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Contributie 2022:  € 32,50 (alleenstaanden);       € 54,00 (echtparen)  
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 Opzeggen van het lidmaatschap bij het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur 
Utrecht kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het kalenderjaar met een 
opzegging-termijn van één maand, dus voor 1 december. 

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-
schapsgeld vindt niet plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid. 

Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling 
bijgehouden in een ledenbestand. Het bestuur geeft veranderingen in de 
persoonsgegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Zwolle en 
omgekeerd. 
 

Kopij voor het november nummer inleveren vóór  12 APRIL 2022 

Zoektocht naar sleutel van het toilet 14 - 15 
Herkomst Stille nacht 16 
Kerstgedicht 17 
’t Is Waarlijk…….Wonderbaarlijk 18 
Vraag & Antwoord/ Even lachen 19 
Op de vensterbank/ Nieuwjaarwens 20 
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Bestuur PCOB-afdeling Dordrecht 
 
 

Dhr. C.J. den Dopper  
voorzitter, afgev.  WMO 
 Jupiterlaan 18 
3318 JC  Dordrecht 
Tel: 078-617 00 05  
cjdendopper@gmail.com  

Mw. G.J.van der Veer-Groeneveld  
Secretaresse 
Dubbelsteynlaan-West 44 
3319 EL Dordrecht 
Tel: 078-616 12 20 
gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl 

Mw. T. Oostenrijk-Baron 
2e voorzitter / WMO / Lief & Leed 
Werf van Gips 276 
3313 DD  Dordrecht  
Tel. 078-8448 102   
t.oostenrijk5@upcmail.nl    

 Mw.W.Berrevoets-Oudenaarden 
redactie Contactblad 
Haringvlietstraat 93  
3313 EB  Dordrecht  
Tel: 078-616 33 95  
wiloudenaarden@upcmail.nl 

 Dhr. J.J. van den Hoek 
  penningmeester 

Hortensiastraat 24 
3319 HE  Dordrecht 
Tel:  078-843 40 69  
jjvdhoek@gmail.com  
Rek nr: NL60 INGB 0004 1255 14 
t.n.v.  PCOB-Dordrecht 

Dhr. J.N. Bogaards 
Ledenadministratie 
Azobé 201 
3315 NR Dordrecht 
Tel: 078-6166824 
nicobogaards@upcmail.nl 

 Melden van adreswijziging, van 
overlijden en bij opzegging 

Mw. J.H.. Fontijn 
Eind-redacteurr 
Weizigtweg 301 
3314 JJ  Dordrecht 
Tel. 078 631 59 24 
Jhfontijn51@gmail.com 
 

Dhr. T.A. Wor   (geen bestuurslid) 
Acquisiteur PCOB-blad 
Maaskant-erf 215 
3315 KR  Dordrecht 
Tel. 06 13 730 642 
theoworddt@hotmail.com  

contactpers.  “Lief en Leed” 

Vacant 

Info: Mw. T. Oostenrijk 

 

Doorgeven van Lief & leed 

Contactpersoon bezorging  bladen 

Fam. A. den Houter 
Bakema-erf 155 
3315 JC  Dordrecht 
Tel. 078-613 9828 
E-mail: a_denhouter@hetnet.nl 

 
  

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
mailto:wiloudenaarden@upcmail.nl
mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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VAN UW VOORZITTER 

 

We mogen weer samen komen ! 
 
Vanaf vrijdag 25 februari j.l. werden alle corona maatregelen afgeschaft. 
Althans voor de meeste instellingen. In het Openbaar Vervoer, in bus, tram, 
metro en trein blijven mondkapjes verplicht.  
Maar ook ziekenhuizen en Zorgcentra hielden nog vast aan de corona-
maatregelen. 
Zo is op dit moment dat ik dit schrijf binnen de PZC, de beide locaties 
Crabbehoven en Dubbelmonde nog een max. van 30 personen in de 
Biesboschzaal. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 15 maart. 
We hopen echter dat we met de Paasviering op 7 april weer allemaal 
mogen samenkomen. 

Onze eerst geplande bijeenkomst van 18 februari, die we in samen-werking 
met de Seniorenbond SDD en KBO en leden van de Adviesraad WMO & Jeugd 
organiseerden, moesten we vanwege de orkaan ‘Eunice’ verplaatsen naar 
vrijdag 25 februari.  Op donderdag 17 februari vroeg in de middag werd door 
het KMNI de melding code “ROOD”  gegeven, zodat we alle leden en gasten 
die zich hadden opgegeven tijdig konden afmelden. 

