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VAN DE REDACTIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
April en mei 2014 
 
Hallo allemaal, 

De Olympische Spelen zijn net achter de rug. De Nederlandse schaatsers hebben goed 
gepresteerd. We mogen trots op Nederland zijn, dat ze veel medailles veroverd hebben. 

De dagen worden weer langer. Iedereen kan zich verheugen op het voorjaar, dan zijn we 
lekker veel buiten. 

Vorige maand maart is de moeder van Heleen op 87 jarige leeftijd overleden aan een kort 
ziekbed. Heel veel sterkte toegewenst met het verwerken van dit verlies ! 

Ingrid heeft weer een nieuwe puzzel ingeleverd, het wordt vanaf nu geen prijspuzzel meer, 
maar gewoon voor je eigen plezier.  

Er is een nieuwe colofon in verband met gewijzigde emailadressen en bestuurswijziging.  

Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 31 mei 2014!!   
 
De redactie wenst u veel leesplezier toe!  
Tony en Elly. 
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MEDITATIE 
 
SCHULD …. 
 
Mensen wijzen naar elkaar. Ze wijzen naar elkaar. En er staat een vraag bij: 
 
“WIE IS SCHULDIG”? 
 
En dan wijzen ze naar elkaar. Al die mensen geven elkaar de schuld en zo gaat 
de kring rond. Hebt u er wel eens op gelet, als u naar een ander wijst, met uw 
vinger, dat dan 3 andere vingers van uw hand naar uzelf wijzen? Wie is er dus 
misschien de echte schuldenaar? Die andere of uzelf? 
 
SCHULD, ja, wie neemt graag de schuld op zich? Proberen we niet allemaal de 

schuld op een ander te gooien. De ander de schuld 
te geven.  
 
ZO ZIJN WIJ MENSEN. 
 
We bewijzen zo graag onze onschuld. We lezen 
daar al over in het Paradijsverhaal in de Bijbel. We 
geven de ander de schuld. 
Kinderen onder elkaar kibbelen over wie de schuld 
heeft. Zo zijn wij mensen! 
SCHULDIG ……ONSCHULDIG 
Er was een ander Mens! Een Mens zonder zonde, 
totaal onschuldig.  

Deze maand herdenken we deze Mens. Zijn lijden en sterven. 
JEZUS CHRISTUS, die de schuld van de wereld op zich nam. 
Hij kon uitroepen: HET IS VOLBRACHT. 
Eind mei leven we naar zijn Hemelvaart  toe.  
Voor zijn offer, door onze SCHULD op zich te 
nemen ontving Hij de kroon, het zitten aan de 
rechterhand van Zijn Vader in de Hemelen. 
Jezus Christus ging naar de Hemel om ons een 
plaats te bereiden. 
Hoe heerlijk en wonderlijk om te bedenken: 
Hij die onschuldig moest sterven, ging naar Zijn 
vader om ons, die SCHULDIG zijn, een plaats te 
geven in de Hemel. 
We kunnen dan alleen maar zeggen: 
“WAT EEN WONDER VAN GENADE, VAN ONTFERMING” SCHULDIG, EN TOCH 
VRIJGESPROKEN, VRIJ DOOR HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS.  
 
Amen. 
 
 
 

 



 

 

 

KERKDIENSTEN 
 
5 april 2014 Exoduskerk, Gorinchem Mw. R. Rietveld 15.00 uur 
13 april 2014 NH Kerk 

Kerkplein, Zuilichem 
ds. B. v. Werven 09.30 uur 

18 april 2014        
 
 
20 april 2014 
PASEN 

NG Kerk Open Hof, 
Dordrecht 
 
NG Kerk Open Hof, 
Dordrecht 

Ds. R. Hoekstra      
 
 
Ds. R. Hoekstra 

19.30 uur 
 
 
10.30 uur 

20 april 2014 
PASEN 

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

Ds. M. Koster 
(met tolk) 

09.30 uur 

3 mei 2014 Exoduskerk, Gorinchem Dhr. W. Pantjes 15.00 uur 
4 mei 2014 Ontm.kerk Noordeloos, 

