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Juni, juli, augustus en september 2013 

 
 

Hallo allemaal, 

Onze oudste lid Coba Murray is plotseling overleden. De meesten van ons 

hebben haar naar de laatste rustplaats begeleid in Ede. Wij wensen Barry, 
Simon, Corina en Marcel en verdere familie heel veel sterkte met het dragen 

van dit verlies. Meer kun je lezen in dit blad.   

In de rouwperiode moest Simon opgenomen worden vanwege verschillende 
klachten en kreeg te horen dat hij ernstig ziek is. 

As vrijdag krijgt hij van de doktoren te horen of er verdere behandeling 
mogelijk is. Laten wij voor hem bidden.  

Rest ons jullie hele goede vakantie toe te wensen in eigen land of daarbuiten! 

We hopen dat het straks toch beter weer komt.  

 
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 27 september 2013 !!! 

 
Veel leesplezier toegewenst.  

Tony en Elly. 
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MEDITATIE 
 

Slangebeet  
 

Je hebt vast wel eens zo’n film gezien, waarin iemand, na enkele vreselijk 
spannende minuten, door een slang gebeten wordt. Vanmorgen las ik in m’n 

bijbel ook een verhaal over slangebeten. Een wonderlijk verhaal. De Israëlieten 
waren weer eens ongeduldig, toen ze onderweg waren naar het beloofde land. 

Ze morden en mopperden bij het leven, niets was goed, een en al ellende, 
eten slecht, drank was helemaal niet aanwezig, alleen maar hitte, droogte en  

problemen. We hadden beter in Egypte kunnen blijven, wat een zinloze 
bediening. En Mozes kreeg ervan langs, de hele dag moest hij dat gemopper 

aanhoren, die zure gezichten zien, met woorden proberen hen te sussen. En 
natuurlijk had God hen verlaten. God had zich vergist of Hij wilde hen doen 

omkomen in deze woestijn. Zo ging het altijd: de leiders hadden het gedaan. 

Maar de Here God had er ook genoeg van: steeds weer dat gezeur, nooit zijn 
ze tevreden, lachen als alles goed gaat, maar mopperen en schelden als ’t 

leven eens niet zo welvarend is. Nu grijp ik (hard) in: ik stuur vurige slangen 
en die zullen dood en verderf brengen.  

Het is vreselijk, maar het moet. Ze moeten begrijpen dat ik die opstandigheid 
niet kan verdragen. En zo stierven er velen van Israël. 

Had deze straf uitwerking? Ja, want nadat de eerste doden waren gevallen, 
kwam het volk bij Mozes. Nu waren ze bang geworden en zagen ze hun zonde 

in: “Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Here en tegen u 
gesproken; bid tot de Here, dat Hij de slangen van ons wegdoe.” 

Vooral de eerste drie woorden zijn belangrijk: wij hebben gezondigd. Dit is een 
schuldbelijdenis. Ze bekennen, geven toe dat ze fout gehandeld en gesproken 

hebben. Wat een bevrijding! Want “zondigen” is niet een vrolijke bezigheid. 
Mopperen, klagen, op je ellende zien: daar wordt je geen blij mens van. 

Integendeel: het deprimeert je en het maakt dat je niets meer in de juiste 

verhoudingen ziet. Het houdt je gevangen in een strik…totdat..ja totdat je 
toegeeft en je zonden belijdt. Mozes ging bidden. Gelukkig dat Mozes zich niet 

had laten beïnvloeden door het gemopper van het volk, zodat zijn gebeden 
niet belemmerd werden. En de Here God verhoorde, in Zijn genade, het gebed. 

Mozes moest daar zelf aan meewerken: Maak een vurige slang en plaats die op 
een staak; ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven 

blijven.” 
Wat een wonderlijk reddingsmiddel. Het dier dat de dood betekende, werd tot 

heil en redding voor de Israëlieten. Een moeilijke opdracht? Eigenlijk niet: je 
hoefde alleen je blik op die slang te richten, dat betekende je hoofd opheffen 

en het heil van de Here God verwachten. Zo bleven vele Israëlieten in leven: 
ze lieten zich van de dood redden. Zouden er bij geweest zijn, die weigerden 

hun blik te richten op de slang? Het staat niet in de bijbel, maar ik geloof dat 
ze wel geweest zullen zijn. Waarom?  
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KERKDIENSTEN 
    

1 juni 2013 Exoduskerk, Gorinchem Mw. R. Rietveld 15.00 uur 
23 juni 2013 NH Kerk 

