VAN DE REDACTIE

juni, juli, augustus en september 2012
Hallo allemaal,

V

akantie staat weer voor de deur! Straks mogen we weer genieten van

de vakantie. Een goede reis in ons land of in het buitenland. Gelukkig hebben
we afgelopen dagen mooi weer gehad.
Het was weer een geslaagde Ncbd-bondsdag geweest in Maarsbergen. Volgend
jaar hopen ze het gaan houden in het westen op 11 mei nabij Den Haag.
Bij het schrijven van dit blad bereikten ons het nieuws, dat mevrouw Mina Vosvan der Visse, onze oudlid op 84 jarige leeftijd in Ede is overleden.
Helaas hebben we geen nieuwe puzzel van puzzeltante Ingrid ontvangen.
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 29 september 2012
naar onze email zie colofon.
Veel leesplezier en fijne vakantie toegewenst.
Tony en Elly.
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ver tuurde in 2010 zo'n 10 miljoen kerstkaarten minder dan in 2009. Totaal werden er 180
miljoen kerstkaarten verstuurd via de post.
Hoeveel

MEDITATIE

GETROUWD MET GOD
Vaak kunnen opmerkingen uit een ver verleden heel betekenisvol zijn. Het is
bepaald niet zo dat uitspraken uit vroeger tijden waardeloos zijn voor de tijden
van nu. Kent u Teresa van Avila? Nooit van gehoord zeker! Dat is niet zo
verwonderlijk, want zij leefde lang geleden. Van 1515 tot 1582. Teresa was
een non. Een kloosterlinge. Denk nu niet direct aan dikke muren en aan hoge,
gesloten poorten en aan opgesloten zijn en eenzaamheid.
Denk eerder aan innerlijke stilte en innerlijke rust en denk aan
Godsvertrouwen en aan gebed.
Daar kunt u misschien moeilijk aan denken, omdat u de innerlijke stilte en rust
niet kent. Uw hart is onrustig en de vrede van binnen is ver te zoeken.
Misschien kunt u ook moeilijk aan Godsvertrouwen en gebed denken omdat u
zelf dat Godsvertrouwen (nog) niet kent en (nog) niet weet wat bidden is.
Op zichzelf hoeft dat geen verhindering te zijn om even stil te staan bij een
medemens-uit-vroeger-tijden. Teresa van Avila. Ze geloofde. Nee, denk nu
even niet aan de mensen van wie u weet dat ze naar een kerk gaan en dat ze
geloven… denk alleen maar aan Teresa van Avila. Gewoon een mens. Een
kloosterlinge. Zij leefde alsof zij getrouwd was met God. Er was een diepe
verbondenheid tussen haar en God. Het is moeilijk om dat “getrouwd zijn met
God” onder woorden te brengen. Het heeft met omgang te maken en met
gericht zijn op. Maar dan wel met het hart. En met een grote intensiteit. Laten
we eerlijk zijn: Teresa had ook de tijd om alle aandacht aan haar huwelijk met
God te besteden. Dat is bij velen van ons wel anders. Mensen die geloven
worden vaak door de jacht van het bestaan meegezogen. Er is zoveel, wat om
aandacht vraagt. Sta maar eens midden in een druk gezin en heb maar eens
alle aandacht nodig om je bedrijfje gaande te houden.
Teresa had, als kloosterlinge, de tijd voor God. Zij bad veel. Niet alleen voor
zichzelf maar ook voor anderen: voor moeders die een druk gezin hadden te
verzorgen en voor vaders die een bedrijfje op poten moesten houden. Haar
bidden was sterk met de wereld verbonden. Dat kwam omdat zij ervan
doordrongen was dat God zelf zo sterk met de wereld was verbonden. Ook
voor haar ging bidden met werken samen. Zij schrijft ergens:
Hiervoor is het gebed
dat daaruit daden,
altijd meer daden voortkomen.
Omgang met God, ook in het gebed, zal altijd uitlopen op de daad. Geen
hoogverheven dagen, maar gewoon daden die te maken hebben met de
nuchtere, daagse werkelijkheid. Dat komt omdat God met die nuchtere,
daagse werkelijkheid is verbonden. God is niet alleen maar te vinden op
plechtige plaatsen zoals in kerken of kloosters.
God is ook op de meest gewone plaatsen te vinden. Of, om het met een woord
van Teresa van Avila te zeggen:
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Weet dat als gij
In de keuken moet werken,
de heer tussen de potten en pannen te vinden is,
En u daar
zowel in- als uitwendig helpt.
Een uitspraak uit de zestiende eeuw, die betekenisvol is voor nu. Een uitspraak
van een kloosterlinge die niet wereldvreemd was. Dan kwam omdat ze met
God getrouwd was!

