VAN DE REDACTIE

februari en maart 2013

Hallo allemaal,
Op 30 april 2013 zal Prins Willem-Alexander als koning worden ingehuldigd en
neemt Koningin Beatrix afstand van de troon. Zijn vrouw Máxima wordt dan
koningin. Dit maakte Beatrix maandag 28 januari bekend via een televisietoespraak.
De naam Koninginnedag wordt vanaf 2014 Koningsdag en zal niet meer op 30
april plaatsvinden maar op 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander.
2014 vormt meteen een uitzondering omdat 27 april op een zondag valt. De
eerste Koningsdag zal daarom op zaterdag 26 april zijn.
Koningin Beatrix werd ingehuldigd op 30 april 1980 en zat 33 jaar op de troon.
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vóór 30 maart 2013.
Tony en Elly.

ver tuurde in 2010 zo'n 10 miljoen kerstkaarten minder dan in 2009. Totaal werden er 180
miljoen kerstkaarten verstuurd via de post.
Hoeveel
1

MEDITATIE
Wat baat het de mens
In Matth. 16 zegt de Here Jezus tot Zijn discipelen, dat allen die Hem willen
volgen zichzelf moeten verloochenen en hun kruis moeten opnemen. Want
ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die
zijn leven verloren heeft om Zijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het
ons baten, als wij alles wat deze wereld biedt zouden bezitten maar schade
zouden lijden aan onze ziel? Of wat zouden wij geven in ruil voor ons leven?
Meestal keert de mensheid het om en put men zich uit in de verzorging van
het lichaam en de verzorging van de ziel is van later zorg. Ieder zal echter
gevoelen, dat daarvan soms weinig terecht komt. Neen, het volgen van de
Here eist al onze energie op. Het gaat er niet om of wij het ver brengen in
deze wereld want dit aardse leven gaat spoedig voorbij en een leven zonder de
Here is een mislukt leven.
Wij moeten de geestelijke dingen stellen boven de stoffelijke. Ons tijdelijke
leven moet ondergeschikt zijn aan ons toekomstig eeuwig leven.
God moet vaak diep ingrijpen in het leven van de mens om zijn ziel te redden
en daarom gaat het vaak door lijden tot heerlijkheid. Hij breekt de wereld in
ons af, om de hemel in ons op te bouwen.

In psalm 103 lezen we dat de
dagen van een mens zijn als het
gras en de bloemen. Welnu,
laten we ons in deze korte tijd
veel bezig houden met Gods
woord en met datgene wat de
Here Jezus voor ons gedaan
heeft.
Hij heeft niet gezegd: Geniet
eerst maar van deze wereld, en
als u ouder wordt kunt u het nog
wel eens met Mij wagen” Nee ,
hij zei: Kom achter Mij en volg
Mij! Dat moet dan ook het
hoogste doel zijn in ons leven.
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Kerkdiensten
Dhr. A.K.van
Dalen

15.00 uur

3 februari 2013 Ontm.kerk Noordeloos
M.Veder v.Hobokenstr.15D

Ds.M.Koster
+tolk

9.30 uur

17 februari 2013 PKN Het Anker
Vergtweg 87,Zaltbommel

Ds.A Boezewinkel 10.00 uur
+tolk

2 maart 2013
Viering H.A

Exoduskerk
Gorinchem

Ds.L.A.de
Graaf.

2 maart 2013

Dorswedo, Brouwersdijk
Dordrecht

Dhr.W.Smit

10 maart 2013

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

Ds.E Hoogerwerf 9.30 uur
+tolk

17 maart 2013

NH Kerk
Kerkstraat 35,Woudrichem

Ds.H.D.Zeefat
+tolk

10.00 uur

29 maart 2013
NG Kerk Open Hof
GOEDE VRIJDAG Dordrecht

Ds.?

19.30 uur

31 maart 2013
PASEN

NG Kerk Open Hof
Dordrecht

Ds.?

10.30 uur

6 april 2013

Exoduskerk
Gorinchem

Dhr.W.Pantjes
+tolk

15.00 uur

2 februari 2013 Exoduskerk
Gorinchem

15.00 uur

14.30 uur
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JARIGEN

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

Agenda 2013
11 mei: NCBD bondsdag Den Haag
15 juni: uitstapje
oktober: streekdag
Geboren:
Op 17 januari werd Bas en Linda opnieuw opa en oma van een kleindochter
Rosalie.
Gefeliciteerd en heel veel plezier met de kleine, ze weegt 3240 gram
en is 50 cm lang.
g
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Afdelingsnieuws december 2012
Kerstviering 2012.
Op zaterdag 22 december werd er kerstviering gehouden voor
de leden van afd. Gorinchem en Dordrecht en de IC leden met
hun partners.
Onze oude bekende pensioen-genietende dominee Ds. L.A. de
Graaf leidde de kerkdienst en vertelde over Mattheus hoofdstuk
2.
Na de dienst konden we genieten van koffie / thee of limonade
met wat lekker. En lekker samen gezellig kletsen. Bohti, een
blindgeleidehond van Govert was ook aanwezig.
De oorspronkelijke 76 mensen waarvan 13 kinderen zouden
meedoen met de maaltijd. Helaas moest Marjon en haar kinderen zich terugtrekken, want
Marjon was ziek.
De maaltijd verliep goed en gezellig.

