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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  10 MEI 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 

 

Gedenken en vieren ? 

Op 4 mei herdenken we weer onze doden die zijn gesneuveld in 1940- 
45, in Indonesië maar ook in landen waarin onze veteranen hun maten en  
kameraden moesten achterlaten. 
In alle tijdperken voor ons hadden mensen te maken met conflicten over 
grenzen. En ook expansiedrift is ons niet vreemd. We zien het steeds weer 
opnieuw gebeuren. Geweldvolle tragedies die over politieke, economische  
of religieuze grenzen gaan, herhalen zich; de tweede wereldoorlog, de oorlog 
in Syrië, in Irak en nu weer in Oekraïne. 

Daders en slachtoffers 
En het ráákt ons, want we zijn mensen en herkennen elkaars pijn en angst.  
Het trauma van oorlog ligt ook nog in ons DNA opgeslagen en is niet zomaar 
vergeten. Ook daarmee komt het soms erg dichtbij. 
Meestal kunnen we ons gemakkelijk identificeren met het leed van de  
mensen die ongewild geweld ondergaan, de slachtoffers. En wanneer we 
slachtoffers benoemen wijzen we automatisch een andere groep aan als 
daders en koppelen er een ‘goed en fout’ aan. We oordelen over wat er 
gebeurt. Natuurlijk hoeven we geweld niet te rechtvaardigen, beslist niet, 
maar is er nog een andere optie?  Wat als we ons oordeel opschorten? 

Ook daders zijn iemands vader, kind of broer. En net als degenen die op de 
vlucht slaan of blijven om het land te verdedigen, kennen daders en hun 
familie angst, trauma en verlies. 
Bijna vanzelfsprekend voelen we mee met degenen die hun land uit vluchten 
of verdedigen. Maar meevoelen met die duizenden soldaten, die jonge 
mannen, vaders, zonen en broers, die op bevel een land binnen-vallen, dat 
hebben we niet geleerd. 

Laten we bidden en hopen dat de wandaden van het Russisch leger een halt 
toegeroepen kan worden en dat Oekraïners weer terug kunnen keren naar 
hun eigen land en met hulp weer kunnen opbouwen. 
 
Cor den Dopper,  
voorzitter 
  



  

4 
 
 

UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 

die gehouden zal worden op: 

                                      DONDERDAG 12 mei 2022 

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

Aanvang 14.30 uur 

MERWEDEGIJZELAARS 

In de nacht van 9 op 10 mei 1944 schiet het verzet bij de Helsluis twee land- 
wachters dood. Als represaille worden in de week daarna aan beide 

 zijden van de rivier de Merwede honderden veelal jonge mannen opgepakt  
en door de bezetter weggevoerd. Van deze mannen keren er 26 niet teru 

Anja van der Starre vertelt over deze Merwedegijzelaars, 
 waarbij ook haar vader en opa bij betrokken was.  

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Presentatie 

• 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 opgeheven zijn 

• Maar heeft u KLACHTEN, dan blijft u thuis  

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

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

. 
Ledenwerfactie 2022 

Werf een nieuw lid en ontvang een VVV-bon 

van € 20. 

Ook het nieuwe lid betaalt het eerste jaar 

slechts de helft van de jaarcontributie. 

Dus werf een lid, en hij ontvangt naast het 

landelijk KBO-PCOB magazine ook ons eigen 

maandblad Ontmoeting  !  

Aanmelden bij onze ledenadministrateur 

(zie de gegevens op pag. 2) 

 
Mededeling bestuur 

We zijn er NIET in geslaagd om op/na de ledenvergadering een 
nieuwe secretaris/esse welkom te heten in ons bestuur. 
We zoeken iemand  
- die bekend is met het werken in Word  
- verslagen maakt van bestuursvergaderingen en ledenmiddagen 
- correspondentie onderhoudt met gastsprekers 
Het kost u wellicht slechts enkele uren op weekbasis. 
Aanmelden of voordracht te richten aan de voorzitter (zie pag. 2). 
 
 
 

 

 

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. 

 

Niemand heeft een tekstverwerker nodig als 

hij een efficiënte secretaris/esse heeft. 

Robertson Davies 
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Seniorencoalitie: pensioenwet is onacceptabel zo 
 

De Seniorencoalitie, met daarin onder 
meer KBO-PCOB, vindt de Wetsvoorstel 
Toekomst Pensioenen in de huidige 
vorm onacceptabel. Al vóór 2027 
moeten de pensioenen worden 
geïndexeerd, maar daar is in het 
wetsvoorstel weinig zicht op. Daarmee 

breekt het kabinet zijn belofte van een koopkrachtig pensioen.  