KERKDIENSTEN
2 juni 2012

Exoduskerk
Gorinchem

Dhr.W.Smit

15.00 uur

10 juni 2012

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

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

24 juni 2012
Viering H.A.

NGKerk, Hoogstraat 80
Leerdam

Ds.J.v.’t Hof
+tolk

10.00 uur

1 juli 2012

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

mw.N.RijeveldSchep met tolk

9.30 uur

5 augustus 2012 Ontm.kerk Noordeloos
M.Veder v.Hobokenstr.15D

Ds. C.v.d.Vate
met tolk

9.30 uur

1 september 2012 Exoduskerk
Gorinchem

Dhr.A.K.van Dalen 15.00 uur

1 sept. 2012

Dorswedo, Brouwersdijk
Dordrecht

Dhr.W.Smit15.00 uur

9 sept.2012

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

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

23 sept.2012

Prot.Wijkgemeente
Schaepmanstr.23 Tiel

Ds.J.Kievit
+tolk

10.00 uur

23 sept 2012
STARTDIENST

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

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

6 oktober 2012

Exoduskerk
Gorinchem

Dhr. W.Pantjes

15.00 uur
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Op 10 juni zal in de kerk in Noordeloos een bijzondere dienst zijn
want dan zal onze nieuwe voorzitter, Rob Rijnhout, bevestigd worden
als ouderling met bijzondere opdracht voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat!

Agenda 2012
16 juni: jaarlijkse seizoensafsluiting
Schoonhoven

Jaarafsluiting Schoonhoven 16 juni 2012
Welkom in de feestschuur Agnes Versloot
Rivierdijk 135 te Hardinxveld-Giessendam om half
11.Rond 12.15 vertrek naar Groot-Ammers. Bij
Groot-Ammers
parkeren we onze
auto’s bij de pont op
de parkeerplaats.
Dan gaan we lopend
met de veerpont
mee.
We zijn dan om
ongeveer 13.00 u bij
het standbeeld.
Dan hebben we een
leuke puzzeltocht.
Na de puzzeltocht
verzamelen om
16.00 u bij het standbeeld, met zijn allen weer terug
naar Boven-Hardinxveld.
Rond 17.15 u beginnen we met BBQ.
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JARIGEN