Helaas werpt de oorlog van Rusland tegen Oekraïne een grote schaduw over 
het wereldgebeuren.  Het is bijna onvoorstelbaar hoe deze ramp ons 
allemaal in shock doet zijn. We denken aan al die vluchtelingen, aan alle 
mensen die achterblijven in Oekraïne, aan alle militairen, zowel Oekraïners 
als Russen, die gedwongen zijn te vechten en het niet willen. 

Laten we bidden en hopen dat aan de wandaad van Vladimir Poetin een halt 
toegeroepen kan worden en dat Oekraïners weer terug kunnen keren naar 
hun eigen land.  
 
We hopen op uw steun. 
Cor den Dopper,  
voorzitter 
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 

 
die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 7 april 2022 

in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 
Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

Aanvang 14.30 uur 

PASSIE-  / PAASVIERING 

Ds. Erik Schipper, wijkpredikant van het 
Huis bij de Bron verzorgt deze viering. 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Viering 

• Pauze  

• Viering (vervolg) 

• Sluiting  

  We rekenen zoals gewoonlijk op een goede opkomst. 
  Met vriendelijke groeten 
  het bestuur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze 
middagen kan organiseren. Aan de hand 
van spreker-lijsten en in overleg met het 
bestuur, worden mensen uitgenodigd 
voor onze afdeling een presentatie te verzorgen. Houdt u van 
contacten leggen met sprekers voor onze contact-middagen ? 
Dan bent u voor ons de juiste man of vrouw. Een uitdaging? 
Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
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REGELS TIJDENS LEDENBIJEENKOMTEN 
 

Hoewel de coronamaatregelen  

• Heeft u KLACHTEN, dan blijft u thuis  

• Bij binnenkomst wordt uw naam en tel.nr. genoteerd. 

• Beschikt u over een e-mailadres, die wij niet kennen, 
geef dit door zodat wij u op de hoogte kunnen houden. 

• Houd onderling minimaal 1,5 meter afstand 

• U blijft op uw plaats zitten, 
 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

 

. 
 

 

 

  

VANWEGE DE AANGESCHERPTE COVID-19 
MAATREGELEN IS AANMELDEN VERPLICHT. 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

NEEM  UW QR-CODE MEE, OMDAT WE 
NIET WETEN OF DEZE VEREIST WORDT. 

 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

 

Wilt u een naar een theater voorstelling 
of een museum? 

Dit kan gelukkig weer! Vindt u het gezelliger om 
niet in uw eentje maar, met meerdere personen te 
gaan?   De Stichting 4het leven  kan dit voor u 
regelen. Deze organisatie is al 16 jaar in 280 
plaatsen actief en werkt met vrijwilligers.  

Een vrijwilliger haalt u thuis op, blijft bij u, haalt zo nodig een kopje koffie, 
en brengt u ook weer thuis. Tijdens de pauze zit u aan een gereserveerd 
tafeltje waar u ook andere senioren kunt ontmoeten die met  vrijwilligers  
van 4het leven naar het theater of museum zijn gekomen.                                                                                                                                                                                               
Wat er voor mogelijkheden zijn kunt u vinden op de site  
www.4hetleven.nl                                                 

Ook kunt u inlichtingen krijgen via een landelijk telefoonnummer  035-524 
5156. Elke maand komt er een nieuwsbrief uit  waarop u zich via de mail 

kunt abonneren. nieuwsbrief@4hetleven.nl  Als u uw postcode opgeeft  
ziet u wat er in uw omgeving  te beleven is.  
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Op maandag 7 maart vond de actie “Samen in actie voor Oekraïne” 
plaats op NPO 1, RTL4 en SBS6. Daarin kwamen Insta-dichters aan 
het woord. 

Insta-dichter Geete sprak het volgende gedicht: 

Ik zou zo graag willen geloven, 
dat compassie remedie is tegen agressie 
en Liefde antwoord op haat. 

Wij onderdeel zijn van een grotere intentie 
dat er iets goddelijks bestaat 

Ik zou zo graag willen geloven, 
maar wat is de liefde nog waard, 
als de bom inslaat 

Ik zou zo graag willen geloven,  
dat liefde het antwoord is op haat. 

