VAN DE REDACTIE

april en mei 2012
Hallo allemaal,
We staan nu aan de vooravond rond Pasen. De opstanding van Jezus op de
derde dag na zijn kruisiging. De dagen worden langer en zonniger. We hebben
al mooie dagen gehad en laten we hopen dat er meerdere zullen volgen.
Een blijde nieuws is dat we een nieuwe medewerkster hebben nl. Nettie de
Graaf. Ze wil interviews houden voor dit blad, dan kunnen jullie de leden beter
kennen.
In april mogen onze leden Godert en Willy Huisman herdenken dat zij 40 jaar
in het huwelijk zijn getreden. Vanuit deze plaats van harte gefeliciteerd.
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 28 mei 2012 naar onze
email zie colofon.
Veel leesplezier en fijne pasen toegewenst.
Tony en Elly.
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TNT post ver stuurde in 2010 zo'n 10 miljoen kerstkaarten minder dan in 2009. Totaal werden
er 180 miljoen kerstkaarten verstuurd via de post.
Hoeveel

MEDITATIE
PASEN
In één van de verhalen die mijn vader ons vertelde over zijn jeugd, kwam een
jongetje voor van een jaar of vijf.
In die tijd was sterven nog iets dat heel jong bij het leven hoorde en ook het
overlijden van een kind was niet iets uitzonderlijks. Het broertje van het
bewuste ventje was overleden en op de dag van de begrafenis scheen de zon
hinderlijk uitbundig.
Begrafenissen hebben in die tijd iets van een droevig feest en het jongetje hing
over het tuinhek te wachten op die gasten die de uitvaart zouden bijwonen.
De eersten arriveerden en hij haastte zich het hekje open en weer dicht te
doen. “Dag, m’n jongen, hoe is het er nu mee.” zei een van zijn tantes en
legde haar arm troostend om het rugje in het zwarte overhemdje.
Hij wreef zijn handjes in elkaar, keek haar stralend aan en zei:” ’k en der zin
an.” Vertaald: ik heb er zin in.
De tante was er een van de goede soort en glimlachte.
Het is een tijdlang gewoonte geweest om kinderen weg te houden van de dood
en bij begrafenissen bleven ze thuis.
“Worden de kinderen verdrietig van, kunnen ze niet aan en ze slapen slecht”,
redeneerden we. Dat kinderen helemaal verdrietig werden als ze opa of oma
op miraculeuze wijze opeens nooit meer zagen en zich niet goed konden
voorstellen wat “dood” betekende, werd daarbij over het hoofd gezien.
Die houding is de laatste jaren aan het verdwijnen. De dood hoort er weer bij.
Toen mijn vader vlak voor Pasen overleed, werd het punt: onze jongsten
thuislaten of meenemen naar de begrafenis, nauwelijks besproken.
“Neem je Reinier mee?” vroeg mijn broer. Heel even aarzelde ik en knikte
toen. “Ja, ik denk dat het goed is. Hij was heel dol op vader en de kans is
groot dat hij zich buitengesloten voelt en er niets van begrijpt.”
“Zo denk ik er ook over.” zei mijn broer. Ook de anderen waren het hiermee
eens en namen hun kleintjes mee.
Inderdaad, ze waren verdrietig. Tegelijkertijd bleven ze nuchter en ze werkten
weldadig op de andere aanwezigen.
Ze waren, ondanks het verdriet, opgetogen dat ze hun neefjes, nichtjes en
verdere familie weer zagen en er werd stevig geknuffeld.
Stil stonden ze daarna bij de kist. Peter, de jongste zoon van mijn broer, keek
peinzend naar zijn grootvader, die het was, en toch ook niet meer was. Opa
zag er mooi en wat streng uit. Deze laatste eigenschap nu was hem totaal
vreemd en Peter vond het niet echt opa meer. “Als ik doodga, ga ik verkleed
als paashaas”, zei hij toen.
De familie schoot en bloc in de lach. “Deze opmerking zou aan vader besteed
zijn geweest”, zei mijn moeder, lachend door haar tranen heen. Daar waren
we allemaal zeker van, want zo was hij wel.
Kort voor hij overleed, waren we met z’n drieën bij hem in het ziekenhuis. Hij
wist dat hij niet meer beter zou worden, had het nogal benauwd en zag op
tegen de mogelijke pijn.
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“Als ik nu erg beroerd ben, dan moeten jullie de Here niet bidden of ik beter
word hoor. Vraag maar liever of het dan zo kort mogelijk mag duren”, zei hij
en ging verliggen van zijn rug op zijn zij.
“Tuurlijk Papa, dat doen we”, zeiden we vurig en in tranen.
“Ho, ho, nog niet!” reageerde hij verschrikt en keek ons onmiddellijk daarna
aan met een schelmse blik. Ondanks alles schoten we in de lach.
“Overlijden, net als oom Hendrik, zittend aan tafel en in gesprek met iemand,
dat lijkt me het einde”, zei hij nog.
Soms verhoort de Here God letterlijk. Zo werd zijn einde. Mijn vader is weer
even opgeknapt, naar huis gekomen en terwijl hij na het eten genoegelijk een
praatje zat te maken met een zuster uit de gemeente, is hij overleden. Een
verhoord gebed.
Hij overleed vlak voor Pasen. De nieuwe naam die de Heer in petto heeft voor
degenen die in Hem geloven, kent hij nu.
Het nieuwe begin dat we door Pasen krijgen is ons dat jaar extra duidelijk voor
ogen gesteld. Maar voor het nieuwe begin hoeven we niet op de hemel te
wachten. Dat is al begonnen.