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

Afdelingsnieuws april 2012
Dr. A.K. van Dalen leidde de kerkdienst. De schriftlezing is Mattheus hoofdstuk 27 & 28;
Goede vrijdag en Opstanding. De vraagstelling van de preek is Zal je er ook bij zijn?
Mededelingen:
- Een bezoeker: Dagmar, een nicht van Luca en Dico
- Niek heeft de “flitslamp” gerepareerd. Niek, Bedankt!
- Vanavond is er Bingo. Echter moeten we even naar de kleine zaal verhuizen, want
er komen vanavond mensen i.v.m. paasviering. De grote zaal is dan nodig.
- Peter en Simon hadden de ALV van NCBD namens de afdeling bijgewoond.
Inkomende stukken:
Niks, naast de Dovennieuws van Dovenschap via mails.
Rectificatie:
In blad Zonnestraal staat er een verkeerde datum op voor de seizoenafsluiting. Niet 19 juni
maar 16 juni.
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ALV van NCBD:
Peter vertelde over ALV: De verslagen van o.a. secretaresse, penningmeester en etc. zijn
goedgekeurd. Eten, drinken en regelingen verliepen naar tevreden.
De bondreis naar Turkije ging niet door vanwege te weinig opgave. Echter is de bondreis
Rivieren cruise volgeboekt.
Er is na jaren eindelijk wat ledentoename. De oorzaak is meer vrije leden.
Er komt wat verandering voor de Bondsblad. Naast papieren bondsblad komt digitale
bondsblad. Het papieren bondsblad zal nog een paar jaartjes blijven bestaan.
In de middag vond de lezing Gebarentaal plaats door Annemieke Bouwmeester plaats.
Het was een interessante lezing.
IC nieuws:
Er wordt bezuinigd op Dovenpastoraat door PKN. Ds. Kievit mag maximaal 50% werken.
Echter is er al werk liggen door gebrek aan mankracht. Het wordt dus erger door
bezuinigingen.
Mensen hebben al protestbrief gestuurd naar landelijke synode en eigen
kerkgemeenschap.
Op donderdag 19 april is er een Generale Synode vergadering. Om 10 uur 's avonds is
onderdeel Dovenpastoraat aan de beurt. Er wordt dan uitgelegd over de bezuinigingen.
Daarna mogen de mensen van kleine synodes vragen stellen.
Het is van belang, dat de doven bij de algemene vergadering bijwonen. Om zich laten zien
dat we niet mee eens zijn. En we kunnen ook laten zien in pauze door bv gesprek
aangaan met mensen, zich laten zien door communiceren met gebarentaal en etc.
Tijdens de vergadering zal er directe uitzending samen met de gebarentaaltolk door Ikon
op het internet.
Vorig jaar heeft ongeveer 100.000 leden zich bedankt als lid van PKN. Elke PKN lid
doneert ongeveer 4 euro per jaar om dovenpastoraat te kunnen betalen. Dat betekent wel
dat ongeveer 400.000 euro minder geld binnen.
Van protestante christelijke doven is er maar 5% christelijk en de rest van PKN.
Seizoenafsluiting:
De seizoenafsluiting vindt plaats bij Jannie en Petra hun zus in Boven Hardinxveld aan de
dijk. Daar wordt de BBQ gehouden. Bij het slecht weer kan het in grote schuur
plaatsvinden.
Heleen en Hester zullen volgende wijk naar Schoonhoven om fotopuzzeltocht te maken.
Volgende maand zal er wat gegevens meer bekend zijn zoals materialen, bijdrage en etc.
Spebipu:
Er zijn drie kandidaten voor Spebipu: Peter, Bas en Niek. Uiteindelijk heeft Peter zich
teruggetrokken na heel goed nadenken, dus er zijn twee kandidaten. Er wordt vanavond
gestemd, voordat Bingo begint.
Na de broodmaaltijd moesten we verhuizen naar de kleine zaal. We kregen aantal
bezoekers zoals Frieda, Carla en etc. Alsnog welkom!
De kleine zaal was propvol met tafels, stoelen, mensen, drank en prijzen.
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De stemming voor Spebipu zou plaatsvinden, maar het werd uitgesteld naar volgende
maand. We moesten via briefjes stemmen, maar het was wel onhandig i.v.m. propvolle
zaaltje.
Bingo kon beginnen. Er waren wat leuke
prijzen op de tafel.
Het werd wel gezellige Bingoavond.

