VAN DE REDACTIE

Februari en maart 2014
Hallo allemaal,

In memoriam

Aart Middelkoop

30 juni 1952 - 3 januari 2014

Geheel waren we opgeschrikt met het nieuws dat Aart Middelkoop onverwachts uit
onze midden was weggerukt!
Aart had een hartinfarct op de Nieuwjaarsdag, die na twee dagen een dodelijke
afloop heeft veroorzaakt. Hij mocht slechts 61 jaar oud worden.
Aart heeft in het verleden veel gedaan voor afdeling Gorkum, zo was hij 8 jaar lang
bestuurslid geweest, nl van 1973-1981 en daarna 12 jaar lang als penningmeester, van
1981-1993. Daarnaast heeft hij ook als voorzitter van Spebipu gefungeerd, 6 jaar lang
(1975 – 1981)
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Hij wilde toen wel doorgaan met allerlei functies, maar door de beperking van zijn
gezichtsvermogen heeft dat helaas belemmerd.
Door zijn verhuizing, ruim 2 jaar geleden, naar Ede was hij weer opgebloeid, want hij kon
daar veel anderen lesgeven met vierhandsgebaren.
We denken aan zijn familie, vooral zijn broer Govert.
Van Ingrid heb ik geen nieuwe puzzel mogen ontvangen.
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 22 maart 2014!!
Veel leesplezier toegewenst.
Tony en Elly.

MEDITATIE
Vertrouw op God! Exodus 15:22-27
Weet jij wat ‘vertrouwen’ betekent?
Als je iemand vertrouwt, voel je je veilig bij hem of haar. Je hoeft nergens
bang voor te zijn, je wordt niet bedrogen of in de steek gelaten.
In het Bijbelverhaal van deze week gaat het ook over vertrouwen. Vertrouwen
op God! Bij God mogen mensen zich veilig voelen, wat er ook gebeurt. Dwars
door alles heen mogen de mensen op Hem rekenen. De Israeliëten hebben
daar wel eens moeite mee.
“Wij zijn vrij!” roepen de mensen elkaar toe. “God heeft gedaan wat Hij
beloofde! Hij heeft ons uit de ellende van Egypte gehaald. We gaan op weg
naar een land waar het leven goed is!” “Wij zijn vrij, we zijn vrij” juichen en
zingen de kinderen. Vol goede moed, vol vertrouwen gaan ze op weg.
Makkelijk is het niet. Ze moeten dwars door de woestijn trekken. Mannen en
vrouwen, jong en ook oud. Zieke mensen worden ondersteund, baby’s en
peuters worden gedragen, de dieren moeten bij elkaar worden gehouden.
Het lopen door het warme zand valt niet mee. Het is droog en stoffig en warm,
verschrikkelijk warm! Daar krijg je een dorst van!
“Man, mag ik alstublieft wat water? M’n keel is zo droog!” vragen de kinderen.
Al gauw zijn de waterkruiken leeg. Langzaam maar zeker verdwijnt de eerste
blijheid. Er komt een gevoel van ontevredenheid voor in de plaats en
uiteindelijk loopt dat uit op gezeur en gehuil en gemopper.
“We vinden heus wel een bron”, zeggen de optimisten.
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“Waar dan? vragen anderen, ,, zover je kunt kijken, zie je zand. Nergens
bomen, nergens een plek waar water is…”
Als het avond wordt, hebben ze nog nergens water gevonden. De volgende
dag … nog geen water! De derde dag sjokken ze nog steeds voort. Langzaam
gaat het nu, heel langzaam. De zieken raken uitgeput, kinderen huilen,
iedereen snakt naar water.
“Daar … daar verderop is een oase, daar is water!” Eindelijk… eindelijk water!”.
Nog nooit hebben de Israeliëten er zo naar verlangd. Gulzig beginnen ze te
drinken. Maar… maar wat is dat? De een na de ander spuugt het weer uit! Bah,
wat bitter! Dit is niet te drinken. Dit is verschrikkelijk!
Water in overvloed, maar het is zo bitter als gal! Nou, dan kan er maar beter
helemaal geen water zijn. Dit is om gek van te worden…”
De goede moed en het vertrouwen zijn nu helemaal weg. Nog maar een paar
dagen geleden heeft het volk beleefd hoe God hen redde uit de macht van
Egypte. God liet hen niet in de steek, op Hem konden ze rekenen. En nu? Nu is
het gevoel van vertrouwen weg. Ze verwachten niets meer van God.
De man die al het gemopper aan moet horen en al die boze en wanhopige
mensen voor zich ziet staan, is Mozes.
Hij krijgt de schuld.
“O Heer, help me! Doe alstublieft iets!” roept Mozes. En God komt te hulp. Hij
wijst Mozes een stuk hout aan dat hij in het water moet gooien. De mensen
verdringen elkaar om te zien wat er gebeurt. Met een plons komt het hout in
het water terecht.
Na een tijdje zegt Mozes: “Drink nu maar! De spanning stijgt. De eerste buigen
zich om te proeven… “Het is niet bitter meer! Het is heerlijk! We kunnen
drinken, drinken zoveel we maar willen!”.
De plaats waar dit gebeurde wordt “Mara” genoemd, dat betekent ‘bitter’. Hier
heeft God zijn volk een nieuw teken gegeven om hen te laten zien dat ze Hem
werkelijk kunnen vertrouwen. “Als jullie luisteren naar Mijn stem en doen wat
goed is in Mijn ogen, zullen jullie nooit die ellende meemaken die de
Egyptenaren hebben meegemaakt. Ik, de HERE, ben jullie HEELMEESTER.
Vertrouw erop dat ik heel maak wat stuk is”. Wat een fantastische woorden.
De mensen krijgen hun gevoel van vertrouwen terug. Op God kunnen ze
rekenen!
Ze trekken weer verder en komen in Elim en dat is een geweldige plek: er zijn
wel 12 waterbronnen en 70 palmbomen, zodat ze in de schaduw kunnen
zitten. God laat zien hoe Hij is: goed, zorgzaam, royaal. Een God om op te
vertrouwen!
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KERKDIENSTEN
1 februari 2014