KERKDIENSTEN
8 april 2012
PASEN

NG Kerk Open Hof
Dordrecht

Ds.?

10.30 uur

8 april 2012
PASEN

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

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

15 april 2012

NGKerk, Herschelstraat
Dordrecht

Ds.J.Kievit
+tolk

10.30 uur

5 mei 2012

Exoduskerk
Gorinchem

Mw.R.Rietveld

15.00 uur

13 mei 2012
Belijdenis

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

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

20 mei 2012

NHKerk, Kerkstraat 35
Woudrichem

Ds.H.D.Zeefat
+tolk

9.30 uur

2 juni 2012

Exoduskerk
Gorinchem

Dhr.W.Smit

15.00 uur
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Agenda 2012
7 april: paasbingo
5 mei: ???
12 mei: bondsdag Maarsbergen
19 juni: jaarlijkse
seizoensafsluiting

Afdelingsnieuws februari 2012
‘s Morgens waren aantal leden al aanwezig, want ze
kwamen ook voor de computerdag.
Barry en Peter kregen een flinke schrik tijdens de
onderweg naar de Computerdag, want ze raakten
bijna betrokken met de kettingbotsing op A27 bij de
brug. Door de gladheid, want er had een dag eerder
flink zich gesneeuwd. God zij dank, het werd hen
gelukkig goed bespaard.
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De kerkdienst werd gepreekt door Dhr. Wieger Pantjes uit Amsterdam. We
lazen uit de Bijbel de schriftlezing Lucas hoofdstuk 3 vers 21 en 22. De thema
van de preek was Vleugels.
Na lekker koffie of thee vond de korte vergadering plaats.
Mededelingen:
Tiny van Wijk haar pols wordt op 26 februari geopereerd.
Linda van Wijk haar galblaas zou iets mankeren. Ze moet onderzoek
ondergaan.
Dhr. van Dalen, dominee, is heel erg ziek. De kanker is helaas teruggekomen.
Allen veel sterkte!
Verder zijn er etiketten met tekst op twee kasten geplakt, want er werd
regelmatig zonder onze toestemming onze spullen gebruikt door andere
verenigingen.
Inkomende stukken:
Er is maar een stuk binnengekomen: Nieuwsbrief Zedje
Activiteiten:
In maart zou een lezing door Benny Elferink plaatsvinden. Door zijn
familieomstandigheden ging het niet door. Spebipu gaat dan de avond
organiseren. Met thema “Wijs je Rijk”. De opbrengst van deze avond gaat naar
Project van NCBD: Dovenschool Julia Jimenez de Gutierrez in Santa Cruz,
Bolivia
Seizoenafsluiting 2011-2012 vindt op zaterdag 9 juni plaats. De vier dames
Petra, Linda, Heleen en Hester gaan organiseren.
In november as bestaat Helpt Elkander 65 jaar. Na de kerkdienst wordt er wat
lekkers zoals taart getrakteerd bij koffie / thee drinken. Na de vergadering
gaan we uiteten.
In ca. mei 2013 is er een jubileumweekend. Het bestuur zoekt de locatie. De
feestcommissie zorgt dan voor het programma.
Op het verzoek van het bestuur gaan Heleen overleggen met de IC over de
kerstviering. Want er is kennelijk ergens misgegaan in de rooster. Misschien
door misscommunicatie.
Verhuren:
Er zijn wat plannen om wat spullen te verhuren zoals Ren je Rot decor, Rad
van Fortuin. De spullen zijn eigendom van Spebipu en de opbrengst is ook voor
Spebipu. De prijs van borgsom en huur zijn voorgesteld aan de Spebipu. (€ 50,
- borgsom en € 25, - huur). De klanten dienen het zelf halen en brengen.
Zoals elke jaar in februari vond de jaarlijks algemene leden vergadering plaats
na de broodmaaltijd. Dat moest even gebeuren.
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Na de ALV werd de spelavond georganiseerd door Bert en Jannie. Leuk maar
simpel.
Er
waren
gelukkig genoeg mensen
aanwezig voor het spel,
want
er
waren
wat
mensen eerder naar huis
gegaan i.v.m. sneeuw en
gladheid.

