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 CONTACTBLAD  36e JAARGANG – FEBR. 23-NR. 02  
 

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Uitnodiging Ledenmiddag 4 
250 Jaar Psalmen 5-6 
Rijbewijskeuring / Vacature 7 
Lief & Leed / Vrijwilligers gevraagd 8 
Lid zijn van de PCOB 9 
Ledenadministratie 10 
Bootreisje 11 
Een dagje bij de Marine 12-13 
Inleveren kopij “Ontmoeting” 13 
De Watersnoodramp / Op de drempel 14-15 
Puzzel 16 
Gedicht  17 
’t Is Waarlijk……Wonderbaarlijk 18 
Vraag & Antwoord 19 
Op de vensterbank 20 

 

Contributie 2023:  € 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 13 januari 2023  

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  

De functie van  
secretaris/-esse 

is nog steeds vacant !!  

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 
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VAN UW VOORZITTER 

Laat een kleine kaars branden 
(Meditatie) 

De wereld zal onvolkomen blijven, zoals ze de tijden door was. Dat wil echter 
niet zeggen dat ze niet te veranderen is of geen herschepping zou behoeven. 
Wij moeten in ons kleine deel van de wereld beginnen verkeerde dingen te 
veranderen.  

“Verander de wereld en begin bij jezelf!” 

Wanneer in onze leefwereld egoïsme en onverschilligheid tegen over 
medemensen de boventoon voeren, laten we ons daartegen verweren door 
vriendelijkheid en hulpvaardigheid. 

Men zegt dat echte vriendschap steeds zeldzamer wordt. Wees dus een goede 
vriend of vriendin waarop onze vrienden kunnen vertrouwen, ook en juist 
wanneer ze in moeilijkheden zitten. Het is gemakkelijker zich aan te passen en 
in de groep op te gaan, dan tegen de stroom in te zwemmen. 

Weersta de verzoeking de weg van de minste weerstand te nemen en ga 
dapper de weg die u voor de juiste houdt, ook wanneer u hem alleen moet 
gaan. 

Deze wereld zal geen hemel worden. Sommigen hebben de opdracht grote 
hervormingen door te voeren, maar het zijn er weinigen. 

Wij allen hebben de opdracht ons best te doen om het leven van de mensen 
waarmee wij te maken hebben, te verlichten - en – wanneer God genade geeft 
– hen te bemoedigen in het geloof van God, aan de God die de mensen 
liefheeft. 

Wij kunnen de duisternis niet uit de wereld verdrijven, maar we kunnen op de 
plaats waar we zijn een kleine kaars van warmte aansteken. 

Uit: “Even uw Aandacht”. 

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 9 FEBRUARI 2023 

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

Aanvang 14.30 uur 

Onze gastpreker Mw. Judith Bouwmeester 
projectleider bij de GGD-ZHZ vertelt   

over het project “We zijn zelf het medicijn”  
 
AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Thema: “We zijn zelf het medicijn”  

• Pauze 

• Thema (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 ! 

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 ! 

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 ! 

https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht/ 

 
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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Ledenmiddag 12 januari 2023 
Presentatie 250 jaar Dordtse Psalmberijming 1773-2023” 

Vanwege het thema 250 jaar Dordtse Psalmberijming opent de voorzitter  

Cor den Dopper met het zingen van Psalm 118: 1 in de berijming van 1773, 
“Laat ieders ’s-Heeren goedheid loven”,  waarna hij voorgaat in gebed. 

Vervolgens heet hij de heer Arie Nelemans welkom die deze middag de 
inleiding op dit thema zal verzorgen voor de pauze. 

Aan de hand van een Beamerpresentatie vertelt hij 
over het ontstaan van de Psalmen. Van de Psalm van 
Mozes en de Psalmen Davids naar de verschillende 
berijmingen van Petrus Datheen, Philips Marnix van 
Sint-Allegonde (1580), Joost van den Vondel, Jacob 
Revius.  Ook gaf hij uitleg over de “boom van Jesse”. 