Na het afwassen, opruimen van de maaltijd konden we helaas niet ontsnappen aan de
korte vergadering.
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Mededelingen:
- Veel bezoekers zijn aanwezig. Welkom!
- Anneke haar broer Martin is op zijn 60 jarige leeftijd onlangs heengegaan na de
ziekbed van ongeveer maand lang.
Ingekomen stukken:
Naast Dovennieuws hebben we wat verschillende kerstkaarten gekregen van afdelingen
Goes, Ammas, Voorburg, Rotterdam, Leiden, Dordrecht en Almelo. Verder zijn drie
nieuwsbrieven binnen; Zedje, ATM en Allah Karim.
Rondvraag: Geen!
De spelavond werd georganiseerd door Spebipu. Er bestond drie onderdelen, echter
moest een onderdeel vervallen. Want het was zo laat geworden.
De groepen werden verdeeld over 4 groepen. De vijfde groep bevat alleen kinderen.

ongeveer kost.
boodschappen.

De eerste spel was Memory.
Kinderen deden het veel
beter dan volwassenen. Ze
hebben super-geheugen als
een spons! Ze scoorden
veel punten.
Helaas waren ze niet goed
in de tweede spel: Raad je
Prijs. Men moet raden
hoeveel bepaalde product
Kinderen zijn nog niet echt in aanraking op het gebied van geld en

Uiteindelijk won groep nr 1 de spelavond. De mensen uit deze groep zijn Ciska, Joan,
Martin, Linda en meneer v.d. Koppel.
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Afdelingsnieuws 5 januari 2013
Iedereen, een geweldig 2013 gewenst, waarin al jullie wensen en dromen uit
mogen komen!
De dienst werd geleid door onze ex IC voorzitter regio Gorkum / Dordrecht
Dhr. Wolter Smit. De schriftlezing is Johannes hoofdstuk 2 vers 1 t/m 11
(bruiloft en wijn). De thema van de preek is Feestelijke vreugde?!
Mededelingen:
Petra, Jannie en Nettie hebben Coba bezocht met fruitmand, want ze had
gebroken arm en gekneusde rib na twee verschillende vallen. Coba was blij
mee en bedankte de afdeling voor de fruitmand.
Op 21 januari is er bestuursvergadering. De evaluatie over de kerstviering
wordt besproken naast anderen onderwerpen. Wie heeft opmerkingen over de
kerstviering? De belangrijkste opmerking is dat er voor bepaalde product zoals
kaas, boter weinig is.
Inkomende stukken:
Er is maar een inkomende stuk binnen: Bondreis cruise rondvaart in najaar.
Jubilea:
Onze eerste langste lid Coba viert haar 60 jarige jubileum van NCBD afd
Gorkum. Twee van de bestuur zullen binnenkort bezoeken om haar te
feliciteren.
Verkiezingen:
In februari as is er een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast is er een
verkiezing voor de functie voorzitter. Martin treedt af. Als er geen kandidaat
kom, is hij bereid om weer herkiesbaar voor deze functie te zijn.
IC nieuws:
Op 12 februari vindt er een vergadering plaats voor de IC. Mirjam,
penningmeesteres, wilt graag in deze jaar stoppen met deze functie na ruim
15 jaar lang. De IC zoeken een nieuwe kandidaat voor penningmeester.
Rondvraag:
Peter:
Kan de indeling van de zaal gewijzigd worden voor de kerkdienst
en de programma in de avond? Want de pilaar staat in de weg.
Daarnaast is de “decor” eigenlijk op verkeerde plek i.v.m lichtinval voor
slechtzienden.
Antwoord: We beginnen gelijk voor vanavond. Dan kunnen we testen of het
goed werkt.
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Dicky: Op zaterdag 12 oktober 2013 is er een Effatha reünie. Als je wilt
komen, moet je aanmelden via email.
Antwoord: Omdat een paar mensen emailadres voor de aanmelding niet
kennen, stuurt secretaresse de emailadres rond naar de leden.
Na de gezamenlijke broodmaaltijd organiseerden twee dames Linda en Heleen
de spelavond. Vooraf de spel begon, werd er eerst geproost met drank. En wat
lekkere hapjes, vanwege de nieuwjaarsreceptie.
De spelavond bestond uit 5 onderdelen; quiz “Winter”,
“wie kan het snelst iets lekker opeten?”, “wat zie je op
de foto?”, “ballon scheren” en “een woord raden op
basis van verschillende termen”.
Er werden wat vragen gesteld over thema “Winter”
zoals wanneer was de laatste Elfstedentocht, wat is de
hoogste temperatuur van januari ooit?
Daarna mocht een per groep in de gang staan. Een
voor een moest een bord slagroom met spekjes
opeten. Het ging om de snelheid.. Wie kan het snelst
een bord met slagroom en spekjes opeten? Dat was
Tiny.
Men moest goed kijken naar de foto’s. 10 seconden
lang per foto. Daarna werd een vraag gesteld als de foto verdween: bv
Hoeveel vlaggen?
De 3 mannen en 1 vrouw moesten de scheerschuim van de ballon afscheren.
Het ging om de snelheid. Het ballon mocht niet kapot gaan.
Mannen hadden dus voordeel! Martin wist, dat het ballon niet kapot ging door
wild scheren. Dat maakte hij gebruik van. Terwijl Joan het heel voorzichtig eraf
scheerde.
Voor de laatste spel moesten we een woord raden,
die bij
verschillende
termen passen.
Bijvoorbeeld:
Warm
Langste dag
van het jaar
Zwemmen
Vakantie
De woord is
Zomer.
Vier
dames
Barry, Joan, Liesbeth en Tiny wonnen uiteindelijk de
spelavond. Heleen en Linda, bedankt voor de geslaagde spelavond!
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Onlangs hebben we onze lid van “Helpt Elkander”, die als eerst de 60 jarige jubileum heeft
bereikt.
Een lieve vrouw, een moeder van Joop en onze penningmeesteres Barry en weduwe van
onze oude voorzitter Maarten.
Dat is mevrouw Coba Murray – Verbaas.

