebus is een soort van woord-puzzel waarin 
figuren gebruikt worden om woorden of 
woorddelen voor te stellen. Naast de figuren 
bestaat de rebus meestal uit letters die 
toegevoegd, verwijderd, of vervangen moeten 
worden door andere letters. 
 
Het gaat om de woorden die in de wintermaanden 
plaatsvinden. 

 
“Memorie”: Per groep moest men tien letters uit “memorie” pakken. Dat 
gebeurde drie keer, dus totaal 30 letters. Per letter had eigen puntenwaarde. 
Het was spel van geluk! Dus 
optellen. Welke groep de meeste 
punten had, won ze de ronde met 8 
punten, dus  de punten zijn dubbel. 
 
De gele groep won uiteindelijk de 
spelavond.  
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Sinterklaasviering 30 november  
 
Op zaterdag 30 november vond er een Sintviering plaats in het zaaltje van 
Yvonne en Kees plaats. 
 
Er was twee groepen; eentje met surprise en andere zonder surprise. De 16 
mensen hadden voor de surprise gekozen en de vier voor groep zonder 
surprise. 
 

 
Het gedicht was gelukkig niet verplicht, maar de meeste van ons hadden toch 
gedicht gekregen.   
Er werd echt veel tijd en energie besteden aan surprise maken. We hadden 
ervan veel genoten van surprises. 
 
Hester zou in de eerste instantie niet meedoen met Sint viering, want ze had 
andere verplichtingen. Hester kwam, omdat andere verplichting verviel. Haar 
man Gilbert had stiekem een surprise voor haar gemaakt, anders zat ze als 
enige die geen cadeau kreeg van Sint en Pieten.  
 
De Sintviering was zeer geslaagd. Het voorstel van de leden, dat het om het 
jaar zal plaatsvinden, dus een keer per 2 jaar. Het bestuur zal voorstel 
meenemen naar de vergadering. 
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PUZZELPAGINA: 
 
Hoi allemaal, 
 
Feestdagen zijn weer aan de deur. Ik heb weer nieuwe puzzel voor jullie. Barry heeft 200 
punten behaald. Gefeliciteerd, Barry. Ga maar gauw geld halen. ik bied mijn excuus, dat ik 
vorige keer iets was vergeten om te typen. December is wel zware maand voor de 
alleenstaanden, die dierbaar mist. IK denk ook aan Barry, Corina en Marcel, die erg zwaar 
hebben, die Simon er niet meer is en wens Barry, Corina en Marcel heel veel sterkte voor 
komende moeilijke periode. Succes! En fijne feestdagen toegewenst! 
 
Oplossing: 
 

A. Gezelschap 
B. 1 B ingehuldigd 

2 A Johan Friso en Constantijn 
B Drakensteyn 

 3    het staatshoofd 
 4 A geschiedenis E leger 
  B koningschap F koning 
  C school  G 1980 
  D stage  H gezag 
 5 C 1815 
 6 A de troonrede 
  B de plannen voor het nieuwe regeringsjaar waaraan het  
     belastinggeld besteed gaat worden. 
  C de regering 
 7 B staatsbezoek 
 8 A Paleis Noordeinde. 
 
 
Graag de oplossingen voor 25 januari 2014 per email sturen naar 
puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel plezier met het puzzelen. 
 
Groetjes van Ingrid Binneweg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: Punten: 
Liesbeth v.d. Bogert 146 
Elly Duits 165 
Willy Huisman 62 
Coba Murray 122 
Gilbert Oomen 99 
Wim Rietveld 67 
Petra Ritmeester 107 
Martin van Toor 181 
Barry Vogelaar 216 
Corina Vogelaar 82 
Linda van Wijk 80 
Piet van Wijk 90 
Cees Zaanen 90 
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