VAN DE REDACTIE

oktober en november 2012
Hallo allemaal,

N

ovember

is de maand waarin we mogen herdenken dat de

dovenvereniging “Helpt Elkander” op donderdag 1 november 65 jaar geleden is
opgericht en dit straks mogen vieren op zaterdag 3 november met een feestje
in Vianen bij Van der Valk.
Wij zijn benieuwd over hoe de website in de lucht gaat op die dag.
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vóór 15 december 2012.
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
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MEDITATIE
Exodus 12:29 – 42
Eindelijk vrij…?
Er trekt een grote groep mensen langs de weg. Ouderen, jongeren en
een heleboel kinderen. Ook lopen in de stoet dieren mee, en dieren die
bagage kunnen dragen. Het lijkt wel een volksverhuizing! Zo vlug
mogelijk weg uit Egypte en op naar het land dat God hun heeft
beloofd.
Sommigen kijken regelmatig achterom. Herinneringen komen in
gedachten. Vierhonderd jaar had het volk Israël in Egypte gewoond. Jozef had
zijn familie in Egypte opgenomen toen er hongersnood was. Jozef was goed
voor hen geweest. Als onderkoning kon hij dat. Maar toen Jozef was gestorven,
werd het steeds slechter. De Egyptenaren werden bang voor dit vreemde
volkje.
Van een paar gezinnen in de tijd van Jozef waren ze uitgegroeid tot een groot
aantal. Ze moesten als slaven voor de Egyptenaren werken. Vreselijk was dat!
Ze werden geslagen en onderdrukt. Ook hun leider Mozes kon daar niets aan
veranderen. De farao luisterde gewoon niet. Zelfs niet na allerlei voorvallen
waarvan de Egyptenaren wel voelden dat de God van het Israël er achter
moest zitten. Maar nu zijn ze gelukkig weg. Ze gaan hun vrijheid tegemoet!
Steeds verder trekt de stoet. Iedereen is blij, iedereen is vol goede moed. Dit
had niemand meer verwacht. Het was ineens ook zo vlug gegaan. Niets wees
erop dat ze weg mochten van de farao. Maar God had Mozes de boodschap
gegeven dat iedereen zich voor een lange reis klaar moest maken. Die nacht
zou de laatste zijn in Egypte. Die nacht moest heel apart gevierd worden. Die
nacht zou God opnieuw aan de Egyptenaren tonen dat Hij God was en dat
niemand, zelfs de farao van Egypte niet, Hem kon tegenwerken. De deurpost
van ieder Israëlisch huis moest bestreken worden met het bloed van het dier
dat ze voor de maaltijd moesten klaarmaken. Dat bloed aan de deurpost zou
het teken zijn dat ze bij Gods volk hoorden. Dat was het teken van LEVEN!
Toen begrepen ze dat niet, maar die nacht werd alles duidelijk. In ieder gezin
dat in Egypte woonde, stierf die nacht de oudste zoon. Van de rijkste familie
tot de armste. Ook van alle dieren ging de eerste die geboren was, dood.
Het was heel erg. De mensen huilden en schreeuwden van verdriet, ze voelden
dat de God van dat volk Israël daar mee te maken had. Ook bij de farao was
verdriet. Zijn oudste jongen was ook gestorven. Dit was niet normaal. Hier
moest inderdaad een sterke en machtige God aan het werk zijn. Hier kon de
farao niet tegenop. En in die nacht, toen de Israëlieten hun feestmaaltijd
hadden, stuurde de farao aan Mozes de boodschap dat ze weg mochten.
Eigenlijk werden ze weggejaagd. Een volk met zo’n God waren de Egyptenaren
liever kwijt dan rijk. Ze gaven alles wat de Israëlieten vroegen, aan hen mee.
Goud en zilver, mooie kleren en andere mooie en dure spullen. Het gaf
allemaal niet. Weg moesten ze!!. Weg uit Egypte!!
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En zo trekt de stoet verder. De kinderen zingen blij. Ze weten niet precies
waar ze naar toe gaan, maar alles is beter dan in Egypte. Nog een keer kijken
ze om. In de verte zien ze de stad van de farao liggen. Het nieuwe leven
begint!
MOZES, IK ROEP!
Mozes Ik roep je naam
Nu is het tijd van gaan.
Dit wordt de laatste nacht,
waar heel het volk op wacht.
Trek uit Egypte weg
luister naar wat Ik zeg
Vier deze nacht het feest,
slaaf zijn is nu geweest.
Eet in de haast je brood;
buiten passeert de dood.
Sta met je mantel aan,
klaar om op reis te gaan.
Straks ben je ver en vrij,
dan is het leed voorbij.
Dan zijn de ruggen recht,
niemand is meer een
knecht.
Ik ben de Heer die redt.
Mijn woord is wil en wet.
Mozes, Ik roep je naam.
Nu is het tijd van gaan.
(Liedjes rond de Bijbel: uitg. GMI)