Bovendien dreigt de koopkracht van het pensioen daarna op een structureel 
lager niveau te liggen. Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden 
en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te 
gaan. 

Indexatie 
Het perspectief op indexatie in de periode tot 2027 is geheel afhankelijk 
gemaakt van de uitermate wispelturige marktrente. Daarmee ontkent het 
kabinet het karakter van het pensioenstelsel, dat is gebaseerd op 
rendementen. De Seniorencoalitie wijst erop dat voor de grote meerderheid 
van de gepensioneerden de indexatieachterstand al rond de 23% bedraagt.  

Als het kabinet de regels niet aanpast, zal de daling van de koopkracht van het 
tweedepijlerpensioen tot 40% kunnen oplopen. En al kan door de licht 
gestegen rente her en der wel worden geïndexeerd, dan nog zal de verhoging 
in geen verhouding staan tot de gestegen prijzen. 
 

Draagvlak 
Het kabinet heeft zich de afgelopen jaren doof gehouden voor de 
fundamentele kritiek van de Seniorencoalitie. De Seniorencoalitie zal de leden 
van de Tweede en Eerste Kamer met klem oproepen om de wetgeving met 
name in de overgangsperiode te verbeteren. 

Het kabinet stelt dat in het nieuwe stelsel pensioenen vanaf 2027 sneller 
kunnen worden verhoogd. Maar die verhoging komt te laat voor de 
gemiddelde gepensioneerde, die immers rond de 77 jaar oud is. Ook een in 
publicaties voorgespiegelde verhoging bij het ingaan van het nieuwe stelsel is 
feitelijk voor gepensioneerden een sigaar uit eigen doos. 
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Onze DINER-Cruise op 14 mei. 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we met iets meer dan 35 leden die 
mee gaan. Er kunnen er nog bij!  Ik denk dus dat het doorgaat.  

De reis gaat per touringcar 
naar Heusden waar we op het 
partyschip Jacqueline een fijn 
plekje zoeken. Aan boord is 
een lift aanwezig. Als hartelijk 
welkom krijgt u eerst 
koffie/thee met appelgebak. 
We genieten van het uitzicht 
op de Bergse Maas, de Amer 
en het Hollands Diep. Begin 
van de middag wordt het diner geserveerd. U kunt kiezen uit rollade of 
schnitzel en na afloop een lekker ijsje.  Voordat u in Willemstad van boord 
gaat nog een lekker kopje koffie/thee, waarna u weer thuisgebracht 
wordt.  

 

Opstapplaatsen:  

  

Wilt u zo snel mogelijk het geld storten, we moeten de rekening vooraf 

betalen. Kosten € 62, 50 per persoon voor leden en € 67, 50 voor niet-

leden. En nu komt het: 

Storten op de rekening van onze penningmeester                                 

NL 60  INGB 0004 1255 14  t. n. v. PCOB -Dordrecht   en  met 

vermelding  Reisje 14 mei en als u voor nog iemand betaald die 
naam erbij vermelden.  ( dus niet meer op mijn rekening)  Ook in 
de bus betalen kan dus niet meer.  

Stadskantoor  8.45 uur 
Talmaweg bij kasteel Crabbehof  9.00 uur 
Dubbelmonde in de Koningstraat. 9.15 uur 
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Verslag van de Passie- en Paasviering, 7 april 2022 
 
Medewerkers: ds. Erik Schipper, Tea Oostenrijk, Cobi Fontijn (piano). 

Thema: De dood voorbij.  

Na het welkomstwoord van de voorzitter zongen we gezang 173 de verzen 
1,2,3 en 4, waarna de ds. Schipper  opende met gebed. Hij bad voor het vele 
lijden overal in de wereld.  

Tea las het gedicht voor dat in de liturgie was afgedrukt, zodat iedereen het 
ook mee kon lezen, waarna we zongen uit NLB lied 381 vers 2/ gezang 358 
vers 2 uit liedboek van de kerken 1973. De schriftlezing uit het Oude 
Testament was Exodus 12 : 21-31. Hierna zongen we uit het nieuwe liedboek 
lied 389 vers 1 en 2 ( melodie Psalm 134).  