Exoduskerk, Gorinchem

Dhr. W. Pantjes

15.00 uur

16 februari 2014

Prot. Gem. Tilburg,
Prof. Cobbenhagelaan 8

Ds. R. Jellema

09.30 uur

23 februari 2014

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

Ds. C. v.d. Vate
(met tolk)

09.30 uur

1 maart 2014

Exoduskerk, Gorinchem

Dhr. A.K. van Dalen

15.00 uur

1 maart 2014

Dorswedo, Brouwersdijk,
Dordrecht

Dhr. W. Pantjes
(met tolk)

14.30 uur

16 maart 2014

NH Kerk,
Lekdijk, Langerak

Ds. Visser
(met tolk)

09.30 uur

30 maart 2014

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

mw. G. Bijl-Bor
(met tolk)

09.30 uur

5 april 2014

Exoduskerk, Gorinchem

Mw. R. Rietveld

15.00 uur

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

Kerstviering 21 december 2013
Om ca. half elf kwamen de vrijwilligers bij elkaar om kerstviering op te zetten. Dames
voorbereiden de maaltijd en maakten eten klaar. Vooral de mannen zorgden voor de
indeling van de tafels, stoelen en versiering.
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Om 3 uur werd de kerstfeestdienst geleid door Dhr. van Dalen. Er waren diverse
schriftlezingen en gedicht, die voorgelezen werden door verschillende sprekers uit het
publiek. De thema van de twee verkondiging was: “Lefschoppers, licht en Lofscheppers”
en “Wat is de mens”.
Na de dienst werd er een gezellig bijeenkomst met wat koffie of thee met lekkers
gehouden. Hester had bijna alle lekkers zelf gemaakt. Hester, bedankt!
Om half zes hielden we een gezamenlijke en gezellige kerstmaaltijd. Mensen, die de
maaltijd hebben voorbereiden, bedankt voor jullie moeite!
Bij de afsluiting van de maaltijd nam Mirjam, penningmeesteres van IC, na 18 jaar
afscheid van de vereniging. Desiree, zus van Rob, neemt haar taak over.

Van de IC kregen we per gezin een heel leuke en smakelijke attentie: een grote
chocoladekerstbel met het logo van IC.
Voordat de filmavond begon, was er even een korte vergadering.
Daar konden we even niet onderuit komen.
Mededelingen:
- Sebas gaat per 1 januari 2014 als lid bedanken.
- Govert en Ciske zijn oma en opa geworden van een
kleinzoon Gideon. Een zoon van Carla.
- Verder is Liesbeth op 13 november geopereerd aan haar
schouder. De operatie is goed gelukt.
Inkomende stukken:
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Wat kerstkaarten van diverse NCBD-afdelingen.
Nieuwsbrief Holly Instituut
DVD Bijbel, kerk en geloof van NCBD ontvangen.