En dat is het en dat moet het wel zijn: 
Liefde geeft hoop in bange tijden, 
maakt de strijd de moeite waard. 

 

Mogen 
het voor 
een keer 

geen 
daden 
maar 

woorden 
zijn 

 

SAMEN IN ACTIE 
VOOR OEKRAINE 
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Gebed voor Oekraïne 

 
God van liefde en trouw, 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.  

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen, 
de wapens zwijgen. 

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te houden. 
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,  
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons  
hoe dan ook blijft dragen. 
Geef dat de stemmen die weg willen blijven  
bij angst en strijd gehoord  
worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
 
Dat wapens geen recht van spreken krijgen,  
dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,  
van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak 
zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.  

In Jezus' naam, 
Amen 
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Hulp bij Belastingaangifte 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van de 
KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen 
tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een 
belastinginvuller van de KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen 
van zorg en huurtoeslag. 
 
Wilt u weer gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met uw 
belastinginvuller: 
- Dhr. A.A. Jongkind,  tel. 078 691 21 13 (Coördinator – Algemeen)  
- Mw. M. Wolff  tel. 078 616 05 96 (Algemeen) 
- Dhr. N.A. Bor  tel. 078 616 04 53 (Dubbeldam-Stadspolders) 
- Dhr. W.H. Somer  tel. 06 51 978 548  (Sterrenburg I, II, III) 
 
Huidige cliënten kunnen rechtstreeks met de eigen invuller bellen, deze 
regelt het verder. Nieuwe cliënten melden zich aan via de coördinator.   
Dhr. A. Jongkind (078 691 21 13 of 06 448 409 64)  
Deze zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt. Deze komt bij u thuis 
of u wordt gevraagd om langs te komen. Ook als u geen lid bent, kunt u een 
beroep doen op de belastingservicedienst.  

De vergoeding voor uw invuller is conform de publicatie 
Rekent u op  • € 15  voor leden   en   •  € 30 voor niet-leden 
Niet-leden, die gelijktijdig lid worden, betalen het bedrag van leden. 
 
De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiften in. U blijft te allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg en/of  
huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze 
service. 

 
 
 
 
  

Houdt u tijdens de afspraak aan de coronaregels en 
maak uw afspraak zo vroeg mogelijk. 
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Rijbewijskeuringen CBR in Dordrecht 

Dordrecht - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is 
nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs 
(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts 
moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen 
in Businesspoint Dordrecht op maandag 11 april medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u  
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 

 De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden 
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden. 

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg . 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u 
pas een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de 
website van RegelZorg. 

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Mutaties PCOB leden 4 februari 2022 tot en met 4 maart 2022 

Nieuwe leden: 
❖ 10-02-22: Mw. M.J. Scheurwater-de Waard, Jan Ligthartlaan 113, 

3312 KE (Geb. 19-11-1941) 

Overleden: 
❖ 29-01-2022: Dhr. J. Jongeneel op de leeftijd van 96 jaar 
❖ 14-02-2022: Mw. G.M. Leeflang-Lozie op de leeftijd van 82 jaar 
❖ 16-02-2022: Mw. J. Mensen-Hofman op de leeftijd van 97 jaar 
❖ 21-02-2022: Mw. P.C. Van Steenis-Witstok op de leeftijd van 89 jaar 
❖ 25-02-2022: Mw. P. Baars-Remmers op de leeftijd van 93 jaar 

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. 

Zieken: 
Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis,  
voor zover mogelijk van harte beterschap en veel sterkte bij hun ziek zijn. 

Jarigen: 
Alle jarigen van deze maand feliciteren wij van harte met hun verjaardag  
en wensen U alle goeds toe voor het komende jaar. 

PCOB-jubileum: 
❖ 01-03-2022: Fam. Smit-Looise:  25 jaar 

Van harte gefeliciteerd. 

Aantal leden: 
Wij hebben momenteel 481 leden bestaande uit:  

❖ 261 personen (individuele leden)  
  en 

❖ 220 personen (110 echtparen) 
 
Nico Bogaards  

 
 

 
 

 

  



  

11 
 

Verslag ledenbijeenkomst 25 februari 

Eindelijk mochten we weer bij elkaar komen! I.v.m. de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen was er een bijeenkomst door de drie 
seniorenbonden georganiseerd. Deze vond plaats in de Maranathazaal van 
De Wijnstok. De politieke keuze is dit jaar zeer ruim. Elke Dordtenaar boven 
de 18 jaar kan een keuze maken uit 16 partijen, 14 partijen waren met één 
of meerdere personen aanwezig. We willen graag te weten komen wat 
senioren de komende raadsperiode kunnen verwachten wat betreft Wonen, 
Zorg en Welzijn. 