De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament was Lucas 22: 14-20. En 
zongen we daarna NLB lied 389 vers 3 en 4. De eerste overdenking van  
ds. Erik Schipper was: Pasen , de dood voorbij, waarna we Lied 624  uit NLB 
hebben gezongen. 

Tijdens de pauze werd koffie/thee geschonken en was er tijd en gelegenheid 
genoeg om na 2 jaar bij te praten en elkaar weer te ontmoeten.  

Na de pauze begonnen we met zingen van lied 624 ( NLB) . Erik Schipper 
vertelde hoe op de Paasmorgen het gesprek verlopen zou kunnen zijn tussen 
Magdalena en de tuinman  waarna we uit NLB lied 641 vers 1 en 4 zongen. 
Ook het gesprek van de Emmaüsgangers op weg naar huis met de Heer Jezus, 
kwam toen aan bod, verteld door Erik Schipper.  

Uit het NLB zongen we lied 642 de verzen 1,4,6, en 8, waarna hij afsloot met 
gebed.  Staande zongen we: U zij de glorie. 

De voorzitter sloot de middag af met een dankwoord aan ds. Schipper en 
Cobi Fontijn voor hun medewerking aan deze middag. Het bestuur wenst u 
een Opgewekt Paasfeest.  

De penningmeester ging nog rond met het 
zakje voor Lief en Leed. De opbrengst daarvan 
was € 78,30. 

Wil Berrevoets 
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Mutaties PCOB leden   4 maart 2022 tot en met 10 april 2022 

Nieuwe leden: 
 7 april 2022: Dhr. A.J. Vroegop, Joh. Naber-erf 299, 3315 HJ 

Overleden: 
 27-03-2022: Mw. M.C. Van Oijen-Sneep op de leeftijd van 86 jaar 
 30-03-2022: Dhr. W.J. Senders op de leeftijd van 85 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. 

Aantal leden per 10 april 2022: 
Wij hebben momenteel 479 leden bestaande uit:  

 261personen (individuele leden) en 
  en 

 218 personen ( 109 echtparen) 
Nico Bogaards 
************************************************************ 

Lente betekent oorspronkelijk ‘het lengen der dagen’ en dat is precies 

wat er in het voorjaar gebeurt. Maar er gebeurt nog meer in de lente, zoals: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jonge eendjes 

Slapen met de ramen open 
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Ditmaal een puzzel voor 
diegenen die zich de liederen 
van de jaren ’60 nog 
herinneren.  
De eerste regel is gegeven, 
minus het laatste woord dat u 
in mag vullen. Bij juiste 
invulling verschijnt in de 
gekleurde vakjes van boven 
naar beneden een ander liedje 
uit de jaren ’60. 
Ik wens u veel puzzelplezier en 
succes! 
 
De oplossing kunt u vóór 10 
mei opsturen aan de redactie 
van het blad. 
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Moederdag 10 mei 2022  

Op de tweede zondag van mei is het moederdag 
. Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in 
Nederland sinds ongeveer 1925 gevierd. De 
achterliggende gedachte, in haar meest 
algemene vorm, is dat de moeders, die het hele 
jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden 
en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben 
vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk 
geplaatst worden. Als meest sprekend symbool van het omgekeerde 
rolpatroon geldt wel het door de kinderen gemaakte ontbijt op bed. Daarna 
krijgt moeder het door de kleinere kinderen al lang tevoren op school 
gemaakte cadeautje en verder een bloemetje of een ander geschenk, 
bijvoorbeeld een zeepje of, met een financiële bijdrage van vader, een nieuw 
huishoudelijk apparaat. Op hun beurt gaan volwassen vrouwen dikwijls op 
bezoek bij hun moeder, inmiddels grootmoeder, eveneens met een kleine 
attentie. 

In deze vorm weerspiegelt het feest onmiskenbaar een traditionele opvatting 
van de moederrol, die echter zowel door de lagere scholen als door de 
commercie, met name de bloemisterij, levend wordt gehouden. Ondanks 
weerzin bij sommigen tegen het gekunstelde of commerciële karakter van de 
moederdagviering lijkt het feest in Nederland een behoorlijke mate van 
populariteit te kennen. De laatste jaren wordt moederdag evenwel in 
toenemende mate verdrongen door Valentijnsdag als gelegenheid om 
gevoelens van dankbaarheid en genegenheid te uiten. 