Kerkdiensten
6 oktober 2012

Exoduskerk
Gorinchem

Dhr. W.Pantjes

15.00 uur

7 oktober 2012

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

Ds. C.v.d.Vate
met tolk

9.30 uur

21 oktober 2012

NH Kerk, Kerkstraat 16
Bleskensgraaf

Ds.L. de Wit
+tolk

9.30 uur
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3 november 2012 Exoduskerk
Gorinchem

Mw. R.Rietveld

15.00 uur

18 november 2012 NGKerk, Hoogstraat 80
Leerdam

Ds.J.van ’t Hof
+tolk

10.00 uur

25 nov.2012

Mw.Schumacher- 9.30 uur
Nap met tolk

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

9 december 2012 Ontm.kerk Noordeloos
M.Veder v.Hobokenstr.15D

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

16 december 2012 NH Kerk, Lekdijk
Langerak

Ds.J.Kievit
+tolk

9.30 uur

22 december
KERSTVIERING

Dordrecht

Ds.L.A. de Graaf 15.00 uur

24 december
KERSTNACHT

NG Kerk Open Hof
Dordrecht

Ds.?

22.00 uur

25 december
KERST

NG Kerk Open Hof
Dordrecht

Ds.?

10.30 uur

25 december
KERST

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

Ds. M.Koster
met tolk

9.30 uur

Iedere zondag is er een dienst voor doven en horenden in de Ned. Ger. Kerk Open Hof,
Herschelstraat te Dordrecht. In deze diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd
en er is kindernevendienst waar ook voor dove kinderen getolkt kan worden.
Deze diensten beginnen om 10.30 uur.

Agenda 2012 en 2013
3 november: 65 jarig bestaan
11 mei: NCBD bondsdag Den Haag
mei 2013: uitstapje
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JARIGEN

OKTOBER

NOVEMBER

9 Piet van Wijk (68)

12 Hester Oomen (36)
12 Henk de Graaf (71)
15 Cees Zaanen (48)
Vanwege privacy van onze “jarige” leden hebben wij dit stukje weggehaald.
24 Tony Duits (45)
27 Martin van Toor (45)
27 Dicky van der Veer (65)
29 Jan van der Veer (64)

DECEMBER
9 Ciska Middelkoop (56)
14 Linda van Wijk (55)
21 Simon Vogelaar (52)