Onze voorzitter, dhr. Cor den Dopper, opent de middag met een welkom.  
Daarna krijgt de middagvoorzitter, dhr. Arie Kuperus van de Adviesraad 
WMO & Jeugd, het woord. Ook is er een fotograaf, dhr. Wim v.d. Pol, 
aanwezig. Er zijn 2 rondes met 7 partijleden op het podium. Er mogen vragen 
gesteld worden, mondeling en schriftelijk.  Vanuit de zaal wordt de wens 
uitgesproken dat de politiek echt luistert naar de senioren. 

Het woningprobleem blijkt een goed onderwerp.  Het percentage senioren 
boven de 65 is 20% van de 120.000 inwoners van Dordrecht. Er zijn veel 
seniorenwoningen in Dordrecht, maar niet genoeg om doorstroming van een 
gezinswoning naar een seniorenwoning goed te laten verlopen. Er worden 
luxe appartementen gebouwd, maar die zijn voor senioren met een smalle 
beurs niet te betalen. Het schijnt dat projectontwikkelaars voorkeur hebben 
voor huizenbouw in de duurdere klasse. Alle partijen hebben wel een idee 
hoe ze dit gaan aanpakken. Eén politicus sprak het vermoeden uit dat 
senioren niet willen verhuizen. Hierop komt commentaar uit de zaal. Er zijn 
wachtlijsten en een woningstichting heeft onlangs de ingeschreven personen 
vanaf 80 jaar een brief gestuurd met de mededeling dat ze niet meer in 
aanmerking komen voor een woning. Eén politieke partij onderneemt actie 
hierop want dit lijkt op leeftijds-discriminatie. Wij blijven dit volgen. 

Eén partij spreekt over ‘Knarrenhofjes’, waarbij bewoners elkaar kunnen 
helpen. Andere partijen pleiten juist voor seniorenwoningen tussen 
gezinswoningen, zodat contact tussen jong en oud op kleine afstand, 
mantelzorg etc. beschikbaar is. De senioren zelf willen de regie houden, zorg, 
winkels en O.V. op korte afstand. Ook willen senioren best verhuizen naar 
kleinere woningen of appartementen, mts de huur- of koopprijzen redelijk 
zijn.  
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(vervolg verslag ledenbijeenkomst 25 februari) 
 

Ook openbaar vervoer moet goed te bereiken zijn. Een buurtcentrum met 
activiteiten voor jong en oud werd regelmatig genoemd. Als deze 
buurtcentra ook een huisartsenpost, fysio, thuis zorg, etc. kunnen 
huisvesten lopen mensen gemakkelijker binnen voor een activiteit, een 
kopje koffie en een onderling gesprekje. Om eenzaamheid onder ouderen 
tegen te gaan zou het mogelijk moeten zijn om huisdieren te mogen 
meenemen in verzorgingshuizen. Ontmoetingsplaatsen zijn volgens de 
politici topprioriteit. Dit staat in schril contrast met het sluiten van een 
activiteitencentrum zoals Sta Pal.  

Ook een oproep vanuit de politiek: Let op elkaar, soms is de afstand om 
alleen binnen te stappen in een buurthuis of naar een activiteit die vanuit 
een kerk georganiseerd wordt groot. Help elkaar de drempel over, vraag 
iemand om met je mee te gaan. 

De PCOB-voorzitter bedankte alle aanwezigen, er werden bonnen en 
bloemen uitgereikt, hij sloot af met ‘Hoop is een kwaliteit van de ziel’ en 
wenste een ieder wel thuis. 
Gijsje 

 
 

 
  

  

 

Tot nu toe , 6 maart,  zijn er maar 11 mensen die mee willen.   

Dus wacht nog met betalen,  het moeten er minstens 35 zijn.  

Ik hoop dat het door kan gaan, maar we hebben even tijd. Wil 

iedereen ook een telefoonnummer opgeven zodat ik kan bellen 

als dat nodig is? Vergeet ook niet dieetwensen op te geven 

voor het diner.  