Geschiedenis 
Historisch gezien maakt moederdag deel uit van een bredere categorie 
feesten om een bepaald deel van de bevolking feestelijk te eren. Eind 
achttiende eeuw, ten tijde van de Verlichting, werden al feesten bedacht en, 
met gering succes, gehouden voor bijvoorbeeld de ouderen of de 
boerenstand. Te denken valt ook aan de feestelijke beloning van ijverige 
scholieren. 

De oorsprong van de huidige moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de 
Methodist Episcopal Church van Grafton, in West Virginia, op 12 mei 1907 
voor het eerst moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna 
Jarvis (1864-1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant. 
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Haar moeder Ann Reevers Jarvis was actief in het volksontwikkelings-werk 
en had daarbij geijverd 'for better mothers, better homes, better men and 
women'. Om die gedachte kracht bij te zetten leek het haar goed een 
'memorial mother's day for mothers living and dead' te houden. Haar 
dochter voerde dit plan uiteindelijk uit. Als datum voor deze moederdag koos 
zij de tweede zondag in mei, de eerste zondag na het overlijden van haar 
eigen moeder op 9 mei 1905. 

Met grote energie heeft Anna Jarvis zich ingezet om moederdag ingang te 
doen vinden, aanvankelijk vooral via zondagsscholen en kerkelijke 
jeugdverenigingen en sinds 1912 via de door haar opgerichte Mother's Day 
International Association. In datzelfde jaar werd moederdag een algemene 
kerkelijke feestdag voor de Methodistische Episcopale Kerk in Amerika.  

De gedachte om een moederdag te houden sloeg dermate aan dat het vanaf 
1914, na aanvaarding van een wet door moto re’s het Amerikaanse Congres, 
ook een officiële burgerlijke feestdag werd. Door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog raakte moederdag in Europa pas sinds de jaren twintig bekend. 

Vanaf het begin hebben bloemen een belangrijke rol gespeeld in de 
moederdagviering. Anna Jarvis zag graag dat bloemen, met name anjers, 
gegeven werden aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en gelegd 
werden op de graven van overleden moeders. Naarmate moederdag in 
steeds bredere kring gevierd werd, verwaterde de bedoelde, min of meer 
religieuze, inslag van de dag en vermengde deze zich met andere, meer 
wereldse betekenissen. Vanzelfsprekend bood dit kansen voor de 
bloemenhandel en die werden in Amerika ook gegrepen. Naar verluid 
betreurde Anna Jarvis de als maar toenemende commercialisering van haar 
feest. 

Gezien de methodistische oorsprong van het feest is het niet verwonderlijk 
dat het Leger des Heils als een van de eersten moederdag in Nederland 
propageerde. Hier deed zich al spoedig dezelfde ontwikkeling als in Amerika 
voor. Vanaf 1924 hield de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van 
Landbouw een gerichte campagne voor de invoering van het feest. Op lagere 
scholen werden bijvoorbeeld circulaires verspreid met het verzoek aan de 
onderwijzers die in de klas te bespreken. 'De plaats, welke de Moeder als 
regel inneemt in het huisgezin, is zo voornaam, dat men werkelijk wel eens 
nationaal ‘de Moeder' mag herdenken', luidde een passage daarin. 
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In Rotterdam werden in 1927 30.000 tulpen op de scholen uitgedeeld die de 
kinderen aan hun moeder mochten geven, omdat het moederdag was. De 
publiciteit in de pers rond dergelijke acties maakte moederdag in nog 
bredere kring bekend. Ook de banketbakkers zagen in moederdag een 
mogelijkheid om hun afzet te vergroten. In 1938 trokken zij bijv. door 
Amsterdam met hun karren, waarop een groot bord was bevestigd met de 
tekst: 'Viert Moederdag'. Een ander propagandamiddel was de jaarlijkse 
aanbieding door de banketbakkers-school van een kolossale moederdag 
taart aan de koningin. Als geschenk heeft de taart inmiddels aan belang 
ingeboet, maar een bloemetje voor moeder is nog steeds zeer populair, zoals 
blijkt uit omzetcijfers van de bloemenhandel rond deze dag. 