Afdelingsnieuws mei
2012
Voor de aanvang van de kerkdienst was er een Computerdag onder de
begeleiding van Linda, Barry en Go. Echter kon Barry niet komen, vanwege
haar man Simon. Het was even zorgen voor hen geweest. Simon moest
vandaag naar het ziekenhuis, want hij was ziek.
Mevrouw Ria Rietveld leidde de kerkdienst. De schriftlezing is: Johannes 8 vers
31 t/m 36 en Galaten 5 vers 13 en 14. De thema van de preek is Vrijheid geef
je door. In de Bijbel staat vol van vrijheid, vrij zijn, bevrijding. Niet zomaar vrij
zijn, doen en laten wat jij wilt, zeggen wat jij wilt. De Bijbel bedoelt…Door
Jezus echt vrijgemaakt worden.
1. Jezus bevrijdt ons van angst en zorg.
2. Jezus bevrijdt ons van eigen ik, ons ego.
3. Jezus bevrijdt ons van schuld.
In vrijheid leven is dus niet alleen een wereld zonder oorlog en geweld. Niet
alleen zeggen en doen wat jij graag wilt. We leven in een vrij land. Maar echte
vrijheid is meer! Het leven is meer! Door geestelijke vrijheid (door geloof)
kunnen we leven zoals God het heeft bedoeld. God liefhebben boven alles en je
naaste als jezelf. Leven in vrijheid is leven met God. Die vrijheid houden we
toch niet alleen voor onszelf. Nee, vrijheid geef je door!
Vlak voor de vergadering begon, waren we verrast door de komst van Barry en
Simon. Gelukkig was er geen nier afstotingverschijnselen bij Simon. Het was
gewoon griep. Ondanks de koorts wilde Simon per se komen met tegenzin van
Barry.
Mededelingen:
Joop zou tijdelijk bij zijn broer wonen. Omdat zijn demente vader naar
zorginstelling moest gaan. Op dit moment is echter niet duidelijk, waar hij
woont.
Ingekomen stukken:
Geen post, alleen Dovennieuws van Dovenschap via mail.
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IC nieuws:
Op donderdag 19 juni was er een Generale Synode vergadering in Lunteren.
Het bestuur, een paar van onze leden en bestuursleden van de IC Gorkum /
Dordrecht hadden deze vergadering bijgewoond.
In de pauze konden we met de synodeleden discussiëren, vragen stellen en
etc.
Het
onderdeel
over
Dovenpastoraat was ongeveer
half uur vervroegd. De indiener
legde uit waarom de andere
opzet nodig was. Een aantal
dominees (10!) hadden wat
kritieke
vragen
en
of
opmerkingen. We waren blij
mee met de kritiek. Of de
protesten en de kritieken
helpen, weten we niet. Na de
afloop van de vergadering was
er weer wat gesprekken met
indiener, synodeleden en etc.
We gingen helaas met nare
gevoelens naar huis.
Op 22 juni vindt een beslissing plaats. Voor de komende weken zal het
spannend worden voor ons allemaal.
Wolter Smit gaat weg van de IC Gorkum / Dordrecht! Echter zien we hem wel
ergens zoals de kerkdiensten. Hij is de voorzitter van de stuurgroep IDP. Rob
Rijnhout gaat zijn functie overnemen. Op zondag 10 juni om half 10 wordt hij
in zijn kerk te Noordeloos bevestigd als ouderling voor Dove / SH mensen.
Jullie zijn welkom!
Seizoenafsluiting:
Om ca. half tien verzamelen bij de zus van Jannie en Petra: Agnes Versloot in
Hardinxveld-Giessendam.
Ca 12 uur vertrekken we met de auto naar de parkeerplaats in Groot-Ammers.
Daar nemen we lopend een veerpont.
In Schoonhoven houden we een puzzeltocht. Voor kinderen is er een apart
programma onder toezicht van Heleen en Hester. Na de puzzeltocht gaan we
terug naar Boven-Hardinxveld voor BBQ.
Na BBQ is er geen nagerecht. Verder krijgen jullie mail met het programma en
benodigdheden.
Weekenduitstapje in 2013:
Op dinsdag 15 mei is er een extra vergadering bij Jannie d’r thuis. We hopen,
dat we jullie in de volgende maand iets meer daarover kunnen vertellen.
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Jubileum:

Go en Willy hebben 40-jarige
jubileum:
40
jaar
huwelijk!
Hartelijk Gefeliciteerd met jullie
huwelijk! Een bos bloemen en een
envelop met de inhoud voor hen.