Martin en Joan gingen namens het bestuur en
de vereniging haar bezoeken met een grote plantstuk met diverse hyacinten.
Mevrouw, hartelijk gefeliciteerd met je
60 jarige lidmaatschap van onze afdeling!
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Jaarverslag 2012
Statistiek leden
Aantal leden
40
40

1 januari
31 december

Dames
20
20

Heren
20
20

Kerkdiensten
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

Voorganger
Drs. W. Smit
Dhr. W. Pantjes
Ds. A.D. Poortman
Dr. A.K. van Dalen
Mevr. R. Rietveld
Drs. W. Smit
Drs. W. Smit & Dr. A.K. van Dalen
Dhr. W. Pantjes
Mevr. R. Rietveld
Ds. L.A. de Graaf

Bijzonderheden

Heilig Avondmaal

Startzaterdag

Kerstviering

Activiteiten s’avonds
Maand

Thema

Georganiseerd door

Januari

Spelavond

Bas, Heleen & Dico

Februari

Spelavond

Bert & Jannie

Maart

Wijs je Rijk

Spebipu

April

Bingo

Spebipu

Mei

Wedstrijd
Mens Je
Erger niet

Spebipu

Juni

Geen

-

IJsuitstapje in stad

September

Kwis

Barry

In Dordrecht
(Startzaterdag)

Oktober

Lezing
Dovenfonds

Bestuur

Spreker Barry Vogelaar

November

Uiteten

Bestuur

Jubileum
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Bijzonderheden

Opbrengst voor project
Bolivia

December

Spelavond

Spebipu

Extra activiteiten
Waar

Activiteiten

Georganiseerd
door

Seizoenafsluiting

HardinxveldGiessendam en
Schoonhoven

Fotopuzzeltocht &
BBQ

Heleen, Hester,
Linda & Petra

Startzaterdag

Dordrecht

Stadwandeling onder
gids van Ds. Kievit &
heer R. Rijnhout

IC

Computerdagen

Exoduskerk

Barry, Linda & Go

Januari
Geen bijzonderheden in deze maand naast bijeenkomst.
Februari
Barry en Peter waren bijna betrokken met de kettingbotsing door de gladheid. Ze zijn gelukkig
geheel aangekomen bij de bijeenkomst.
Maart
Tiny werd vorige maand geopereerd aan haar pols. De opvolger van de IC-voorzitter regio
Dordrecht / Gorkum Wolter Smit is eindelijk gevonden: Rob Rijnhout.
Jannie is alweer 25 jaar geleden lid geworden van “Helpt Elkander”, dus een jubileum.
De opbrengst van Wijs je Rijk is 205 euro! Er werd besloten € 100,00 extra uit
de kas te halen, zodat het in totaal € 305,00 bestemd werd voor dit project. Die gaat naar het doel
van Landelijke NCBD: Dovenschool in Bolivia.
Peter en Simon hebben namens afdeling de ALV van landelijke NCBD bijgewoond.
April
Een aantal leden en bestuur van ons hebben
Lunteren bijgewoond i.v.m. protest 50% fte voor Ds. Kievit.