In 1566 verscheen de complete psalter van zijn hand: 
‘Johannes Utenhove van Ghendt de Psalmen Davids in 
Nederlandischen Sangrijme. 

De psalmberijmingen van Petrus Datheen is een vertaling van de Franse 
psalmberijming van Clément Marot en Théodore de Bèze. Datheen zegt zelf 
van zijn berijming: ''met grooten haast gemaakt en hem schier als een ontijdige 
geboorte afgedrongen". 

Datheens psalmen werden reeds bij de grote hagenpreek van 23 juli 1566 bij 
Gent gezongen en verwierven sindsdien een snel groeiende populariteit. Van 
1566 tot 1773 vormde de psalmberijming van Datheen de belangrijkste 

psalmberijming in Nederland.  

Het duurde tot 1773 voordat  (door de overheid 
op 19 juli) de nieuwe staatsberijming werd 
ingevoerd en men de berijming 1773 mee kreeg. 
De commissie kwam op 19 juli 1773 voor het 
laatst bijeen.  

Heden medio 2023 wordt de psalmberijming van Datheen nog in zo'n dertig 
kerkelijke gemeenten van zeer orthodoxe signatuur gezongen, met name in 
(oud-)gereformeerde gemeenten en in Zeeland. Verreweg in de meeste 
orthodoxe gemeenten wordt al dan niet ritmisch de psalmberijming van 1773 
gezongen. 
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Presentatie 250 jaar Dordtse Psalmberijming (vervolg) 

In de 18e eeuw groeide de weerstand tegen de verouderde berijming van 
Datheen. In 1773 werd na enig geharrewar een nieuwe berijming van Johannes 
Eusebius Voet, die van het dichters-gezelschap Laus Deo Salus Populo en 
Hendrik Ghysen, ingevoerd. 

De psalmberijming van 1773 is een nog altijd in Nederland gebruikte berijming 
die in 1773 op last van de Staten-Generaal in Nederland is ingevoerd, en die 
daarom ook wel de Statenberijming wordt genoemd. 

Het uitgangspunt van deze berijming vormen de melodieën van de Geneefse 
psalmen en de tekst van de psalmen in het Oude Testament. 

Johannes Eusebius Voet is geboren als zoon van Carel 
Burchat Voet, die behalve schilder (aan het hof van 
de hertog van Portland) óók entomoloog was. Johannes 
Voet studeerde in Deventer en Leiden, waar hij in 1725 
promoveerde. Hij vestigde hij zich als arts in Dordrecht. In 
1744 publiceerde Voet zijn eerste literaire werk, 
Stichtelyke gedichten en gezangen. 

Zijn grootste bekendheid dankt Voet aan zijn vertaling van de Psalmen. In 1764 
publiceerde hij zijn vertaling (Het boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij 
de Hervormde Kerk in gebruik). Zeven jaar later werden 82 van die vertalingen 
opgenomen in de Psalmberijming van 1773. Hij is op 2 oktober 1778 ‘s avonds 
begraven in het familiegraf in de Nieuwkerk te Dordrecht  

In Dordrecht wordt het jubileum 1773-2023 ook een kroonjaar genoemd als 
aanknopingspunt  voor een breed programma. Informatie over hoe vanuit het 
land wordt ingehaakt op psalmen 1773-2023. Ook is er nadien een expositie 
ingericht bij een boekhandel op de Voorstraat. 
Historisch onderzoeker Arie Nelemans 
onderbouwde het feit dat er echt sprake is van 
een Dordts historisch kroonjaar rond de 
psalmen.  
Arie Nelemans heeft al verschillende (kerk) 
historische boeken op zijn naam staan. 
Op 19 juli 2023 is het exact 250 jaar geleden dat de Dordtse Psalmberijming 
door de Staten van Holland zijn vastgesteld. 
In dit jaar 2023 zullen verschillende herdenkingen plaats vinden.  
De Kerstopbrengst 2022 voor Lief & Leed bedroeg € 83,05 
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Rijbewijskeuringen CBR  

in 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 Business-
point Dordrecht op donderdag 2 en vrijdag 17 februari 2023 en op woensdag 
8 maart 2023 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: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
 