M. Veder v. Hobokenstr.15D, 
Noordeloos 

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

09.30 uur 

18 mei 2014 PKN gem. Het Anker,  
Vergtweg 87, Zaltbommel 

Ds. A. Boezewinkel 
(met tolk)  

10.00 uur 

7 juni 2014 
Viering HA 

Exoduskerk, Gorinchem Ds. A.D. Poortman 15.00 uur 

 
    

   

Vanwege privacy van onze “jarige” leden hebben wij 
dit stukje weggehaald.
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Afdelingsbijeenkomst februari 2014 
 
Op zaterdag 1 februari leidde Dhr. Pantjes een kerkdienst. De schriftlezing is 
Marcus hoofdstuk 10, vers 46-52. Het ging over de genezing van blinde man 
Bartimeus. 
 
Mededelingen: 

- Nettie en Henk zijn weer oma en opa geworden van een kleinkind. Een 
jongetje Jasper. Gefeliciteerd! 

- Jantine gaat per 8 februari verhuizen van Zaltbommel naar Ede. Veel 
plezier met nieuwe woning en woonplaats! 

- Ciska en Govert gaan ook verhuizen van Gorinchem naar Ede. 
Vermoedelijk per 1 april. Sterkte met de verhuizing en opknappen en 
vooral veel plezier met jullie nieuwe woning! 

- Vanavond is er een Algemene Ledenvergadering. 
 
Inkomende stukken: 
Joan was vergeten om inkomende stukken mee te nemen. Zij zal het bij de 
volgende bijeenkomst meenemen. 
 
Het bestuur had onlangs vergadering. Ze had over aantal onderwerpen 
gesproken: 
 
 
 
Drank: 
De prijs voor bier is bij ons al jarenlang gelijk gebleven, ondanks toenemende 
accijns en BTW. Vandaar 10 cent verhoging: voortaan 1,10 euro per fles bier. 
Verder zal wijn 2 euro kosten (plastic beker). 
 
Spebipu: 
Spebipu bestaat volgende jaar 40 jaar. Spebipu organiseert dan een dag 
uitstapje in het jaar 2015. Het bestuur heeft na overleg besloten, dat de 
opbrengst vanaf januari 2014 tot jubileum van de raadsels naar de Spebipu-
pot gaat. Zodat we iets leuks kunnen doen voor jubileum.  
 
Seizoenafsluiting: 
Op 28 juni wordt er seizoenafsluiting gehouden bij Joop en Gonnie in 
Amerzoden. Ieder geval is er grote tv aanwezig buiten i.v.m. WK voetbal.  Het 
bestuur organiseert nog het programma van die dag. Die wordt nog bekend 
gemaakt.  
 
Jubilea: 
Er is jubileum. Echter was Barry vergeten om  iets te regelen voor jubilea. Dus 
die zal verschuiven worden naar ALV. 
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Rondvraag: 
Peter: Kees Klop en Aart Middelkoop waren de oprichters van Spebipu. Simon 
was ook een heel belangrijke hoofdrol in Spebipu en deed veel voor Spebipu.  
 
 
Alle drie belangrijke personen van Spebipu leven niet meer. We danken voor 
hun inzet.  
 
Na de broodmaaltijd vond de ALV plaats. Voor het eerst tijdens het 
voorzitterschap van Martin duurde de ALV een paar uurtjes. Het bestuur is blij 
met o.a. suggesties, discussies en etc. over diverse ontwerpen. 
 
De ALV werd geopend door de voorzitter Martin.  
 
Het aantal leden krimpt helaas met 7 leden, waarvan 3 overledenen. Het getal 
is nu 33. We maken gewoon gezellig 
ondanks de ledenkrimp. 
 