Evaluatie Sint. Viering:
De viering was plaatsgevonden in Hellouw. Verder was er een zeer geslaagde viering.
Veel creatieve en leuke surprises. Het voorstel van de deelnemende leden is dat de
viering een keer per 2 jaar wordt gehouden. Het bestuur zal nog overleggen in de
vergadering.
Nieuwjaarsreceptie:
Dat vindt over 2 weken plaats, op 5 januari as. Nettie en Heleen zorgen voor de
spelavond.
Rondvraag:
Liesbeth: S.v.p. graag andere indeling boven in de kerk vanwege tocht voor volgende
kerstviering.
Bert: Gesproken met de koster. Vermoedelijk wordt de kerk over 4 jaar gesloopt. Hoewel
is het kerkelijk bestuur van de twee kerken in Gorkum nog niet helemaal uitgekomen, want
de discussie vindt nog steeds plaats.
Daarna begon de filmavond. De film ging over The Woordcarver. Een heel mooie kerstfilm.
Het ging over:
Matthew Stevenson is een onrustige jongen uit een gebroken gezin. Om zijn ouders terug
te pakken vernielt hij een deel van het kerkgebouw, maar hij wordt gesnapt. Om een echte
straf te ontlopen moet Matthew eigenhandig de schade repareren
en hij komt in contact met Ernest, de oude houtsnijder. Ernest
leeft al jaren als een kluizenaar, maar stemt er met enige
tegenzin in toe Matthew te helpen bij de herstelwerkzaamheden.
Bij de reparatie blijken er echter grotere belangen in het spel te
zijn en Ernest en Matthew moeten alle zeilen bijzetten om de
oude kerk in stand te houden.
WHAT WOULD JESUS DO II – DE HOUTSNIJDER vertelt het
verhaal van een gezin dat geen tijd en aandacht meer voor
elkaar heeft en daar de wrange vruchten van plukt. Stuk voor
stuk vinden de gezinsleden hun weg naar de oude houtsnijder,
die ondanks zijn taaie leven zich niet laat beheersen door de
hectiek van deze tijd, maar voortdurend de vraag stelt: WHAT WOULD JESUS DO?

Afdelingsbijeenkomst januari 2014
In de ochtend hadden de leden een slecht nieuws gekregen via Whatsapp van Barry.
Onze lid, broer en zwager van Govert en Ciska, Aart Middelkoop was een nacht eerder
heengegaan in het ziekenhuis als het gevolg van het hartinfarct. Op zijn 61 jarige leeftijd.
Ciska, Govert en de rest van de familie: Veel sterkte met jullie verlies!
Dr. Smit leidde de dienst. Voordat de dienst begon, besteed hij even aandacht door het
vertellen over Aart Middelkoop. Om hem te herdenken.
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De schriftlezing was een stuk uit Mattheus hfd 2 vers 1 t/m12. De thema van de preek
was: “Sterren kijken”.
Voordat de nieuwjaarsreceptie met de spelavond begon, was er eerst even korte
vergadering. In plaats van 's middags i.v.m. afwezigheid van voorzitter overdag.
We begonnen met de 1 minuut staande stilte vanwege Aart Middelkoop.
Ciska en Govert kwamen even langs bij de vergadering om te vertellen over de voortgang
van Aart.
Op woensdagavond 8 januari is er condoleance van 7 tot 8 uur in Ede, in de kapel van De
Gelderhorst. De kerkdienst wordt volgende dag om half een gehouden in dezelfde kapel.
Daarna wordt Aart begraven in Schoonrewoerd.
De inkomende stukken zijn de kerstkaarten van de overige NCBD afdelingen en NCBD
zelf.
Op 23 januari as is er een bestuursvergadering bij Nettie d’r thuis. Daar gaat het bestuur
over diverse onderwerpen overleggen zoals evaluatie kerst.
Op zaterdagavond 1 februari is er een ALV. Penningmeesteres Barry en bestuurslid Nettie
treden af volgens de rooster. Ze zijn herkiesbaar. Mochten er tegenkandidaten zijn, graag
opgeven bij secretaresse.
Tijdens de rondvraag waren er leden wat suggesties / tips voor de volgende kerstviering.
Het bestuur zal meenemen naar de bestuursvergadering.
En er werd door Heleen gevraagd of er wat lezing plaatsvindt in dit jaar 2014. Graag ook
suggesties over de onderwerpen voor de lezing mailen naar secretaresse.
De Nieuwjaarsreceptie met de spelavond begon. Er werd eerst geproost op beste wensen
2014 en gelukkig jaar. Heleen en Nettie organiseerden de avond en hadden wat spullen
van de GIPS-project geleend.
Wanneer je ervoor zorgt dat mensen een reëel beeld hebben van gehandicapten, zal de
integratie van mensen met een beperking in de maatschappij beter verlopen. Stichting
GIPS S&L (Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen & Leren) werkt aan een
juiste beeldvorming over gehandicapten bij kinderen. We richten ons primair op kinderen,
omdat zij de nieuwe generatie zijn en de jeugd heeft de toekomst.
Er waren twee ronden spelletjes: Plaatsnamen en Spreekwoorden. Via de visuele spullen
moet men dan bv plaatsnaam raden. Zoals een voorwerp dam en een voorwerp:
Monniken. Dat voorwerpen vormen een plaatsnaam: Monnikendam.