 Namens de reiscommissie, Wil. 
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Verslag ledenbijeenkomst 10 maart 

De voorzitter Cor den Dopper heet allen welkom . Het is 2 jaar geleden dat 
we op deze locatie bijeenkwamen. Enkele bestuursleden zijn, om 
verschillende redenen afwezig. Hij leest psalm 72 , een stukje uit een Bijbels 
dagboek en gaat voor in gebed. Daarna is er een moment van stilte voor de 
leden die in de laatste 2 jaar zijn overleden. Hun namen staan vermeld op 
het scherm. 

Dan zijn de jaarverslagen aan de beurt. Er is een correctie in het jaarverslag 
van 2020. De kascontrole is niet uitgevoerd door mevr. Annet Olijve maar 
door mevr. Nel Roos. N.a.v. het verslag van de penningmeester over de 
begroting van 2022 kwam de vraag over de subsidie van de Gemeente. Dit is 
helaas geen vaste jaarlijkse subsidie, maar wordt soms toegekend op 
aanvraag. Deze is toegekend vanwege het onderwerp van de drie 
Seniorenbonden bonden bijeenkomst van 25 februari 2022, nl. het debat 
met vertegenwoordigers van de Dordtse politieke partijen vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen. Mevr. Nel Roos is aanwezig en heeft samen 
met de heer A. de Man de kas van beide jaren 2020 en 2021s gecontroleerd. 
De vergadering  verleent met applaus decharge aan het bestuur met dank 
aan de penningmeester. Ook is er een dankwoord van de voorzitter voor het 
vele werk dat de vrijwilligers de afgelopen twee jaren verrichten. 
De heren Nico Boogaards en Cor den Dopper waren  volgens rooster in 2021 
aftredend. Dhr. Boogaards heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een 
volgende periode, dit werd in dank aanvaard. De voorzitter dhr. Den Dopper 
heeft er 12 jaar opzitten en zou graag het stokje willen overdragen. 
Aangezien er zich geen opvolging heeft gemeld blijft hij nog aan. Ook dit 
besluit kreeg waardering uit de zaal. De secretaris, mevr. Gijsje v.d. Veer trad 
af volgens rooster 2022. Zij stelde haar functie beschikbaar voor opvolging 
en werd bedankt voor haar werkzaamheden met een bon en een prachtige 
bos bloemen. Het bestuur hoopt dat iemand zich meldt voor deze functie. Na 
de pauze met lekkere drankjes en hapjes, we hadden 2 nieuwjaarsrecepties 
in te halen! We vervolgden met een door de voorzitter voorbereid spel en 
probeerden per tafel zinnen af te maken met een woord dat tevens een 
plaatsnaam is. Ook waren er afbeeldingen die een plaatsnaam verborgen 
hielden. Er werd goed aandacht aan besteed, echte hersengymnastiek! 

De voorzitter sluit af met een gebed van Sietze de Vries en wenst eenieder 
wel thuis. De collecte voor Lief & Leed bedroeg € 67,30     
              Gijsje van der Veer 
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PASEN EN DE TROMPET 

Pasen is bij uitstek een feest waarop 
veel trompetmuziek te beluisteren valt. 
De tijd voor Pasen, de veertigdagentijd, 
is in de muziek de klassieke 
passiemuziek gespeend van 
trompetmuziek. Dit komt door het 
uitbundige en vrolijke karakter van dit 
instrument. In de passionen van Bach is er dan ook geen te beluisteren in 
tegenstelling tot het Weihnachtsoratorium waarin Bach rijkelijk strooit met de 
trompet. Bach was er trouwens niet vies van om plagiaat te plegen op zijn 
eigen thema’s en zo kan het gebeuren dat naast de koralen, ook diverse 
thema’s die in b.v. de Mattheuspassion te beluisteren vallen, ook in zijn 
Weinachtsoratorium doorklinken. En niet te vergeten in zijn wereldlijke 
cantaten waarbij ik even niet bij de hand heb waarbij hij het thema als eerste 
gebruikte. Interessant is wel om te horen hoe hij één en hetzelfde thema totaal 
anders uitwerkt en daarmee vind ik zijn plagiaat dan wel weer geoorloofd. Hij 
maakte trouwens veel gebruik van de zgn. Bach trompet die bijzonder hoge 
tonen voortbracht en nog steeds in gebruik is.  
Op Paasmorgen klinkt in veel kerken het “U zij de glorie” waarbij veel gebruik 
wordt gemaakt van de combinatie kerkorgel en trompet. Dit lied is van de hand 
van Georg Friedrich Händel en wel uit zijn oratorium Judas Macabaeus. Het 
lied wordt vaak bij huwelijken en begrafenissen gezongen en is een standaard 
onderdeel van de Heilige Missen met Pasen. Bekend zijn de uitvoeringen 
tijdens de huwelijken en begrafenissen van het Nederlands koningshuis. Bij 
deze koninklijke gelegenheden wordt vaak de originele Franse tekst gezongen. 
      