Afdelingsnieuws juni 2012
Vandaag was er laatste kerkdienst van dit seizoen 2011-2012. Deze werd
geleid door dhr. Wolter Smit. De schriftlezing was 2 koningin 2 vers 11,
handelingen 1 vers 8 tot 11 en handelingen 2 vers 1 tot 5.
De thema van de preek ging over Loslaten en vullen.
Na lekker koffie / thee of limonade drinken begon de kleine vergadering. De
bezoekers van deze bijeenkomst waren Dagmar v.d. Braven (nicht van Dico en
Luca) en Aart Middelkoop met zijn begeleider. Welkom!
Mededelingen:
Nettie heeft nog last van duizeligheid. Op 5 juni moet ze onder MRI scan
gaan. Nettie, beterschap en sterkte met de onderzoek.
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Mina Vos, onze oud lid, was op 27 mei na de hartklachten heengegaan. Ze
was vrolijke en vol met humor dame. Op haar 84 jarige leeftijd.
Op zondag 10 juni is er een kerkdienst in Noordeloos. Rob van Rijnhout,
nieuwe voorzitter van IC, gaat bevestigen als ouderling van IC
Dovenpastoraat Gorkum / Dordrecht. Allemaal hartelijk welkom!
Op zaterdag 1 september is er een bijeenkomst in Dordrecht. Dus niet in
Gorkum. Vanwege de Startzaterdag van nieuwe seizoen 2012-2013.
Dhr. Wolter Smit en Ds. van Dalen gaan gezamenlijk de dienst leiden. Het
programma en aanmelding volgen nog door IC.
Bondsdag was geslaagd. Vele mensen vonden het heel leuk en gezellig. Er
was indoor boerengolftoernooi. Afdeling Hoogeveen won eindelijk voor het
eerst de wedstrijd tijdens het bestaan van Bondsdag. Onze afdeling
eindigde onderaan.
Ingekomen stukken:
-

Bedankmail van voorzitter Jan Bloemkolk over het organiseren van de
Bondsdag 2012 in Maarsbergen.
Mail Vakantie Reis Egypte van A. Aalderink

Seizoenafsluiting:
Over twee weken is er Seizoenafsluitingsbijeenkomst in HardinxveldGiessendam / Schoonhoven. Hopelijk werkt het weer mee.
Uitstapje 2013:
Het bestuur had een huis gevonden, die geschikt zou zijn voor onze
weekenduitstapje. Met de slaapkamers voor 2 en 4 personen. Alles zit erin. De
31 mensen hadden zich voorlopig zich aangemeld.
Een nadeel van dat huis: minimaal 27 personen, anders is het te duur voor het
“vakantiepark”. Daarom wilde het bestuur zeker weten of mensen die hebben
opgeven zeker meegaan. Vandaar email rondgestuurd.
Bij minimaal 27
mensen: afspraak maken, informeren, letten op de lichtheid en plek
bezichtigen.
Het bleek, dat er wat mensen zich afmelden. Dus o.a. bezichtigen, informeren
en etc. gaat dus niet door, want het heeft geen zin meer i.v.m. minimaal
aantal mensen eis. We zoeken verder naar huisje met 22 tot 25 mensen.
Rondvraag:
Barry: Gaat de Kwisspel vanavond door? Wie blijven vanavond hier?
Er zijn wat weinig mensen vanavond. De Kwisspel gaat niet door en wordt dat
meegenomen naar de Startzaterdag (1 sept) in te Dordrecht.
In plaats van wil Dico na eten even optreding doen samen met Luca:
Goochelen. Daarna gaan we de stad in voor jaarlijks ijsuitstapje.
Na de heerlijke broodmaaltijd ging Dico als Goochelaar optreden. Samen met
zijn assistente Luca.
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Ze deden heel goed en ze hadden heel veel geoefend door middel van internet.
We hadden ervan genoten. Petje af voor Dico en Luca!

Na de pauze gingen we met allen naar de stad. Effe IJsfestijn.