Na de spelavond bleek, dat alle groepen
uiteindelijk dezelfde eindscore hadden.
Het kwam af en toe voor dat alle groepen
dezelfde eindigde.
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Daarom werd snel een spel ter plekke bedacht voor de groepen. Wie van de
groep eerst klaar was met piramide maken d.m.v. plastic bekers, won deze
groep de spelavond.
De winnaars van deze spelavond zijn …………

Afdelingsnieuws maart 2012
De voorganger Poortman leidde de kerkdienst. Daarnaast werd er Heilig
Avondmaal gehouden.
De schriftlezing was Johannes hoofdstuk 6 vers 48 – 55. De verkondiging ging
over Johannes 6 vers 53.
Govert was vandaag jarig, dus hij trakteerde wat lekkers bij koffie / thee
drinken na de kerkdienst. Hartelijk Gefeliciteerd met je verjaardag! Verder was
Tiny onlangs geopereerd aan haar pols.
Mededelingen:
Vanavond is er geen lezing door Benny Elferink. In plaats daarvan organiseert
Spebipu “Wijs je Rijk”. De opbrengst van dit spel gaat naar goed doel van
NCBD project Dovenschool Bolivia.
Inkomende stukken:
Brief van NCBD: Op 17 maart as is er algemene ledenvergadering in
Hoogeveen. Haar verzoek is dat de afdeling haar twee afgevaardigden naar de
ALV sturen. Wie van jullie zijn bereid om ALV namens de afdeling bij te wonen?
Peter en Simon willen namens de afdeling de ALV bijwonen.
De overige leden van afdeling zijn ook welkom voor ALV.
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Email van NCBD: Op zaterdag 12 mei is er Bondsdag in Maarsbergen. Haar
verzoek is dat twee mensen van de afdeling mee kunnen doen met de
wedstrijd indoor-miniboerengolf.
Jannie en Bas willen meedoen met de wedstrijd. Succes!
Verder een nieuwsbrief van Allah Karim.
Seizoenafsluiting:
Het bestuur heeft alsnog overgelegd over de datum voor seizoenafsluiting. Op
zaterdag 9 juni is er een EK voetbalwedstrijd, waarvan Nederland meedoet.
Vandaar een week uitstellen naar 19 juni. Akkoord? De leden hebben geen
bezwaar.
IC nieuws:
Wolter Smit gaat weg uit de IC. Er is een voorganger gevonden voor zijn
plaats. Rob Rijnhout vervangt Wolter Smit. In juni gaat hij bevestigen in zijn
kerk in Noordeloos.
Cees stopt per mei met zijn functie. Dus de IC zoekt naar de kandidaat. Liefst
een Dove / SH persoon.
Wegens de bezuinigingen op Dovenpastoraat door PKN gaat Ds. Kievit per aug
of sept as 50% werken. Ds. van Dijkse en Ds. Dingemanse hadden geluk, want
zij hebben het levenslange contract. Ds. Kievit had tijdelijke contract. Het werd
wel verlengd maar dan 50%. Drie dominee hebben al heel druk genoeg en
helpen elkaar voor de leden. Andere kerkinstanties zijn niet tevreden over de
beslissing van PKN. De IC’s, stuurgroep Doven pastoraat en etc. gaan
binnenkort overleggen, hoe ze gaan protesteren zoals manier van het protest.
Het kerstfeest vindt niet in Dordrecht plaats, maar in Gorkum. Er was
misverstand bij de roosterplanner. Alleen moet het nog geregeld worden met
de koster.
De startzaterdag (1e zaterdag van de maand september) wordt gehouden in
Dordrecht: Stadwandeling, lunchen, kerkdienst en avondprogramma. Het
avondprogramma wordt door Spebipu organiseren. Akkoord? Ja, de leden
hebben geen bezwaar.
Spebipu:
Het activiteitenprogramma van het jaar 2012 ziet voorlopig uit:
Maart: Wijs je Rijk
April: Bingo
Juni: moet nog plannen
Sept: De programma wordt georganiseerd door Spebipu, maar dan in
Dordrecht.
Okt: Lezing Benny Elferink (als het niet doorgaat, organiseer het bestuur het
avondprogramma)
November: Uiteten
December: De bestuur organiseert de avond.
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Tony gaat na vele jaren weg van Spebipu. Dus de Spebipu heeft nieuwe kracht
nodig. Wie wil het doen en mag zich bij Simon opgeven? Gelukkig zijn er drie
kandidaten: Niek, Bas en Peter. Volgende maand gaan we stemmen wie het
wordt.
De wisseling gebeurt na de zomer (dus september), want het jaar begint weer.
Jubilea:
Jannie van Dijk – Ritmeester is alweer 25 jaar
lid van afdeling Gorkum. Ze kreeg van ons
mooie bloemen en envelopje met inhoud.
Rondvraag:
Jannie: Ik moet voor deze keer raadsel
bedenken. Tijdens de boordmaaltijd ga ik jullie
even uitleggen wat het raadsel inhoudt. Dus
graag even aandacht bij de maaltijd.
Martin: Op dit moment is er een film 107 Hertz
in Nederland, overal in de bioscoop. De
onvoorwaardelijke liefde tussen twee dove
tieners, de 19-jarige Nick en de 16-jarige Evy,
gaat gepaard met stilte. Wanneer de ouders van Evy hun relatie afkeuren,
besluiten ze te vluchten en zich schuil te houden in het wrak van een
onderzeeër. Daar wordt echter de invloed van Nick's verleden duidelijk.
Geproduceerd door Joost van Ginkel.
Hoeveel spijkers slaat Bert binnen een minuut
in de houten balk met de hamer? 13!