 
 
 

 

VACATURE: SECRETARIS/-ESSE 
Wellicht bent u degene die we zoeken of u kent in uw 
familie of kennissenkring iemand 
- die bekend is met het werken in Word  
- verslagen maakt van bestuurs- 
- vergaderingen en evt. correspondentie 
- onderhoudt met gastsprekers 
Het kost u wellicht slechts enkele uren op weekbasis. 
Uw Aanmelding of voordracht kunt u richten aan de 
voorzitter. 
Het zou fijn zijn wanneer we als bestuur weer compleet zijn. 
 
 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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VRIJWILLIGERS  
Maar ook vrijwilligers kunnen we gebruiken. Vindt u het 
leuk om bepaalde activiteiten te organiseren, dan zien 
we uw reactie ook graag. Zo zoeken we ook vrijwilligers 
die groepswandelingen, of kleine fietstochtjes , 
uitstapjes of sprekers voor ledenmiddagen wil 
organiseren. Ook kunt u zich opgeven als reserve-
bezorgers van ons maandblad of wanneer u wellicht met de werking van de 
beamer bekend bent, digitaal vaardig bent. 
Doe het, meld u aan zodat we een gezonde en actieve vereniging blijven  

 
 

 

 

Lief & Leed 
Lief en Leed is voor en van alle leden, het is een onderdeel 
van onze afdeling. Wij vragen u dan ook om met ons mee te 
denken en te doen! Graag willen wij bij Lief & Leed er zijn 
als afdeling en zo op het juiste moment gepaste aandacht 
geven aan onze leden die ziek zijn, in het ziekenhuis worden 
opgenomen, bij heugelijke feiten of getroffen worden door 
verdrietige omstandigheden. 
U kunt ons op de hoogte stellen van heugelijke feiten, bij 
ziekte of overlijden aan ons contactpersoon in ons bestuur 
Tea Oostenrijk, maar mag ook bij een van de andere 
bestuursleden, wanneer u daar mee contact heeft. 
Schroom niet, maar doén ! 
We horen graag van U.. 
Cor den Dopper, 
 voorzitter 
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Mutaties PCOB leden 12 november 2022 tot en met 7 januari 2023 

Nieuw lid: 
➢ 01-11-2022: Fam. Post, Reggestraat 15, 3313 CW  Dordrecht 
➢ 01-12-2022: Dhr. M. Bos, Binnen Kalkhaven 221, 3311 JC Dordrecht 
➢ 01-12-2022: Mw. M.C. Van Waardenburg, 3311 TA Dordrecht, (GD 

16-04-1941)  

Overleden: 
➢ 17-11-2022: Dhr. L. Feenstra  op de leeftijd van 96 jaar 
➢ 29-12-2023: Dhr. J. Heemskerk, op de leeftijd van 90 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: 
➢ 08-01-2023: Fam. Bonnega; 25 jaar 
➢ 20-01-2023: Mw. A. Bleeker-Bezemer: 25 jaar 
➢ 01-01-2023: Dhr. A. de Boon: 30 jaar 
➢ 01-01-2023: Dhr. G.W. van Driel :30 jaar 

Van harte gefeliciteerd 

Aantal leden op 7 januari 2023: 
Wij hebben momenteel, 467 leden bestaande uit:  

➢ 259 personen (individuele leden) en 
➢ 208 personen (104  echtparen) 

 
Nico Bogaards 
ledenadministratie 
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Hier is ze weer, 
het schip de MS 
Jacqueline.  
We gaan toch nog een keer 
kijken of er voldoende  mensen 
een dagje uit willen.  