Twee dames hadden koud, dus ze namen warme snack ipv ijs. Jannie en
Heleen, geen spijt van?
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Seizoensafsluiting 16 juni 2012
De afsluiting van het seizoen werd dit jaar gehouden op zaterdag 16 juni. De
eerste mensen kwamen om half 11 al aan in Boven Hardinxveld. Deze keer
waren we van harte welkom bij de familie Versloot aan de Rivierdijk.(zus en
zwager van Jannie en Petra). Er was overheerlijke boterkoek gebakken door
Petra en Hester!!! De koek ging er goed in.
Het zonnetje ging zelfs schijnen, zodat iedereen buiten stond te kletsen. We
genoten volop van de vrijheid en dieren die daar rond liepen. Wel duurde het
erg lang voordat de familie Vlaanderen kwam. Maar wat bleek na wat heen en
weer sms’en, dat Joan bij de HAP zat en een nier infectie had, waardoor ze
jammer genoeg niet mee konden doen met fotopuzzeltocht vanwege erge
pijnklachten.
Rond een uur of 12 gingen we ons klaarmaken om te vertrekken naar
Schoonhoven. We propten onze auto ’s zo vol mogelijk en reden zwaar beladen
naar de pont. Daar konden we direct meevaren, en kwamen we aan in het
pittoreske stadje Schoonhoven met echte stadswallen en poorten.
Er werden 4 groepen gemaakt, en het startsein werd gegeven. De eerste groep
begon ijverig te zoeken en schrijven. De volgende groepen volgden. We
werden verrast door het kleine stadje met grachten en ophaalbrugjes en
gezellige terrasjes. Hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt. Regelmatig
werden het terrasjes uitgeprobeerd. Schoonhoven wordt ook wel de zilverstad
genoemd, dit was ook een vraag. Er zijn veel juweliers. Bekend is het Rikkoert
zilverhuis. Petra kon het niet laten om daar een juweeltje van een ring te
kopen. Die ze nu met veel plezier draagt.
De duurste hoed van de hoedenwinkel!
Een oplossing van de vraag: Hoeveel kost de
duurste hoed van de hoedenwinkel?
295 euro!!

De kinderen hadden een aparte groep, en dan zie je het verschil met
volwassenen en kinderen wel heel goed. Kinderen zijn heel alert en serieus
bezig en kletsen nergens over dan over de vragen, de andere groepen zijn zo
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erg aan het kletsen dat ze bepaalde dingen niet eens kunnen vinden. Leuk om
het verschil te zien. Dat mocht toen ook wel blijken uit het eindresultaat.
Om 4 uur keerden we terug naar
barbecue adres. De slager kwam
ontzettend goed smaakte. Om 5 uur
eten. Die verhinderd waren met de
met een grote groep.

de pont en keerden we terug naar ons
daar een partij vlees brengen wat ons
kwamen er ook nog andere leden meepuzzeltocht. Zo waren we weer compleet

Er
werd
gespeeld
gekletst en natuurlijk
ook heerlijk gegeten.

Ook werd de prijsuitreiking nog bekend gemaakt.
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Wat niemand kon geloven, maar het was het echt waar de kindergroep had gewonnen!!!

Ja, wat moet je daar als volwassenen dan van denken? In ieder geval is het
eerlijk verdiend. En kreeg iedereen een lekker prijsje voor het meedoen. Het
was een geslaagde dag waar we met veel plezier op terugkijken.
De mannen gaan volgende jaar de seizoenafsluiting 2012-2013 organiseren!
De journaliste Heleen en gefotografeerd door Heleen en Joan.

Afscheid van een bestuurslid in Spebipu
Tony gaat stoppen als bestuurslid van Spebipu na ruim 20 Jaar. De Spebipu
was opgericht op 1 september 1975. Dus meer dan de helft van het bestaan
van Spebipu!
Bas gaat zijn taak per september as overnemen.
De voorzitter Simon bedankte hem voor zijn inzet van afgelopen jaren. Tony
kreeg een envelop met inhoud als dank.
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Jubileum
Barry ging namens Landelijke NCBD even een praatje houden na de BBQ. Tot
vandaag lukte haar steeds niet om iets te geven aan iemand. Die vrouwelijke
persoon was op die moment niet aanwezig, andere moment was Barry
vergeten om iets mee te nemen naar de bijeenkomst. Nu kan ze eindelijk
ruim jaar later iets geven aan ……. Willy Huisman.
Willy Huisman was vorige jaar 50 jaar lid van Landelijke NCBD en ze was niet
aanwezig op de Bondsdag 2011. Daarom moest Barry het overhandigen aan
Willy.

Stralende Willy kreeg een gouden NCBD speld.
Gefeliciteerd, Willy!