de

Generale

Synode

in

Mei
Joop was verhuisd naar Hoog Blokland.
Go en Willy vierden hun 40 jarige huwelijk!
Jannie en Bas deden namens afdeling mee met de wedstrijd miniboerengolf tijdens de Bondsdag
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Juni
Onze oud-lid Mevrouw Mina Vos is op haar 84 jarige leeftijd overleden als gevolg van hartaanval.
Nettie had al weken last van haar duizeligheid. Het zou te maken heeft met haar gehoor.
Tony nam na ruim 20 jaar afscheid als bestuurslid van Spebipu. Bas volgt hem op.
Willy kreeg een gouden NCBD speld vanwege haar 50 jarige lid van NCBD.
Rob Rijnhout, de opvolger van Wolter Smit, heeft bevestigd in zijn kerk als bijzondere ouderling
voor Doven en Slechthorenden in de regio Dordrecht / Gorkum.
De seizoenafsluiting vond plaats in Schoonhoven en Hardinxveld-Giessendam.
Op het
programma stonden BBQ en fotopuzzeltocht. De 24 volwassenen en 8 kinderen deden mee.
September
Er werd Startzaterdag gehouden in Dordrecht voor, georganiseerd door IC. Stadswandeling,
gezamenlijk lunchen en dienst. Dus onze bijeenkomst werd dan gehouden in Dordrecht in plaats
van onze vaste locatie.
Linda brak haar voet in haar vakantie in Limburg. Mevr. Coba had na haar val gebroken arm.
Oktober
Tiny en Piet waren 12,5 jaar getrouwd. Echter was vader van Tiny onlangs overleden. Blije en
verdrietige momenten voor hen.
November
Helpt Elkander bestaat 65 jaar! Dus een reden voor een feest. We (35 volwassenen) gingen na de
bijeenkomst in Exoduskerk dineren in Restaurant van der Valk te Vianen.
Daarnaast werd de website van onze afdeling officieel geopend door een na langste lid van de
vereniging. Dennis had dat website gemaakt. Het websiteadres is www.ncbdgorkum.nl .
Coba was door lage bloeddruk flauwgevallen. Daardoor had ze gekneusde ribben overgehouden.
December
Anneke haar broer Martin is op zijn 60 jarige leeftijd onlangs heengegaan na het ziekbed van
ongeveer maand lang.
Martin, Heleen, Dico en Luca verloren ook hun zwager / oom Lucien op zijn 36 jarige leeftijd na
het ziekbed van bijna 2 jaar. Lucien en Martin Neven konden niet meer strijden tegen kanker.
Nettie en Henk waren weer grootouders geworden van een kleine meid, die Lieke werd genoemd.
Er werd gezamenlijk kerstviering gehouden voor de leden van afd. Gorkum en Dordrecht en de IC
leden met hun partners van regio Dordrecht / Gorkum.
Foto’s:
Er werd bij bijna elke bijeenkomst wat foto’s gemaakt. Via email met de link naar Picasa kregen de
leden de foto’s te zien.
Na een paar dagen werden de foto’s geselecteerd voor de website. De foto’s zijn dan in openbaar.
De foto’s die in de website zitten:
Spelavond 7 jan. 2012
Spelavond 4 feb. 2012
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Wijs je Rijk
Bingoavond
Mens Je Erger Niet
Goochelaar & Assistente
IJsuitstapje
Willy Jubileum
Seizoenafsluiting dl 1
Seizoenafsluiting dl 2
Startzaterdag 2012 Dordrecht
65 jarige Jubileum “Helpt Elkander”
Kerstviering 2012

(De foto’s die in het jaar 2011 zijn gemaakt, zijn al in openbaar. Alleen moeten deze foto’s nog
gekoppeld worden aan de website.)
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PUZZELPAGINA:
Hoi allemaal,

Afgelopen maandag hoorden wij dat 30 april a.s. nieuwe koning wordt
ingehuldigd. Na huldiging van de koning verandert het. Dat zien wij het wel.
Na de feestdagen en aangebroken jaar 2013 heb ik nu weer nieuwe puzzel
voor de Zonnestraal. Succes!
Oplossing:
A.

Avondklok

Graag de oplossingen voor 30 Maart 2013 per email sturen naar
puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel plezier met het puzzelen.
Groetjes van Ingrid Binneweg

Naam:
Liesbeth v.d. Bogert
Elly Duits
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Punten:
50
165

Willy Huisman

62

Coba Murray

122

Gilbert Oomen

99

Wim Rietveld

67

Petra Ritmeester

107

Martin van Toor

181

Barry Vogelaar

140

Corina Vogelaar

82

Linda van Wijk

80

Piet van Wijk

90

Cees Zaanen

90

15

16