À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est 
descendu, 
Il roule la Pierre du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde 
d'engel af, 
heeft de steen genomen van  
't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Bron: Internet 
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 Pasen is een christelijk feest, maar 
met een voorchristelijke oorsprong. 
De Germanen vierden met Pasen 
het einde van de winter – 
verpersoonlijkt in de lentegodin 
Ostara (in het Duits heet het 
paasfeest Ostern, in het Engels 
Easter). De haas en de eieren staan 
symbool voor vruchtbaarheid en 
nieuw leven. 

Witte donderdag wordt zo 
genoemd omdat op die dag alle 
kruisbeelden werden bedekt met 
een witte doek. 

 

 Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
worden nergens de klokken geluid. 
Deze dagen wordt de dood van 
Jezus herdacht. Dagen van rouw. 
Geen klokken, maar ook geen mis, 
geen huwelijken en geen doopsels. 

Paaseieren eten heeft te maken 
met de vasten. Tijdens deze weken 
van onthouding mocht niemand 
eieren eten, maar de kippen waren 
na de wintertijd net opnieuw aan 
de leg en dus niet meer te stoppen. 
Op het einde van de vasten waren 
er zo veel eieren over, dat ze op 
tijd gekookt moesten worden om 
niet te bederven. En zo werd het 
een traditie om met Pasen 
(beschilderde) hardgekookte eieren 
te eten. 

 

 Het grootste chocolade-ei ter 
wereld werd gemaakt in Italië. Het 
ei woog 7200 kilo en was 19,6 
meter hoog.  
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  Wat wisten wij? 

 

U knielde neer 
en waste ons  
de voeten, onterecht. 
En geen van ons 
die het begreep 
U werd van Koning knecht. 
 
Nog zie ik Heer 
hoe U het brood 
nam en het voor ons brak. 
De beker wijn 
waaruit U schonk 
het bloed waarvan U sprak.  
 
’t Was in de hof 
dat U ons vroeg 
“Bid toch en waak met mij”. 
U was beangst 
en zeer bedroefd, 
maar och, wat wisten wij? 
 

 
 

 
Wij stonden ginds 
terwijl U stierf 
zo eenzaam en zo wreed. 
Maar geen van ons 
die iets begreep 
van wat U werk’lijk deed 
 
En op die dag 
bij ’t open graf 
verblind door ons verdriet. 
Pas later werd 
ons duidelijk 
wat werk’lijk was geschied. 

Hoe U het won 
van dood en hel 
en zo het graf verliet. 
 
Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK……………..WONDERBAARLIJK 

NR. 290 
(gekkigheid) 