Tijdens het Nazi-regime raakte moederdag in Duitsland besmet doordat de 
dag werd omgevormd tot een Dag voor de Duitse Moeders. Vrouwen die veel 
kinderen hadden gekregen werden dan beloond met speciale medailles. De 
herinnering hieraan is in Nederland al spoedig vervluchtigd en heeft de 
opmars van het feest niet gestuit. Moederdag gold in de jaren vijftig en zestig 
niet alleen als een huiselijk feest, maar werd op dorpen in bijvoorbeeld 
Brabant en Limburg door katholieke vrouwenverenigingen en 
boerinnenbonden ook aangegrepen voor de viering van een gezamenlijke 
gezellige dag, met bijvoorbeeld een koffietafel en een lezing.  

Aanvankelijk werd moederdag in deze kring gehouden op 11 oktober, de 
kerkelijke feestdag van Maria Moederschap, maar geleidelijk verplaatste 
men de datum naar de meer algemene viering in mei. In de jaren zeventig en 
tachtig ontmoette moederdag toenemende kritiek van vrouwen die zich 
bewust werden van hun wensen tot emancipatie en ontplooiing.  

Zij bestreden het feest met leuzen als 'Wij laten ons niet met een cadeautje 
in het riet sturen' en betitelden moederdag als een 'zoethoudertje voor het 
hele jaar'. Deze geluiden zijn inmiddels wat verstomd.  Al staan de moeders 
op moederdag centraal, het feest is tegenwoordig misschien vooral een 
feestdag voor jonge kinderen waarop ze zelfstandig en dus spannend in huis 
bezig mogen zijn, maar wel aangepast aan de 
huidige tijd. Volgens een bericht van het ANP 
van vorig jaar verschuift het traditionele ontbijt 
op bed voor moeder naar een brunch en zelfs 
naar een barbecue!  

Bron: Meerten Instituut > Databanken > Feesten  
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BOEKDRUKMUSEUM IN DORDRECHT 

Wist u dat er in Dordrecht een boekdrukmuseum is? 
 
In Dordrecht is, achter drukkerij RAD, aan 
het Reewegpad 22, het werkende 
boekdrukmuseum gevestigd. Boekdruk is 
de naam die in het verleden werd 
gebruikt om een bepaalde druktechniek 
aan te geven. Het is drukken van een 
verhoogd aangebracht beeld.  
Deze techniek gaat terug naar ongeveer 
1450 toen het gieten van losse letters is 
“uitgevonden”. 
 
We kunnen in het museum laten zien dat 
deze techniek nog steeds wordt beoefend 
om elementen in het huidige 
drukwerktijdperk mooier te maken, zoals 
drukken met goud/zilver foliedruk, pregen (ook wel blinddrukken genoemd). 
Dit is het aanbrengen van reliëf/hoogteverschillen in papier.  
  
U kunt al deze technieken en machines in werking zien. 
 

Het boekdrukmuseum is geopend op 

de 1e en 3de zaterdag van de 
maand (na telefonische aanmelding 
op telnr. 078-6213882 Drukkerij 
RAD)  de beste bezoektijd is tussen 
9.00 – 12.00 uur. Bezoekduur ruim 1 
uur. Groepen zijn in overleg mogelijk.  
 
De prijs is € 4,50 per persoon voor 

volwassenen  en € 2,50 voor kinderen (het is fijn als ze kunnen lezen). 
 
Bezoek de website www.boekdrukmuseum.nl  

  

http://www.boekdrukmuseum.nl/
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De timmermanswerkplaats 

Stel je eens voor……. dat al het gereedschap in een 
timmermanswerkplaats een vergadering belegt.  
 
Broeder Hamer is de voorzitter, maar een 
aantal leden vindt eigenlijk dat hij moet 
vertrekken omdat hij te luidruchtig is. 
Broeder Hamer antwoordt daarop: “Dan 
moet broeder Schaaf ook vertrekken. Die 
is veel te oppervlakkig.  Daar zit totaal 
geen diepte in”.  “Ja, maar dan moet 
broeder Duimstok ook verdwijnen”,  zegt 
broeder Schaaf, “want die meet anderen 
altijd aan zichzelf af. Hij doet net alsof hij altijd gelijk heeft”. Maar op zijn 
beurt klaagt broeder Duimstok over broeder Schuurpapier: “Die is veel te 
ruw en altijd tegen de draad”.  En zo gaat de discussie maar door. Zuster Zaag 
is te rechtlijnig, broeder Beitel te bot, zuster Waterpas te onevenwichtig, 
broeder Hamer te luidruchtig en zuster Priem te scherp. Aan al het 
gereedschap mankeert wel wat. 
 