Na
het
onthullen van de winnaar voor het
raadsel begon: “Wijs je Rijk”.
Leden
hebben
de
spullen
meegenomen van thuis: 5 producten (levensmiddelen, planten en iets leuks).
Deze spullen worden gebruikt bij Wijs je Rijk.
De opbrengst van dit spel is voor het goede doel. Dat is project van NCBD:
Dovenschool in Bolivia.
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Elke deelnemende kan per ronde haar
geld inzetten. De eerste 2 ronden kost
bv 50 eurocent per ronde, 3 ronde kost
1 euro per ronde, en etc.
Persoon die aan de beurt is, laat de
wijzer draaien. De wijzer stopt op
gegeven moment in bepaald vak. Als
het product daar ligt, mag men het
meenemen. Als het vak leeg is, heb je
pech. Het gaat zo lang door, totdat de
producten in een ronde op is.
Vooral drie dames van deelnemend publiek waren erg enthousiast. Want ze
waren in grote deels aan het roepen
voor stimulatie.
Ze juichten zelfs ook, als het lukte!

Na 7 ronden werd de opbrengst bekend gemaakt. Dat was € 205 incl. giften.
Het bestuur voegt 100 euro bij. Dus € 305 euro voor Dovenschool Bolivia.
Hartstikke bedankt namens NCBD, kinderen en medewerkers van Dovenschool
in Bolivia!!