Kerkplein 8, Bruchem 
Ds. C.H. Bijl 
(met tolk) 

09.30  uur 

30 juni 2013 Ontm.kerk Noordeloos, 
M. Veder v. Hobokenstr.15D, 
Noordeloos 

mw. G. Bijl-Bor 
(met tolk) 

09.30 uur 

7 juli 2013 Ontm.kerk Noordeloos, 
M. Veder v. Hobokenstr.15D, 
Noordeloos 

Ds. M. Koster 
(met tolk) 

09.30 uur 

14 juli 2013 St.Maartenskerk (SOW) 
Kerkplein, Zaltbommel 

Ds. J. Kievit 
(met tolk)  

10.00 uur 

11 augustus 2013 Ontm.kerk Noordeloos, 
M. Veder v. Hobokenstr.15D, 
Noordeloos 

Ds. J. Scholten  
(met tolk) 

09.30 uur 

1 september 2013 Ontm.kerk Noordeloos, 
M. Veder v. Hobokenstr.15D, 
Noordeloos 

Ds. G. Nijmeijer  
(met tolk) 

09.30 uur 

7 september 2013 
STARTDAG 

Tienhoven 
Dordrecht-Gorinchem 

Dhr. W. Smit  15.00 uur 

29 september 2013 
STARTZONDAG 

Ontm.kerk Noordeloos, 
M. Veder v. Hobokenstr.15D, 
Noordeloos 

Ds. M. Koster 
(met tolk) 

..?.. uur 

29 september 2013 NG Kerk Open Hof, 
Dordrecht 

Ds. L.A. de Graaf 10.30 uur 

5 oktober 2013 Exoduskerk, Gorinchem Dhr. W. Pantjes 10.30 uur 
 

Jarigen    Datum  jaar 
Sebastiaan Bogaard   4 juni   33 jaar 
Tiny van Wijk    5 juni   59 jaar 

Gilbert Oomen    11 juni  35 jaar 

Dennis Vlaanderen   12 juni   41 jaar 
Jannie van Dijk    23 juni  47 jaar 

Liesbeth van den Bogert  27 juni  54 jaar 
Aart Middelkoop    30 juni   61 jaar 

Bert van Dijk    3 juli   43 jaar     
Peter van den Bogert   15 juli  57 jaar 

Anneke Neven    13 aug.  63 jaar 
Barry Vogelaar    27 aug.  55 jaar 

Nettie de Graaf    27 aug.  57 jaar 
Joop Golverdingen   30 aug.   56 jaar 

Christina Myrlidou   4 sept.  23 jaar 
Petra Ritmeester    13 sept.  43 jaar 

 
 
 

Vanwege privacy van onze “jarige” leden hebben wij 
dit stukje weggehaald.
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Afdelingsnieuws april 2013 
 

Zaterdagmiddag 6 april had dhr Pantjes uit het boek Filippijnen voor gelezen, 
ging over de eensgezindheid, dat we elkaar moesten helpen, respecteren en 

ging ook het stukje over pasen. Daarna konden we met elkaar koffie/thee 
drinken, na dit we gedaan hadden, begon Martin de vergadering. Hij 

verwelkomde ons iedereen, vooral de gast Frans Lathuperissa uit Den Haag. 
De mededelingen: Afgelopen week was de moeder van Jantine en Dicky van 

Leersum en oma van Joan Vlaanderen overleden op haar 95 jarige leeftijd. We 

wensten hun en verdere familie van haar sterkte toe in de toekomende tijd. Ze 
waren vanmiddag begrafenis bijgewoond. Nettie had de kaarten aan hun 

gestuurd.                                                                                                                                                      
Op 22 april wordt de dovenparlement van dovenschap gehouden in ? Iedereen 

is van harte welkom. Nieuwsbrief van het zedje ,gips project. 
Barry, Simon, Joan, Martin en ik waren paar weken geleden naar Oldebroek, 

ALV vergadering, geweest. Het jaar en financiële verslag waren goed gekeurd.  
 