Terwijl de discussie nog in volle gang is, komt de Timmerman uit Nazareth de 
werkplaats binnen.  Hij pakt een blok hout en gebruikt de Duimstok, de Zaag, 
de Schaaf, het Schuurpapier, de Priem, de Waterpas en de Hamer om een 
stoel te maken.  Al het gereedschap, hoe verschillend ook, heeft elk zijn eigen 
functie.  In de handen van de Timmerman is de één niet meer dan de ander. 
Allen zijn ze even hard nodig. 
  
De Heer Jezus kent geen belangrijke en onbelangrijke christenen. Hij houdt 
van elke gelovige even veel. En voor zover we van elkaar verschillen, is dat 
om als Gemeente beter te kunnen functioneren. 
 
Bron: Onbekend 
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Nee, ’t is niet…….. 
 

Nee, ’t is niet allemaal ellende 
en dreiging, angst en lelijkheid, 
onheil, dat niet is af te wenden 

het is geen uitzichtloze tijd. 

Er zijn nog zoveel goede dingen: 
er staan nog sterren aan de lucht, 

er zijn nog bronnen die ontspringen 
uit donk’re diepten, en de zucht 
van lentewinden in de bomen, 
de regendroppels op dor land, 

het zonlicht, uitgestort in stromen, 
een liefdeskus, een vriendenhand. 

Ons leven is niet enkel vragen 
terwijl er nooit een antwoord komt; 

het is niet enkel lasten dragen 
waaronder onze rug zich kromt. 

Er zijn nog wond’ren te beleven! 
’t Is niet alleen ons koel verstand 

dat ons de richting aan moet geven: 
het is Gods stem, het is Gods hand. 

Wij hoeven niet in ’t donker verder, 
in twijfel en onzekerheid: 

want vóór ons gaat de goede Herder 
van wie ons zelfs de dood niet scheidt! 

Bron: onbekend 
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’T IS WAARLIJK……..WONDERBAARLIJK 
NR. 293 

(vernieuwingen) 
Het is een bekend gegeven dat niet iedere verandering een verbetering is. Zo 
ook in het seniorencomplex waarin ik woon. Aanvankelijk had het nog de 
status van aanleunwoning. Totdat men in Den Haag in een vlaag van 
verstandsverbijstering besloot de bejaardentehuizen af te schaffen. Toen ik 
hier kwam wonen bevond zich in de gang nog een groot scherm waarmee je 
de zorgpost kon oproepen. Inmiddels is die wegbezuinigd. Het scherm dat in 
de woning hing en waarmee je zowel de buitendeur beneden als boven in de 
gaten kon houden is vervangen door een klein kuldingetje waarop alleen de 
buitendeur beneden nog bediend kan worden. Nu ja, bediend…………als het 
werkt. Het is van eenvoudig getransformeerd naar ingewikkeld en zelfs als 
het werkt hebben mensen er een hele kluif aan om het te bedienen. Het is 
dan ook schering en inslag dat er helemaal niets mee te beginnen is zodat 
mijn bezoek beneden met de mobiel naar mij moet bellen of ik de deur kan 
openen. Heerlijk die vooruitgang. 

Tot voor een enkel jaar geleden bevonden de brievenbussen zich in een 
binnenruimte. Enig nadeel was dat er aangebeld moest worden om iets in de 
brievenbus te deponeren. Dus zijn ze op een gegeven moment verplaatst 
naar de andere kant van de hal aan een buitenmuur zodat men van buitenaf 
de post kan bezorgen. Maar als de wind en de regen erop staan is het niet 
ondenkbaar dat je post nat wordt. Er was kennelijk geen geld meer om er 
een afdakje boven te maken. De vroegere binnenruimte mag nu benut gaan 
worden als koffieruimte en andere activiteiten. Het keukenblok is reeds 
geplaatst en voor dit doel hangt er nu een 2e prikbord. Daarop hangt een 
schrijven dat het meubilair gesponsord zal worden door een kerk. Wat ik me 
daar bij voor moet stellen is me nog niet recht duidelijk. 

Wel is me duidelijk dat geleidelijk aan de service steeds meer uitgedund 
wordt terwijl van bovenaf de must van zelfstandigheid evenredig toeneemt  
met de leeftijd. Dientengevolge is het  gedurende de dag een komen en gaan 
van alle thuishulp en je staat ervan te kijken hoeveel verschillende 
organisaties zich hiermee onledig houden. Verder hebben we een geweldige 
huismeester die zich het vuur uit de sloffen rent om het zakie hier netjes te 
houden. De beste man verdient een lintje. En nu maar hopen dat hij niet ook 
wordt wegbezuinigd.  