Op de één of andere manier trek ik altijd gekkigheid aan. Zo ook afgelopen 
donderdag toen ik op weg was naar mijn vrijwilligerswerk. Richting 
Dordtwijktunneltje passeerde mij een auto, hetgeen helemaal niet kan want 
het is een fietspad. Enfin, net voor het tunneltje zag hij zijn fout in en keerde. 
Bij het passeren stopte hij en riep mij aan. Ja hoor, het zal weer eens niet 
waar zijn dus stapte ik met gepaste tegenzin af. Met een Duits accent vroeg 
hij mij de weg die ik hem gelukkig kon wijzen. Toen ik weer op wilde stappen 
bleek hij nog niet klaar te zijn en wilde hij mij iets vragen. Eerst vertelde hij 
mij dat hij uit Zwitserland kwam (hoe is het mogelijk) en logeerde in Villa 
Augustus (toe maar , het kan nogal lijden). Hij was van de firma Huppeldepup 
& Solingen. Aha, zei ik, van de vorken en messen. Jaaaa, zei hij verheugd, en 
nu kwam het. ’s Middags zou hij met het vliegtuig terugkeren naar 
Zwitserland, doch hij had nog wat bestek over dat niet mee mocht in het 
vliegtuig. Of ik er belangstelling voor had. Nou vraag ik je, zie ik eruit als 
iemand die bestek nodig heeft? Het deed me denken aan een week voor 
kerst toen een jongeman mij kerstkaarten wilde verkopen. Hij verkocht mij 
er een verhaal bij dat te gek was om waar te zijn. Vanuit de gedachte dat hij 
het harder nodig had dan ik, heb ik ze toen maar gekocht. De jongen was 
duidelijk niet in orde. Ik ook niet. Ooit werd ik op zondagochtend, op weg 
naar de kerk, benaderd door een dakloze die mij vijf euro vroeg voor het 
slaaphuis. Omdat ik zo moeilijk kan weigeren heb ik het hem gegeven, maar 
het was wel mijn collectegeld. Enfin, het kan maar ergens terecht komen. 
Misschien moet ik eens een ander gezicht opzetten. Behalve dat ik vreemd 
volk aantrek gebeuren er ook thuis regelmatig gekke dingen. Zo ook 
afgelopen nacht. Om een uur of twee moest ik er even uit en toen ik in de 
keuken kwam (ik zou niet weten wat ik daar midden in de nacht te zoeken 
had), stond de wasmachine te knipogen. Het schoot me te binnen dat ik hem 
om zeven uur in de avond had aangezet maar daarna helemaal was vergeten. 
Het leek mij niet wenselijk het op te schorten tot de ochtend, zodat ik mij 
genoodzaakt zag er alsnog werk van te maken. Zo kon het dus gebeuren dat 
ik de klokke twee uur in de nacht de was stond op te hangen. Guus kom naar 
huus want er beuren rare dingen. Op de één of andere manier is het mij niet 
vergund rustig en ordentelijk door het leven te stappen. En dat terwijl ik er 
toch echt m’n best voor doe!    
Cobi Fontijn 
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PUZZEL WOORDRITSEN 
 
In onderstaande puzzel moet u het woord invullen dat zowel met het linker- 
als met het rechterwoord een zelfstandig woord vormt.  
Bijvoorbeeld RACE – FIETS – BEL. 
Bij juiste invulling verschijnt in de gekleurde vakjes van boven naar beneden 
een woord dat bij deze tijd past. U kunt de oplossing insturen naar de 
redactie vóór 12 april. Veel puzzelplezier toegewenst. 
 

BAL 
 

   VRIEND 

VAK 
 

WEGEN 

   
 

KRACHT 

   
 

  KAMER 

LEUN 
 

AF 
 

BUS 

 
 

    POOT 

 
 

  GOOT 

 
 

   BUREAU 
 
MAAN SCHILDER 

 
     

HIJS 
 

     VOGEL 

GROEPS 
 

    TOESTEL 

BRAND 
 

    PRAATJE 
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VRAAG & ANTWOORD 

De oplossing van de Filippine puzzel was: 

“Het is kruis of munt, zei de non, en ze trouwde de bankier.”   
 De juiste oplossing is ingezonden door mw. Poppijus, mw. Idsinga, Elly 
Klomp, Mw. de Ronde, Dhr. Berrevoets en Mw. de Lang. 

De antwoorden van de Bijbel puzzel was:        
1. Ezechiël;   2 Ps. 119;   3. Manoach;   4. Debora;   5. Susan; 6. Athene 
De juiste oplossing is ingezonden door mw. Idsinga en Mw. de Ronde. 
Na loting gaat het bloemetje naar Mw. de Lang. 
 

Dan komen hier de volgende Bijbelvragen: 
1. Wie was volgens de Bijbel de eerste  machthebber op aarde?        
 Karel de Grote ---  Poetin --- Nimrod --- Hitler 
2. Waarvan heeft Mozes het koperen wasvat  voor de tabernakel 
 gemaakt?   
 Armbanden --- Kettingen --- vrouwenspiegels --- ringen   
3. Samuël was van de stam :  
       Levi --- Juda --- Benjamin --- Ruben 
4. Wie was de pleegvader van koningin Esther?  
        Manasse --- Mordechai --- Haman --- Darius 
5. Wie was Orpa?  
 De schoonzus van Ruth --- De dochter van koning David --- de moeder 
 van Maria --- de vrouw van Isaï 
6. Zacheüs klom in een boom. Wat voor een?    
 Vijgenboom --- sinaasappelboom --- olijvenboom --- citroenboom 
7. Demetrius de zilversmid maakte zilveren tempelsieraden.  Voor welke  
 god?   ( Hand 19)     
 Zeus --- Helena --- Athena --- Artemis 

De oplossing van deze Bijbelvragen kunt u opsturen naar de redactie  
vóór 12 april 2022.  