De meeste van ons vonden de spreekwoorden niet
makkelijk, omdat veel Doven de spreekwoorden heel weinig gebruiken.
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Oude koeien uit de sloot halen

Als de kat van het huis is, dansen de
muizen.

Uiteindelijk vond de groep vier de spelavond. Dat waren Peter, Heleen, Luca en Piet.

Jaarverslag 2013
Statistiek leden

1 januari
31 december

Aantal leden
40
38

Kerkdiensten
Maand
Voorganger
Januari
Drs. W. Smit
Februari
Dhr. A.K. van Dalen
Maart
Ds. L.A. de Graaf
April
Dhr. W. Pantjes
Mei
Dhr. A.K. van Dalen
Juni
Mevr. R. Rietveld
September Drs. W. Smit
Oktober
Mevr. R. Rietveld
November Mevr. R. Rietveld
December Dhr. A.K. van Dalen
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Dames
20
19

Bijzonderheden

Heilig Avondmaal

Startzaterdag

Kerstviering

Heren
20
19

Activiteiten s’avonds
Maand
Thema
Januari
Spelavond
Algemene
Februari
ledenvergadering
Maart
Pingpongavond
“Pasen en
April
Koninklijk”

Georganiseerd door
Heleen & Linda

Bijzonderheden

Bestuur
Bert & Jannie
Hester & Petra
Dennis, Joan, Mariëlle
en Estelle

Mei

Oranje Boven

Juni

Sjoelwedstrijd

Spebipu

September

Spelavond

Linda & Bas

Oktober
November
December

Streekdag
Spelavond
Filmavond

Spebipu

Winnaar: Petra
In Tienhoven
(Startzaterdag)