De verkiezingen, Barry als penningmeester en Wilma als bestuurlid, de beiden 
waren herkiesbaar en allebei wilden ermee doorgaan. De bondsdag van vorige 

jaar was zeer geslaagd en dit jaar zou in Den Haag gehouden worden, nadere 
informatie komt nog. De bondsreis in september 2013,de rondvaart van cruise, 

rondom Duitsland ,Frankrijk en Zwitserland, was al volgeboekt. In het jaar 
2015 bestaat NCBD 75 jaar. Echtpaar Polderdijk waren bezig met zoeken van 

de locatie, rond in de buurt van midden Nederland. De website van NCBD was 

nog steeds bezig door Wilma. De afdelingen mochten om te beurten, in het 
kort, vertellen over hoe met hun afdelingen, activiteiten, enz. gingen.  Maand 

oktober werd de streekdag in Gorkum gehouden. Wij, afd Gorkum, zouden de 
zeskamp houden en hadden alle afdelingen uitgenodigd en  5 afdelingen en wij 

inclusief het opgegeven. Als ik goed begrepen had ,deden afd. Almelo, afd. 
Dordrecht, afd. Ede, afd. Leiden, afd. Voorburg en afd. Gorkum eraan mee.  

De volgende ALV vergadering is op 8 maart 2014 in Leiden. 
 

s’ Middags werd het spel “rebus”, de 

plaatsnamen van Nederland gehouden door 
Ria en Wilma. Iedereen, indivdueel, kreeg 

een A4 blanco velletje mee van hun en raden, 
na elk rebus tekening, een plaatsnaam 

opschrijven, 50 plaatsnamen!!  Bij de 
prijsuitreiking was Marja Bouma de eerste, 

Joan Vlaanderen de tweede en de derde was 
Simon Vogelaar. Ieder kreeg een kadobon. 
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Over het uitstapje, 15 juni, hadden ong. 26 personen opgegeven. s’ Morgens, 

bij de politiebureau in Nijmegen en s’ middags, naar de dierentuin in Arnhem. 
En s’ avonds ergens in de buurt ,uit eten en dat moesten we, het bestuur, nog 

uit gaan zoeken. En iemand wilde ons uitnodigen over de rond leiding geven in 
de tweede kamer in Den haag met de 

tolk erbij.  
Vanavond werd het spel georganiseerd 

door Hester en Petra. De volgende 
maand Fam. Vlaanderen. In september, 

de startdag, IC waren er al mee bezig. 

En in oktober, de streekdag, zeskamp 
met 5 afdelingen samen. 

Om de 2 maanden werd de 
computerochtend gehouden in de 

kerkgebouw en de koster wilde dat de 
deur gesloten moest worden. We 

hoorden de bel niet en er moest 
opgelost worden, misschien aangesloten met het kastje flitsbel of de vitrage 

van het raam open laten en iemand op het ruit eraan tikken of zwaaien. 
Iemand van IC zouden nog erover gaan praten, wat de oplossing word. 

 
Na het eten gingen we het spel “Pasen en Koninklijk” doen. Er werd 4 groepen 

van 4 personen “gesorteerd” door de 
dames. Eerste spel was puzzelen, 8 

plaatjes in stukken geknipt en zorgen 

elk groep in de snelheid ,in elkaar 
puzzelen. De tweede spel was eieren 

vangen met het netje van plastic. Twee 
personen, de ene gooide één voor één, 

een chocolade eitje naar de andere 
persoon van de zelfde groep en die 

persoon moest het eitje zoveel mogelijk 
proberen te vangen in één minuut. Na 

de pauze gingen we weer verder. De 
derde spel was woord zoeken. Na elk 

8a10 grote gele vel stond de letters door elkaar en elk groep moest proberen 
in de snelheid een woord 

raden en opschrijven. Best 
wel pittig ,hoor!! De 

vierde spel was ei 

versieren, elke groep 
kreeg 4 eieren, dus 

iedereen mochten het 
eitje tekenen en kleuren, 

zo mooi mogelijk. Daarna 
het eitjes in leveren aan 

de jury, Hester en Petra.  
Ze pikten één ei uit vier 

eieren van elk groep en ze 
bepaalden wie van de vier 

eieren het mooiste was, 
de mooiste was van Luca  
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en kreeg 4 punten en de tweede was van Barry en kreeg 3 punten, de derde 
was van Frieda en kreeg 2  

 
punten en tenslotte kreeg ik het laatste en kreeg 1 punt. En het laatste spel 

was bloemen. Elk groep kreeg de tekening van de bloemen en moesten 
opschrijven wat voor bloemen het waren. Niet gemakkelijk ,hoor! Na het einde 

van het spel avond kregen we de horen dat groep 1 en groep 2 gelijke punten 
hadden. 17 punten!  Twee groepen mochten het getal onder tien raden en uit 

eindelijk hadden we groep 1, Simon, Linda, Christina en ik, het getal 6 goed 

geraden. Dus..gewonnen..!! We kregen ieder een chocolade koekjes.  Het spel 
was doodsimpel ,maar het was heeeel…leuk! We hadden het heel leuk en goed  

vermaakt.  Compliment dames!! 
 