Veel plezier!                                
Wil 
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OP DE VENSTERBANK 

 
Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn 
afgeschaft, hebben we nog wel te maken met 
1,5 meter afstand houden. In de planten-wereld 
zijn er ook die niet van aanraking houden. Ik 
denk hierbij aan de plant met de Nederlandse 
naam Kruidje-roer-me-niet. 

De Latijnse naam is MIMOSA PUDICA en is uit de 
familie Leguminosae. Wat wij “Mimosa” noemen heet officieel Acasia. 
Mimosa Pudica is de enige soort die als kamerplant wordt gekweekt. 
Als struik groeien ze in grote hoeveelheden op de open steppes van Brazilië. 
Het blad is samengesteld uit paren smalle steeltjes met aan de top vier 
geveerde blaadjes. De kleine, poederkwast-vormige bloempjes zijn lichtpaars 
of lilaroze, en geuren niet. 

De naam Kruidje-roer-me-niet dankt ze aan de bijzondere eigenschap dat ze 
bij aanraking een zogenaamde “slaaphouding” aanneemt, waarbij de 
blaadjes zich toevouwen. 

De verzorging is niet buitengewoon. 
Ze verlangt een lichte standplaats niet in de felle zon; bij een 
kamertemperatuur van ± 18⁰ C tot 21⁰ C met frisse lucht (geen tocht). 
Tijdens de groei- en bloeiperiode geeft u rijkelijk ontkalkt water en om de 14 
dagen mest. Ook besproeit u haar regelmatig. Ze is meestal maar één seizoen 
mooi en moeilijk te overwinteren.  

 

    

 

Als bloemen konden spreken zouden zij zwijgen 

Bloemen zijn de gedachte van planten 

De aarde lacht in bloemen 

Een bloem is onkruid met een betere opvoeding 



  

 

Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
- Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweitzer ziekenhuis ( alle locaties) 
- Huisartsenpost: spoedeisend ( 1700-0800 uur)  
- GGD Zuid-Holland ( waaronder DG Jeugd) 

Aafje zorglijn Telefoon: 
- Curadomi (Christelijke thuiszorg) 
- Internos thuiszorg 
CIZ : centrum indicatie zorg regio Z-W 
Landelijk meldpunt Zorgklachten 
Zorgbelang Zuid-Holland Zuid - Dordrecht            

Sociale dienst Drechtsteden 
Stichting MEE Drechtsteden, waaronder: 
- Sociale wijkteams  (tel.: per wijk) 
- GeldenZo Dordrecht (via Sociaal Wijkteam) 
- Het Juridisch loket 

Rijbewijs keuringen senioren - vanaf 75 jaar: 
- Klein rijbewijs € 40 -€ 55  / Groot € 40-€ 70                            
- Afspraak maken via Regelzorg 

Belasting service 
- dhr A.A. Jongkind, coördinator 
- dhr. N. Bor 
- dhr. W. Somer 
- mw. M.A.L. Wolff-Rammeloo 

Alzheimer tel. Hulpdienst (09-23 u.) 
SOS Telefonische Hulpdienst 
Stichting Hip, hulp in praktijk Dordrecht 
PlusBus  info+reservering:  plusbus@hetspectrum.nl   

Opgave Lief en Leed,   Mw. T. Oostenrijk-Baron 
Kopij Contactblad:  Mw. J.H. Fontijn: zie pag. 2 
Bezorging bladen:  Fam. Den Houter 
-   Drukkerij RAD. 
Website afd. Dordrecht:  
- https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht  

                      112 
         0900-8844 
           654 11 11 
           20 200 20 
           770 85 00 

          0900 8664 
  0900 258 2583 
            648 3838 
    088 789 1000 
    088 120 5020 
    088 929 4000 

            770 89 10 
            750 89 00 
 
 
        0900 80  20 

   

    088 23 23 300 

   
           691 21 13 
           616 04 53 
           618 35 52  
           616 05 96 

          0800 5088 
    078 613 23 22 
            204 93 15  
    06 33 736 189 

     078-8448 102              
            631 59 24 
            613 98 28 
            621 38 82 

 

Belangrijke telefoonnummers 
 
  



  

 
 
 

 