Petra was totaal verrast, want ze had 
helemaal niet aan gedacht hoe lang ze lid 
van de vereniging is. Ze is al 25 jaar lid 
van “Helpt Elkander”. Ze kreeg een mooie 
bos rode bloemen en een envelopje met 
inhoud. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag: 
Joan vertelde over wat alles gebeurd was in  
het jaar 2013.  In het begin van het jaar 2013 waren er 40 leden, waarvan 20 
dames en 20 heren. Aan het eind van dezelfde zijn er twee leden minder, een 
dame en een heer. Ze zijn helaas overleden. Dus 38 leden. 
Vraag van Hester: Heeft Niek fruitmand gekregen vanwege CI operatie?  
Antwoord: Nee, want het bestuur hoorde veel later pas na de operatie. Het 
bestuur wist ook niet wanneer de operatie zou plaatsvinden.  Nettie heeft 
achteraf wel een kaart gestuurd namens vereniging. 
 
Financieel jaarverslag:
De pot Zonnestraal neemt toe, omdat Zonnestraal nu digitaal is. De onkosten 
worden minder. Voor de website moet wel betaald worden voor o.a. provider, 
speciale spamfilters en Picasa. Het voorstel van penningmeester: Een laptop 
kopen voor webmaster uit de pot Zonnestraal, in eigendom van vereniging. 
Zodat de webmaster niet hoeft in zijn privé-pc werkt. Als de webmaster stopt, 
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wordt dan de laptop overgedragen aan de vervangende webmaster 
bijvoorbeeld. De leden gaan akkoord. 
 

 
 
De kop “Zonnestraal” wordt: “Zonnestraal / website”. 
 
De financiën werden goedgekeurd na de vragen beantwoorden aan de leden.  
De kasnazieners Go en Elly zijn tevreden over. Volgend jaar gaan Go en Jan de 
financiën controleren. 
 
Stemmen: 
Barry en Nettie zijn aftreed baar voor hun functie penningmeester en 
bestuurslid. Ze zijn echter herkiesbaar. Er zijn helaas geen tegenkandidaten. 
Nettie heeft echter wel aangegeven, dat het voor haar laatste keer is. 
Dus er werd voor of tegen gestemd. Voor Barry als penningmeester 22 voor, 2 
blanco en 0 tegen en voor Nettie 22 voor, 1 blanco en 1 tegen. Ze zijn dus 
herkozen. Barry en Nettie, veel succes! 
 
Website / Zonnestraal: 
Leden zijn tevreden over de website. De webmaster is ook tevreden. Het 
aantal kijkers per maand groeit.  
De leden hebben in het jaar 2013 vier keer nieuwsbrief van webmaster 
ontvangen. Daarnaast werd er wat mails over aanpassingen \  nieuws in de 
website rondgestuurd naar de leden. Verder wordt er voortaan in e-mails 
vermeld met de link naar de website.  
 
 
Namens het hoofdbestuur NCBD heeft Barry een grote waardering gegeven 
aan Dennis, voor zijn werk als webmaster. Ze vond de website erg leuk en 
actueel. 
 
Verder zijn de leden ook tevreden over Zonnestraal. Op de vraag van de 
redactie of de wedstrijdpuzzel blijft moeten bestaan, want de oplossing-
aanmelders neemt af. Na het overleg gaan de leden akkoord met vrije puzzel. 
Er wordt dan voortaan geen prijs gewonnen.  
Verder was er een goede discussie ontstaan na de vraag van redactie over 
dubbele informatie. Uiteindelijk gaan de leden akkoord, dat de webmaster en 
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Zonnestraal samen gaan werken. Redactie en webmaster gaan dan samen 
kijken naar de beste oplossing, de aanpak en etc. Zodra de laptop aangeschaft 
is.  
 
Spebipu: 
Peter is een nieuwe medewerker van Spebipu. Peter, welkom!  
Spebipu heeft onlangs vergadering en heeft na het interne overleg besloten 
over de functies van de Spebipu-leden. 
Bert wordt voorzitter, terwijl Hester secretaresse is. Voor de financiën is Peter 
penningmeester. Petra is een soort “boodschapper”-medewerker (ze regelt 
voor o.a. te huur decorspullen), en Bas is algemene medewerker. 
Het programma van het jaar 2014: 
Januari:  Gipsproject Nettie en Heleen 
Februari:  ALV met evt. presentatie Kerk, geloof en Bijbel (dvd gebaren) 
Maart:  Wedstrijd Memory om Wisselbeker. 
April:  Paasbingo 
Mei:  Puzzeltocht en eten verkopen buiten. De opbrengst gaat dan naar 

Jubileumpot Spebipu. 
Juni:   IJsavond 
September: Startzaterdag Gipsproject Nettie 
Oktober: Lezing 
November: Ren je Rot 
December: Spelavond, georganiseerd door Spebipu. 
 