Afdelingsnieuws september 2012
Vandaag was startzaterdag, dus het nieuwe seizoen 2012-2013 is begonnen.
We hebben dit samen met de afdeling Dordrecht gedaan. Nu in Dordrecht.
’s Morgens om ongeveer kwart voor 11 verzamelden we in het gebouw
Dorswedo aan de Brouwersdijk. Er kwamen ongeveer 50 mensen, wat een
grote opkomst! Na koffie drinken met wat lekkers erbij begon de programma.
Voor de kinderen hebben ze aparte programma georganiseerd. Ze gingen naar
het Weizigtpark waar een mooie speeltuin was. Waar naar hartelust gespeeld
11

werd. Ook was er een kinderboerderij waar alle dieren geaaid mochten
worden.
En voor volwassenen hebben we de stadswandeling in Dordrecht gemaakt
onder leiding van Ds. Kievit en Rob Rijnhout met 2 gebarentolken erbij. We
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Tussen 1902 en 1926 met 30 leerlingen.
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werden in 2 groepen verdeeld. We zagen oude pakhuizen, kerken, mooie
bruggen, en zelfs de oude school van Effatha. We hoorden ook veel
geschiedenisverhalen. Het was interessant. Om kwart over 1 gingen we weer
terug naar Dorswedo. We kregen daar lunch aangeboden van de I.C. We aten
tomaten of groentesoep, div. soorten broodjes, kroket en drinken. Om 15.00
uur begon de kerkdienst. Dhr. Van Dalen en Wolter Smit hebben de kerkdienst
geleid. Alles in het teken van startzaterdag. Na de dienst drinken we koffie,
thee of limonade.
Om 17.00 uur begon Ad de Bruin de vergadering namens de afd. Dordrecht en
daarna heb ik de vergadering gehouden namens afd. Gorinchem.
Ad opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Hij zei dat hij
niet gewend is om met zoveel doven te zien. Hij heeft 11 leden van eigen
afdeling, nu totaal ong. 50 aanwezigen, waarvan de rest uit afdeling Gorkum!
Ad noemde paar mededelingen en daarna begon ik met de vergadering en
heette ook iedereen van harte welkom.
De mededelingen waren dat Linda van Wijk haar voet heeft gebroken tijdens
de val op vakantie. Coba Murray was ook lelijk gevallen en heeft een gebroken
arm. De beide dames wensen we veel sterkte toe!
ingekomen stukken waren veel emailberichten van de Dovenschap, nieuwsbrief
van Allah Kariem, nieuwsbrief van Zedje, verhuisbericht van NCBD
secretaresse Henrieke Kramer.
Op 18 september heeft het bestuur bestuursvergadering en we gaan over
jubileumfeest overleggen, want op 3 november 2012 bestaat ons afdeling 65
jaar. Voorstel van ons was dat we s-avonds op 3 november uit eten gaan. De
meesten gaan akkoord. Binnenkort krijgen alle leden een bericht over
15

jubileumfeest. En we gaan ook bespreken over het kerstfeest en
nieuwjaarsreceptie en over het uitstapje in mei van 2013.
Namens de I.C. nog wat nieuws dat Ds. Kievit 50% voor het dovenpastoraat
gaat werken i.v.m. bezuiniging. Dat betekent dat Ds. Kievit voor andere 50%
moet gaan solliciteren.
De volgende bijeenkomst op 6 oktober ben ik zelf niet aanwezig i.v.m. de reis
naar Istanbul van mijn werk. Barry Vogelaar neemt van mij over.
Na de vergadering heeft Ad met ons gebeden voor het eten. Na het eten
hebben we hersengymnastiek gedaan onder leiding van Barry Vogelaar. De
hersenen kraakten goed die avond. Vele vragen werd beantwoord en er waren
zelfs filmpjes bij waar we heel goed moeten opletten. En uiteindelijk won groep
6 het spel. Dat waren Henk, Jannie, Wijna en Dico. Ze kregen 1 drankje gratis
van het bestuur. Om 22.00 uur was de avond ten einde. En ging iedereen
huiswaarts. Dit was een mooie dag om op terug te kijken.
Martin van Toor