Rondvraag:
Barry: Gaat de computerdag in de volgende maand juni door? Ze gaan wel
akkoord.
Linda: Vanavond wordt er gestemd tussen twee kandidaten voor Spebipu.
Govert: Over twee maanden heb ik eindelijk blindgeleidhond. De hond traint
nu voor een paar weken.
Na de broodmaaltijd vond de stemming plaats. Bas en Niek zijn kandidaten
voor Spebipu. Bas kreeg de meeste stemmen, en was gekozen voor Spebipu.
Bas, succes! En Niek, bedankt voor je beschikbaarstelling!
Wedstrijd Mens Je Erger Niet!
Daarna begon de wedstrijd Mens Je Erger
niet! De wedstrijd had 5 ronden; per ronde
15 minuten.

9

Na de wedstrijd was er uitslag.
De winnaar mag wisselbeker
mee naar huis nemen voor een
jaar. De winnaar van vorig jaar
won weer de wedstrijd met 16
punten: Bas! Mariëlle en Bert
wonnen gelijk voor de tweede
en derde plaats met 15 punten.
Eigenlijk moesten ze nog even
doen voor tweede of derde
plaats. Maar Bert heeft gezegd,
dat hij een tweede plaats voor
9 jarige meid wilde gunnen.
Een applaus voor Bert!

INTERVIEW MET GOVERT DOOR
NETTIE
Hallo Govert Middelkoop
1. Ben je getrouwd of anders?
ja
2. Met wie?
Ciska.
3. Heb je kinderen?
1 zoon en 1 dochter en ook 1
kleinkind Jesse
4. Hoe heet de kinderen en leeftijd?
Aard-jan en Carla
5. Waar woon je?
Gorinchem
6. Ben jij slechthorend of doof?
Stokdoof
7. Op welke school heb je gezeten en
hoe langgezeten?
Effatha, van leeftijd 5 jaar tot 18 jaar.
8. Heb je goed naar zin op school?
Heel goed,,mis erg aan spelen met
doven op speelplein.
9. Wat is jouw favorieten van eten?
Lust alles (net als varkenseten) niet vis en haring.
10

10. Wat is jouw hobby?

Fleischmann treinen
11. Doe je graag op vakantie,of uitgaan enz? Graag,maar mijn vrouw niet (wel
klein op vakantie)
12. Hoe vind je bij de vereniging van Helpt Elkander Gorinchem?
Goed naar zin.
13. Ben je ook bij de andere vereniging geweest?
Witte Stokken , Nijmegen,ook leuk.
14. Heb jij wat vragen,of iets te zeggen?
Leuk met nettie doen met vragen beantwoorden.

Pastasalade met macaroni












250 gram macaroni
150 gram gekookte ham
6 walnoten
1 teentje knoflook
3 eetlepels zonnebloemolie
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel versgehakte peterselie
1 theelepel basilicum
1 theelepel tomatenpuree
zout
peper
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Kook de macaroni net gaar, giet het af en laat het afkoelen.
Dop de walnoten en stamp ze daarna fijn.
Maak een sausje van de citroensap, olie, tomatenpuree, peterselie, basilicum
en fijngesnipperde knoflook.
Voeg er wat peper en zout aan toe om het op smaak te brengen.
Snij de ham in kleine dobbelstenen en meng deze samen met de walnoten en
de saus door de macaroni.
Laat het vervolgens voor een half uur rusten op een koele plek en roer het
daarna nog eens goed door elkaar

Betere wereld
Ik hoop op een wereld
waarin mensen accepteren
dat iedereen anders is
en zijn eigen kwaliteiten heeft
maar ik verwacht dat die houding
niet zomaar vanzelf komt
Ik hoop op een wereld
zonder oorlog en geweld
zonder ruzie en pijn
zonder pesterijen en gesar
maar ik verwacht dat ik zelf
dan niet rustig kan afwachten
Ik hoop op een wereld
waarin niemand honger heeft
en iedereen genoeg verdient
om van te leven
maar ik verwacht dat dat alleen lukt
als iedereen meewerkt
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