Januari 2015: Wijs je Rijk, opbrengst naar Jubileumpot Spebipu  
 
Spebipu bestaat op 1 sept 2015 40 jaar. 
 
Het bestuur van “Helpt Elkander” heeft suggesties gekregen van een paar 
leden over het onderwerp voor de lezing. Het bestuur heeft het onderwerp 
WMO gekozen, omdat het meest actueel is. En die gaat in per januari 2015.  
De overige onderwerpen worden vastgehouden en meenemen naar de 
toekomstige lezingen. 
 
Kerstviering: 
Door de evaluatie kerstviering heeft het bestuur overgelegd in de vergadering. 
Het voorstel van het bestuur is Kerstcommissie opzetten, zodat een paar leden 
in de commissie met 2 bestuursleden samen de kerstviering organiseren. 
Vanwege jaarlijkse kritiek van een paar leden. 
Na goede discussie met de leden en suggesties van hen is besloten, dat er 
geen kerstcommissie komt. De kerstmaaltijd is in principe tot nu goed gegaan. 
Lekker gegeten. En simpel. Alleen hier en daar iets wat kleintje verbeteren 
en/of simpeler.  Het bestuur gaat zoals altijd zelf organiseren. Maar wel met 
wat suggesties / ideeen vanuit de leden.   
 
Rondvraag 
Elly: Ik hoorde van andere afdelingen, dat de contributie daar goedkoper is 
dan bij de onze. Hoe zit het dan zo? 
Barry: In werkelijk is het niet zo. De leden van de meeste afdelingen betalen 
alleen voor hun afdeling. Daarnaast krijgen die leden ook een aparte rekening 
van NCBD zelf, dus die komt daar nog bij. 
Het komt door dat een paar afdelingen klein zijn en dat er paar afdelingen 
geen penningmeester hebben.  
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Bij de onze bevat de contributie van NCBD en afdeling samen. De 
penningmeester zorgt dan de bedrag van de leden overmaken naar NCBD in 
een keer samen. 
 
 
Dus de werkelijke contributie van de afdeling is in feite ongeveer gelijk aan de 
andere afdelingen.  
 
Door de lange vergadering ging de presentatie “Kerk, geloof en Bijbel” niet 
door. Het wordt wel op andere tijdstip gehouden. 
 
 

Afdelingsbijeenkomst maart 2014  
 
De kerkdienst wordt gepreekt door Dhr. Van Dalen. De schriftlezing is Marcus 3 
vers 5b.  De thema van de preek is: “Er is hulp voor u”.  
 
Mededelingen: 

- Onze oude ex-lid Jack van Bijsterveld (ca. 40 jaar geleden) is op zijn 71 
jarige leeftijd na het ziekbed overleden. Hij was maar ongeveer 2 jaar lid 
geweest.  

- Met Marjolein, dochter van Ria en Wim, heeft hersentrombose gehad. 
Een zeldzame ziekte, het gaat om ca. 25 mensen per jaar in Nederland. 
Met haar gaat het op dit moment aardig. Ze wachten nog op de uitslag, 
waarom Marjolein hersentrombose had. 

 
Inkomende stukken: 

- Email van Jan Bloemkolk met het verzoek om de beschikbaarheid van 
onze kerk en inzet voor de algemene ledenvergadering op 14 maart 
2015 van NCBD. 