16

Eerste geleidehond bij Avelingen Groep! Gorinchem - 21-08-2012 Al ruim 8 jaar werkt Govert Middelkoop (56) bij Avelingen Groep op de afdeling
Metaal. Maar tegenwoordig komt hij niet meer alleen naar zijn werk. Govert
wordt nu vergezeld door Bohdi, zijn blindengeleidehond. Bohdi leidt Govert
dagelijks van de parkeerplaats naar de kantine en van de kantine naar zijn
werkplek. Ook thuis begeleidt hij hem bij de dagelijkse routines. Bohdi is de
eerste geleidehond die binnen Avelingen Groep "werkt". Er zijn dan ook een
aantal voorzieningen voor hem getroffen. Zo heeft hij een eigen bench op de
werkplek van Govert en is er buiten een grote ren
gemaakt, waarin hij in de pauzes kan rondrennen.
Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de
geleidehond van Govert. Het is immers een
werkhond en, helaas voor veel medewerkers, geen
speelkameraad. Gezichtsbeperking Binnen
Avelingen Groep wordt passend werk geboden om
medewerkers zo lang mogelijk zelfstandig te laten
werken. Meerdere medewerkers bij Avelingen
Groep zijn slechtziend, maar Govert is de eerste die
nu met een blindengeleidehond op het werk komt.
Govert leidt aan de ziekte van Uscher, waardoor hij
niet alleen doof is, maar ook blind wordt.
Hij heeft kokerzicht en zijn zicht wordt steeds
slechter. Op zijn werkplek zijn hiervoor
aanpassingen aangebracht. Zo werkt Govert op
witte werktafels, waardoor het contrast met zijn gereedschappen duidelijk is
en heeft hij extra lampen om goed
zicht te
hebben op zijn werkzaamheden. Al
enkele
jaren lang gaat hij wekelijks naar
Bartimeus in Zeist om praktische
zaken
te leren om met zijn handicap te
kunnen
omgaan. Dat er een moment zou
komen,
waarop hij een geleidehond zou
krijgen
werd daar al snel duidelijk. Enkele
weken
geleden was het zover en deed Bohdi
zijn
intrede in het huishouden van Govert.
Bohdi is
getraind bij het Martin Gaus
Gedragscentrum. Vanuit dit centrum is
Wim
Buist één van de begeleiders. Wim
helpt
Govert en Bohdi aan elkaar te wennen
en de
praktische commando's op het werk en
thuis
verder aan te leren. "De hond moet op
het
werk commando's leren als 'kantine',
'werkplek' en 'parkeerplaats'", aldus
Wim.
"Thuis wordt hij getraind op de
dagelijkse gang van zaken en bijvoorbeeld het tochtje naar de winkel. Door de
uitgebreide training van de hond in de afgelopen anderhalf jaar zal hij dit snel
oppakken."
Zodra dit allemaal goed gaat wordt de begeleiding langzaam afgebouwd naar
een aantal momenten per jaar en staan Govert en Bohdi samen hun mannetje.
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PUZZELPAGINA:
Hoi allemaal,
Na de lange zomerperiode heb ik weer nieuwe puzzel en geen vragenlijst meer. Want er lijkt
me moeilijk voor Doven. Sommige antwoorden op antwoordenlijst kloppen niet, dat merkte ik
later en zocht via google voor juiste antwoorden. Ik bied mijn excuus voor ongemak. Dus
hoeven jullie de vragenlijst niet meer beantwoorden en alleen puzzelen met de woordzoeker.
Ik hoop het, dat jullie leuke vakantie hebben gehad. Succes.
Oplossingen:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.

Kiwi
De smaragd
Zweden
In de Bermudadriehoek
Russisch snaarinstrument
Canada
Een cartoonist
Ja
Een cowboyfilm
Fleur

Graag de oplossingen voor 1 december 2012 per email sturen naar
puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel plezier met het puzzelen.
Groetjes van Ingrid Binneweg

Naam:
Liesbeth v.d. Bogert
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Elly Duits

165

Willy Huisman

62

Coba Murray

122

Gilbert Oomen
Wim Rietveld
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Punten:

99
67

Petra Ritmeester

107

Martin van Toor

181

Barry Vogelaar

115

Corina Vogelaar

82

Linda van Wijk

80

Piet van Wijk

90

Cees Zaanen

90

19

20