Jannie 
 

Afdelingsnieuws mei 2013 
 
Op zaterdag 4 mei was er weer een bijeenkomst. Dr. van Dalen leidde de kerkdienst. 
Tijdens het gebed vloog het oude overheidsproject van de IC in brand. Het was flink 
schrikken voor ons, vooral voor Heleen. Want ze zat naast het project.  Het was goed 
afgelopen, maar het stonk wel vreselijk in de zaal. 
 
Gelukkig had Barry haar laptop en beamer voor ander doel meegenomen en Dr. Van 
Dalen zijn USB stick. Dus de dienst kan gelukkig zonder problemen doorgezet worden. 
 
 
De schriftlezingen waren Johannes hoofdstuk 20 vers 21 en hfdst. 21 vers 25. De thema 
van de preek was: “Kerk is geen museum, maar werkvloer van God en zijn zoon Jezus.  
 
Mededelingen: 
Onze oudste en langste lid, (schoon)moeder van Barry en Simon en oma van Corina Coba 

Murray-Verbaas was op haar 84 jarige leeftijd 
op dinsdag 23 april plotseling overleden. Ze 
werd  op maandag 29 april begraven in Ede. 
Namens afdeling had het bestuur de 
afscheidsdienst bijgewoond. (zie voor rouwkaart 
in onze website) 
 
Barry, Simon en Corina, veel sterkte met jullie 
verlies! 
 
 
 

Jantine werd op woensdag 1 mei geopereerd aan haar hand. Jantine, beterschap! 
 
Inkomende stukken: 
Er waren twee inkomende stukken; eentje een rouwkaart Coba en andere email van 
NCBD. 
 
Op het bondsblad ontbreekt de openingstijd van de Bondsdag. Vandaar deze mailtje. De 
openingstijd is 10 uur ’s morgens.  
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Jubileumuitstapje 15 juni: 
Met Jan Hoencamp is het al geregeld wat het politiebureau betreft. Voor dierentuin kunnen 
we ter plekke kaarten kopen, hopelijk groepskorting. Alleen zoeken en reserveren naar 
restaurant moeten nog gebeuren. De meeste hebben voorkeur voor Mexicaanse of 
Griekse restaurant in Tiel. 
Mensen die meedoen, krijgen nog een mail met het programma.  
 
Activiteiten: 
Op zaterdag 1 juni is er een sjoelwedstrijd. Er wordt dan gestreden om wisselbeker. 
IC: 
Op zaterdag 7 september is er Startzaterdag voor regio Dordrecht en Gorkum. De 
startzaterdag vindt plaats in Tienhoven, bij Ameide. Het precieze programma volgt nog. 
Het begint ongeveer om half elf ‘s morgens. 
Na de kerkdienst in de middag kunnen de leden van NCBD Gorkum en Dordrecht blijven. 
Bas en Linda organiseren de spelavond. 
 
Rondvraag: 
Simon: Is tolk geregeld voor politiebureau?  
Antwoord: Het is geregeld. 
Dicky: Namens de familie bedankt voor o.a. steun i.v.m. overlijden van (schoon)moeder en 
oma! 
Linda: Gaat de computer dag door op zaterdag 1 juni?  
Antwoord: Voorlopig door. Ongeveer 1 week van te voren weten we pas of het doorgaat. 
Het gaat niet door, als er te weinig mensen komen. De volgende computer dag is dan pas 
in november. In de maanden september en oktober kan er geen computer dag 
plaatsvinden, want er vinden dan startzaterdag en streek dag plaats. 
Linda: Volgende maand  is er laatste bijeenkomst van het seizoen. Linda gaat geen 
nieuwe inkopen doen voor drank en etc. Anders krijgen we het niet op, voordat de 
vakantie ingaat.  
 
Na de broodmaaltijd werd de winnaar van het raadsel bekend gemaakt. Het raadsel was: 
Wat is de totale lengte van vier personen (Martin, Heleen, Dico en Luca)? 
Na de metingen luidde de uitslag: 6,63 meter. Bert heeft met zijn timmermansoog 
gewonnen met een verschil van 2 cm. De opbrengst van het raadsel is 24 euro.  
 