Peter & Liesbeth

Bestuur

Extra activiteiten
Waar

Activiteiten

Jubileumuitstapje

Nijmegen,
Arnhem, Tiel

Startzaterdag
Computerdagen
Sinterklaasviering

Tienhoven
Exoduskerk
Hellouw

Politiebureau, Burger
’s Zoo, Grieks
restaurant
Puzzeltocht

Georganiseerd
door
Bestuur

IC
Barry & Linda
Bestuur

Januari
Jannie, Nettie en Petra hebben Coba bezocht met een fruitmand vanwege de gebroken
arm en gekneusde rib.
Verder was Coba 60 jaar lid van de vereniging, dus een jubileum.
Februari
Bas en Linda waren in vorige maand oma en opa geworden van Rosalie, een dochter van
Marleen.
Martin en Joan hebben Coba bezocht met een plant vanwege haar 60 jarige jubileum.
Er werd een algemene ledenvergadering gehouden. Martin trad af als voorzitter volgens
de rooster. Hij was herkiesbaar en is door de leden goedgekeurd, dat hij zijn functie mocht
voorzetten.
Maart
Go werd geopereerd aan zijn ogen vanwege staar. Verder werd Liesbeth 2 keer in een
week geopereerd door plastisch chirurg.
Martin en Jannie hebben namens afdeling de ALV van landelijke NCBD bijgewoond.
Verder waren Joan en Simon ook aanwezig bij ALV.
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April
Op 2 april was (schoon)moeder en oma van Dicky, Jantine, Jan en Joan na wekenlang
ziekbed heengegaan op haar 95 jarige leeftijd.
Verder was (schoon)moeder en oma Coba van Barry, Simon, Corina en Marcel en onze lid
op 23 april heengegaan op haar 84 jarige leeftijd. Ze werd op maandag 29 april begraven
in Ede.
Mei
Linda en Bas deden namens afdeling mee met de wedstrijd Mexicaanse Domino tijdens
de Bondsdag in Leidschendam.
Simon werd opgenomen in het ziekenhuis voor het onderzoek vanwege de klachten en
bloedonderzoekresultaten. Martin en Heleen hebben hem bezocht in het ziekenhuis en
gaven hem diverse bladen.
Juni
Barry en Simon hadden heel slechte nieuws gekregen van de dokter, want Simon had
uitgezaaide leverkanker. Hij kon niet worden behandeld vanwege soort zeldzame en zeer
agressieve kanker.
Op zaterdag 15 juni was er een jubileumuitstapje vanwege 65 jarige vereniging. Eerst
gingen we politiebureau in Nijmegen bezoeken. Daar kregen we presentatie over het
cameratoezicht en 112 meldkamer. In de middag gingen we naar dierentuin Burger’s Zoo
in Arnhem. Daarna gingen we uiteten in een Grieks restaurant in Tiel.
Bij de afsluiting van het uitstapje gaf Simon een heel emotionele preek. Want de
bijeenkomst zou laatste keer zijn voor hem.
September
Op maandag 1 juli jl. was echtgenoot en (schoon)vader van Barry, Corina en Marcel en
onze lid Simon op zijn 52 jarige leeftijd na een kort ziekteproces heengegaan. De
afscheidsdienst werd gehouden in zijn thuis voelende en vertrouwde Exoduskerk
gehouden. En hij werd begraven in Zuilichem.
Verder werd Niek geopereerd i.v.m. CI implantatie ergens in de zomer. Daarnaast werd
Henk in het begin van augustus opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartinfarct. Hij
werd gedoteerd. Barry en Hester hebben Henk bezocht met de fruitmand.
Verder werd Linda geopereerd aan haar handpees. Peter en Liesbeth waren weer oma
en opa geworden van een jongetje Levi, een zoon van Jorinde.
Barry en Tony waren alweer resp. 40 en 25 jaar lid van de vereniging.
Oktober
Er werd een Streekdag door Spebipu georganiseerd. De vijf afdelingen Gorkum,
Dordrecht, Almelo, Voorburg en Leiden deden mee met het Zeskamp. De streekdag was
geslaagd. Marjon ging helaas per 1 januari 2014 ons verlaten door het bedanken van het
lid.
November
Op 13 november werd Liesbeth geopereerd aan haar rug (zenuwen). Verder was vader en
schoonvader van Tony en Elly na een kort ziekbed heengegaan.
Joop en Gilbert gingen ook per 1 januari als lid bedanken. We zullen Gilbert in de
toekomst nog ontmoeten tijdens bv uitstapjes.
December
Ciska en Govert waren weer oma en opa geworden van een jongentje Gideon, een zoon
van Carla. Sebas (Denny) ging als lid per 1 januari bedanken.
Er werd gezamenlijk kerstviering gehouden voor de leden van afd. Gorkum en de IC-leden
met hun partners van regio Dordrecht/Gorkum.
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Foto’s:
Bij bijna elke bijeenkomst werd er wat foto's gemaakt.
De foto’s die in de website zitten:
Spelavond januari 2013
Pingpongavond
“Pasen en Koninklijk”
Oranje Boven
Sjoelwedstrijd 2013
Jubileumuitstapje 2013
Startzaterdag in Tienhoven
Streekdag 2013
Spelavond november 2013
Sinterklaasviering
Kerstviering 2013

Pasta met kip en perziken in roomsaus

x

ITALIAANS HOOFDGERECHT

x

10-20 MIN.
INGREDIENTEN

*zak of pak willekeurige pasta
*400 gram kipfilet,
*pakje Boursin of andere roomkaas met kruiden
*blik perziken op siroop
*een prei
*een bakje champignons
*twee teentjes knoflook
*italiaanse kruiden
*kipkruiden van Silvo
Door de romige smaak en het zoete accent van de perzik is het alsof je hoofdgerecht en toetje ineens
eet! Hier krijg ik nooit genoeg van!
Voorbereiding
Kook de pasta
Snij prei in ringetjes en champignons in plakjes
Bereidingswijze
Snij de kipfilet in stukjes en bak deze in olie met een beetje kipkruiden bruin. Bak ook de champignons
en de uitgeperste knoflook mee, en voeg als laatste de prei toe zodat ie nog een beetje knapperig blijft.
Laat de boursin smelten in het mengsel en voeg als allerlaatste de perziken in stukjes toe. Voeg een a
twee eetlepels van de siroop toe aan de kipsaus. Met veel kruiden op smaak brengen.

11