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

De oplossing van het woordritsen was PAASDRUKTE. 

De juiste inzendingen kwamen van Mw. De Lang, Mw. Pouw, Mw. De Ronde, 

Dhr. en Mw. Van Laar, Mw. Idsinga, Dhr. Klok, Mw. Vogelezang en Mw. Van 

Holst. 

              

 

Goede inzendingen kwamen van:                                                     

Mw. Vogelezang, Mw. De Ronde, Dhr. 

en Mw. Van Laar, Mw. Idsinga, en  

Dhr. Klok. 

 

Na loting gaat het bloemetje naar  

Dhr. en Mw. Van Laar. 

 

Hier komen de nieuwe vragen: 
1. Hoe heette de vader van Jozua? 

a. Mozes, b.   Jetro, c.    Nun. 

2. Welke zoon van koning David bleef met zijn haren in een  

boom hangen? 

a. Adonia, b.     Salomo, c.     Absalom. 

3. Welke profeet werd met een wagen en vurige paarden naar de hemel 

gebracht? 

a. Elia, b.    Henoch, c.     Elisa. 

4. Hoe oud was Josia toen hij koning werd? 

a. 17 jaar, b.    10 jaar, c.     8 jaar. 

5. Naar welke grote stad werd Jona gezonden? 

a. Ninevé, b.    Babylon, c.    Damascus. 

6. Welke medewerker van Paulus werd op Kreta achtergelaten? 

a. Timoteüs, b.    Titus, c.    Marcus. 

7. Hoe heetten de tovenaars van de farao? 

a. Janus en Filemon, b. Jannes en Jambres, c.   Achab en Izebel.  

Veel plezier met het oplossen.  

Wil 

OPLOSSING BIJBELSE VRAGEN 
APRIL 2022 

1 Nimrod 

2 Vrouwenspiegels 

3 Levi 

4 Mordechai 

5 Schoonzus van Ruth 

6 Vijgeboom 

7 Artemis 
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OP DE VENSTERBANK 

Hoewel Mei bloeimaand is, zetten we 
ditmaal geen bloeiende plant op de 
vensterbank. 
Het is er één uit de grote varenfamilie 
met de grappige Nederlandse naam 
Apepootje. De deftige Latijnse naam is 
DAVALLIA BULLATA en is uit de familie 
Davalliaceae. Ze is afkomstig uit de 

tropische gebieden van Japan tot de Azoren. 
Ongeveer 120 jaar geleden werd ze ingevoerd in Engeland. 

Het is een epifyt, die in de natuur op rotsen, muren of bomen groeit. Haar 
Nederlandse naam dankt ze aan de kruipende wortelstok met haarvormige, 
helderbruine schubben. Deze groeien over de pot heen. 
De bladeren zijn licht- tot donkergroen, ± 25 cm lang en meervoudig fijn 
gevederd.  

Doordat zij uit de tropen komt, is een hoge luchtvochtigheid noodzakelijk. 
De planten gedijen op een standplaats in de schaduw of halfschaduw, bij een 
kamertemperatuur niet onder de 18⁰ C. Apepootjes bloeien niet. 
Vermeerderen kunt u door het zaaien van sporen of deling van de 
wortelstokken.  Ze is gevoelig voor schildluizen.     
 

   
 
  

PLANTEN MET DIERENNAMEN 

Vossenbes 
Krokodillenplant 
Paradijsvogelplant 
Garnalenplant 
Wolfsmelk 
Hanenpoot 
Olifantspoot 
Olifantsoor 
Lamsoor 
Ezelsoor 

Zwanenbloem 
Koekoeksbloem  
Paardenbloem 
Schildpadbloem 
Kievitsbloem 
Kievitsei 
Ossentong 
Eendenkroos 
Hondsdraf 
Kikkerbeet 

Vossenstaart, 
Kattenstaart 
Muizenstaartjes 
Biggenkruid 
Mottenkruid  
Duifkruid 
Havikskruid 
lijsterbes 
schapenzuring 
Koeienoog 

 
   



  

 

Belangrijke telefoonnummers 

 
  

Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
- Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweitzer ziekenhuis ( alle locaties) 
- Huisartsenpost: spoedeisend ( 17.00-08.00 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 € 55  / Groot € 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 
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