Leren spraakafzien
Een kind in Bolivia!
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Hallo Bert
Mag ik jou interviewen?,dan wil ik het in de zonnnestraal zetten.
1,,Ben je getrouwd of anders?
Ja
2,,Met wie?
met lieve vrouw Jannie
3,,Heb je kinderen?
Gelukkig niet.
4,,Hoe heet de kinderen en leeftijd?
5,,Waar woon je?
Hardinxveld-Giessendam
6,,Ben jij slechthorend of doof?
Eerst slechthorend en dan achteruit
naar doof
Nu heb ik c.i.
6a,,Hoe vind je ,wat beter horen of
niet?
Ik zit binnen en buiten roept de duif
en ik hoor het
7,,Op welke school heb je gezeten
en hoe lang gezeten?
Effatha,,van 1975 tot 1990
8,,Had je goed naar de zin op school?
Super,,Heel af en toe mis ik de school.
9,,Wat zijn jouw favorieten van .t.v.?
Echt film freak.
10,,Wat is jouw favorieten van eten?
Spaghetti,,eigenlijk lust ik alles,behalve wat rood is.
11,,Wat is jouw hobby?
Timmeren.
12,,Ga je graag op vakantie, of uitgaan enz?
Lekker met tweeen winkelen,en ook meer vakantie.
12a,,Naar het buitenland of in Nederland ?
Het maakt het niet uit,waar hij gaat.
13,,Hoe vind je bij de vereniging van Helpt Elkander Gorinchem?
Voelt thuis.
14,,Ben je ook bij de andere vereniging geweest?
Niets.
15,,Heb jij wat vragen,of iets te zeggen?
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Heel leuk om mij wat te vragen en leer elkaar beter kennen..
Mag ik jou vragen en ik zei vraag maar..
Mag ik jou interviewen en ik zei ,dat mag.
Nettie de Graaf
1 met Henk de Graaf
2 jaaa
3 2 zonen en 1 dochter
En ook heb ik kleinkinderen een
jongen en een meisje
4 de oudste heet siem 30 jaar, de
tweede Robert, 28 jaar en de derde
ivonne 26 jaar
5 Nieuwendijk
6 Slechthorend
7 Effatha.1960 tot met 1974.
8 Och, ik mis wel wat.b,v, bij elkaar
kletsen en af en toe
gek doen.
9. van iets een romantische film en
van drama.
10 iets van pasta.
11 creatief..b,v kaarten maken.
Ik heb zoveel kaarten gemaakt en ik wil wel verkopen.
Als je wil kopen ,tik maar bij mij.
12,, Graag wat winkelen,maar mijn man henk niet.
Wel met caravan op vakantie, in Nederland.
13,,Altijd gezellig en fijn met de doven en slechthorend mensen
weer elkaar zien.
14,,nee,nergens en ik vind niet nodig.
15,,Bedankt dat Bert voor mij interview,verder doe ik aan jullie om
de beurt interviewen, verder heb ik niets te zeggen.

- Wist u dat kerrie over eigenschappen blijkt te beschikken die
ervoor zorgen dat de hersenen niet aangetast kunnen worden
door Alzheimer.
- Wist u dat banaan, avocado en warme melk slaapverwekkende
stoffen bevatten.
- Wist u dat een warm bad met lavendelolie ontspannend werkt.
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PUZZELPAGINA:
Hoi allemaal,
Na paar maanden en mooi weer heb ik weer nieuwe woordzoekers en nieuwe vragenlijst
gemaakt. Ik heb 1 oplossing ontvangen. Vraag 7 is 71% van de totale oppervlakte. Er zijn 5
open vragen. Dus moeten jullie zelf de vragen beantwoorden. Veel succes ermee.
Oplossingen:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.

Diamant
Een catamaran
In Afrika en Azië
8 banen
Jack the Ripper
Auro borealis
71% van de totale oppervlakte
Muizen
5,5 meter
Standje

Graag de oplossingen voor 2 juni 2012
per email sturen naar
puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel
plezier met het puzzelen.
Groetjes van Ingrid Binneweg

Vragen:
1. Welke naam van een vrucht is tevens die van een vogel?
2. Welke edelsteen heeft zijn naam aan een specifieke kleur groen gegeven?
3. Van welk land is dit de vlag?
□
Denemarken
□
Zweden
□
Noorwegen
□
Zweden

Naam:

Punten:

Liesbeth v.d. Bogert

200

Elly Duits

165

Willy Huisman

62

Coba Murray

122

Gilbert Oomen

99

Wim Rietveld

67

Petra Ritmeester

107

Martin van Toor

181

Barry Vogelaar

102

Corina Vogelaar

82

Linda van Wijk

58

Piet van Wijk

90

Cees Zaanen

90

4. Waar zouden schepen en andere voertuigen op geheimzinnige wijze
verdwijnen?
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5. Wat is een balalaka?
□
Hongaarse sandwich
□
Poolse dans
□
Russisch snaarinstrument
6. Wie is de op één na grootste uitvoerder van tarwe ter wereld?
□
de Verenigde Staten
□
de voormailige Sovjet-Unie
□
Canada
7. Hoe noemt men een tekenaar van spotprenten?
8. Is boogschieten een Olympische discipline?

9. Een western is:
□
een cowboyfilm
□
een Amerikaans gerecht
□
de westenwind
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