- Dankkaart van familie Middelkoop i.v.m. overlijden van Aart Middelkoop. 
- ALV stukken voor de ALV vergadering op 15 maart as in Leiden. 
- Nieuwsbrief van Holy Land Institute for the Deaf over de giften voor het 

schoolreisje. 
- Nieuwsbrief van AMT 
- Bondsdag op 10 mei as in Spakenburg 
- Email van NCBD over twee excursies; natuurboottocht op de Nieuwkoops 

Plassen en bezoek Rijksmuseum met evt. aansluitend bezichtiging Anne 
Frank huis in Amsterdam. 

- Bijbeldag op 29 maart as in Nijkerk 
 

 
ALV op 14 maart in Leiden: 
Peter en Joan gaan namens afdeling de algemene ledenvergadering van NCBD 
in Leiden bijwonen. 
 
Rondvraag: 
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Heleen: Op 14 maart 2015 wordt ALV van NCBD gehouden in onze kerk. Op 
die dag is er geen kerkdienst, maar meditatie door een van de landelijke 
dominee. Willen jullie dat de bijeenkomst op zaterdag 7 maart wordt  
 
 
 
gehouden? Dan met de kerkdienst. Dus twee zaterdagen achter elkaar? De 
meeste hebben liever, dat er een bijeenkomst wordt plaatsvinden. 
Petra: Jantine is verhuisd. Wordt er een bloemstuk namens de vereniging 
gegeven aan Jantine? Bij normale vrijwillige verhuizing wordt normaal geen 
bloemstuk gegeven, echter wel een kaart via post. Bij de verplichte verhuizing 
door de omstandigheden krijgt men wel een bloemstuk naast een kaart. Dus 
geen bloemstuk voor Jantine. 
Nettie:   Willen jullie straks de hapjeslijst wat jullie lekker vinden invullen? Dan 
hoeven Nettie en Henk niet elke keer bedenken. 

 
In de loop van de avond vond er een wedstrijd 
plaats. Het wordt dan gestreden om wisselbeker. 
Welke soort wedstrijd? Een memory-wedstrijd. 
Kinderen zijn sterke kandidaten voor zulke 
wedstrijd dan volwassenen. Is dat zo? 
Er werden 4 ronden plaats. Kinderen  en 
volwassenen deden fanatiek mee. Kinderen lieten 
duidelijk ook zien, dat ze sterke geheugen 
hadden.  
 
Na hele wedstrijd moesten de Spebipu-leden heel 
goed overleggen en uitzoeken in de gang, wie de 
werkelijke winnaar is. Want de concurrentie was 
hoog. De eerste vijf waren zo dicht bij elkaar. 

 
Voor de eerste plaats waren er twee winnaars.  De totale punten van deze 
winnaars  zijn gelijk, dus er werd naar aantal gelijke plaatjes gekeken. Op dat 
basis wordt er dan een op de eerste en andere op de tweede plaats. Echter zijn 
de aantal gelijke plaatjes ook gelijk.  
 
Deze winnaars zijn kinderen. Het zijn 11 jarige-
tweelingzusjes Mariëlle en Estelle. De wisselbeker 
gaat voor een jaar bij hen. De beker gaat dus naar 
een huis. Hun  namen worden nog gegraveerd op 
de wisselbeker.  
 
De derde plaats is 
weer een kind, een 
jongst kind die 
aanwezig is. Dat is 
Sven, een zoon van 
Niek! De eerste 
volwassene is op de  
vierde plaats.  
Dat is Cees. 
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Mariëlle, Estelle en Sven, hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
PUZZELPAGINA: 
 
Hoi allemaal, 
 
Voorjaar is weer aan de deur. Het is heerlijk om te zien, dat voorjaarbloemen 
uit de grond en de lammetjes zijn geboren en aan het hummelen. Vorige keer 
was geen puzzel. Ik was vergeten om nieuw puzzeltje te zetten en bied excuus 
voor ongemak. Vanaf nu is geen prijspuzzel meer, maar voor het plezier. Jullie 
zijn vrij om te doen en heel veel plezier met het puzzelen. 
 
Oplossing: 
 

A. Beslagkom 
 
 
Groetjes van Ingrid Binneweg  
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