Dennis, Joan, Mariëlle organiseerden de spelavond. De thema luidde: “Oranje Boven”. Het 
bevat zes ronden. Mensen werden in vier groepen verdeeld: Emma, Wilhelmina, Juliana 
en Beatrix. 
Woordsamenstellingen, quiz, Oudhollandse spel balletjes werpen, voorwerp herkennen, 
staatbezoeken en kroon maken.  
 
Bij de woordsamenstellingen werden er twee foto’s gebruikt 
om een woord te vormen. Bv een foto van lintjes en een foto 
van regen. Vormt een onderdeel van Koninginnedag: 
Lintjesregen.  
 
Er werd bij quiz 12 vragen met verschillende antwoorden 
gesteld. Welke was de juiste?   
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Na de pauze werd er Oudhollandse 
spel gespeeld. Men moest 15 
balletje werpen in een glas, die in 
bak met water zat. Dichtbij, ver van 
het waterpeil, langzaam of snel 
balletje werpen. Na deze ronde 
bleek, dat twee groepen twee 

balletjes in glas hadden geworpen en andere twee groepen 3 
balletjes. Dus deze ronde werd herhaald, Twee groepen streden 
om 1 of 2 punten en andere twee streden om 3 of 4 punten. 
Govert deed heel goed. Hij werpt bij de herhaalde ronde het meeste balletjes in het glas. 
Helaas behoorde hij in de groep die om 1 of 2 
punten streed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men moest het voorwerp herkennen. Een deel van het 
voorwerp werd getoond en men moest raden om welke 
voorwerp het ging. Sommige is makkelijk te herkennen bv 
kroon en andere juist moeilijk zoals diamant.  
 
 
Bij staatbezoeken zijn er drie open vragen. Zoals Koningin 

Beatrix had ik haar regeerperiode 52 staatbezoeken in buitenland (bezoeken aan 
Nederlandse Antillen tellen niet mee!). Welke landen? Minstens 15 moet goed zijn! De 
groepen hadden 5 minuten tijd gekregen om landen te noteren. Zoveel mogelijk landen. 
Daarna kregen de groepen een lijst met de landen te zien voor een minuut. Dan werd de 
lijst verwijderd. Op basis daarvan moesten ze nog twee vragen beantwoorden. 
 
Als de laatste ronde moesten de groepen de mooiste kroon maken. De kroon moest 
passen aan het hoofd van een persoon uit de groep. De jury was Estelle en Mariëlle. De 

punten voor de kroon waren dubbel, dus 
de tussenstand van de groepen kon nog 
erg veranderd worden. 

Volgens Estelle en Mariëlle is de kroon van 
de groep Beatrix de mooiste. Dat is de 
kroon van “Koning” Bas.  
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De winnaar van de “Oranje Boven” is de groep Emma; dat zijn Bert en zijn dames Ciska, 
Liesbeth, Petra, Luca en Barry. 
 
                     

    

 PUZZELPAGINA: 
 

Hoi allemaal, 
 

Wij hebben een maand nieuwe koning, die is ingehuldigd. Het was erg prachtig 
om te zien. In mei was lang slecht weer. Hopelijk is volgende week mooi weer 

en hebben wij toch mooie zomer. Vorige week hoorde ik dit zeer slecht nieuws, 
dat Simon leverkanker heeft. Dat ben ik geschrokken van dit nieuws, word stil 

en emotioneel van. Laten wij hopen, dat Simon chemokuur behandeling 

mogelijk kan krijgen. Ik wens Simon, Barry, Corina, Marcel en verdere familie 
heel veel sterkte. Na paar maanden heb ik nu weer nieuwe puzzel voor de 

Zonnestraal. Succes! 
 

Oplossing: 

 

A. Titelpagina 

 

 

Graag de oplossingen voor 27 september 2013 per email sturen naar 
puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel plezier met het puzzelen. 

 
Groetjes van Ingrid Binneweg  
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  
Naam: Punten: 

Liesbeth v.d. Bogert 100 

Elly Duits 165 

Willy Huisman 62 

Gilbert Oomen 99 

Wim Rietveld 67 

Petra Ritmeester 107 

Martin van Toor 181 

Barry Vogelaar 178 

Corina Vogelaar 82 

Linda van Wijk 80 

Piet van Wijk 90 

Cees Zaanen 90 

mailto:puzzeltante@ncbdgorkum.nl
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