Ik heb een optie besteld voor 
een vaartocht op maandag  15 mei dit nieuwe jaar. We worden met de bus 
opgehaald en rijden naar het Amsterdamse bos. Daar ligt het schip klaar en 
gaan we aan boord waar u wordt begroet met koffie/thee en gebak.    

We varen over Het Nieuwe Meer, door het Noordzeekanaal en de Zaan waar 
we aanleggen bij de Zaanse Schans.  Hier krijgen we tijd om eens rond te kijken, 
en/of wat te gebruiken.                                                                    
Onderweg wordt er aan het begin van de middag aan boord een diner 
geserveerd met o.a. soep, plate-service met rollade of schnitzel, en een lekker 
ijsje toe.  Voor we van boord gaan nog koffie of thee.  

Maar zoals alles duurder wordt, dit ook.  De prijs voor leden wordt €70,- en 
voor niet-leden €75,-.  Daarbij is inbegrepen de fooi voor de chauffeur, niet 
inbegrepen de drank bij de maaltijd.    U mag zich alvast opgeven maar wacht 
met betalen, want het minimum aantal voor de tocht is weer 35 personen. 
Lukt dat niet dan moet ik bijtijds annuleren. En zoals altijd : hoeveel personen, 
aangeven de opstapplaats, uw telefoonnummer, dieetwensen.  Vertrektijd is 
nog niet bekend.  

Wil en Ad, Wijnie en Leo.  
Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren moet je in beweging blijven. 
Albert Einstein 
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De Marine, een dagje varen in 1968 en 2014 
Door Harry Aardoom   
 

Op 27 Augustus 2014 voeren we 
op uitnodiging van de AVON een 
dag mee  op ZMS Johan de Witt, 
een nieuw troepentransport- en 
bevoorradingsschip van de 
Marine. Een schip met veertien 
dekken, en ongeveer dertig meter 
breed. Wat een verschil met het 
fregat de HMS Van Galen uit 1968 
waarop ik als dienstplichtig arts 
een half jaar heb gevaren. Het fregat van 1968 was maar dertien meter breed 

en had geen extra dekken. Het had 
één kanon, korte afstand raketten, en 
een wapendragende helikopter van 
het type Wasp met zelf- 
doelzoekende torpedo´s die in de 
buurt van het doelwit konden worden 
afgeworpen. Het waren aan boord 
nauwe ruimten waarin toch 250 
mensen woonden en werkten. Er 
moest worden gewoekerd met 
ruimte.  

Welnu, de Johan de Witt heeft alle ruimte, er zou door atleten kunnen worden 
getraind voor wedstrijden. Het schip is geschikt om ongeveer vijfhonderd man 
mariniers als passagiers te huisvesten, nog afgezien van de honderdveertig 
man eigen bemanning. Het is eveneens geschikt voor het opnemen van 
vijfhonderd gewonden waarbij aan boord een team en accommodatie 
aanwezig is om medische hulp te verlenen of te starten na triage in afwachting 
van overname door helikopters die de gewonden naar ziekenhuizen aan de 
wal brengen. Met dat doel zijn er acht units, operatietafels met bij ieder een 
standaardset  chirurgische instrumenten. De behandelkamer en ziekenboeg 
zijn dermate luxe dat wij daarvan in 1968 alleen maar konden dromen.  

Het schip is een katamaran, waarbij tussen de vleugels van de katamaran de 
landingsvaartuigen met mariniers kunnen worden neergelaten in zee, waarna 
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(vervolg: De Marine) 
 
een luik omhoog gaat en de landingsvaartuigen op volle kracht naar de kust 
kunnen varen. Zo werd het schip al met succes ingezet in de strijd tegen de 
Somalische zeerovers.  

Er werd tot onze verbazing geen alcohol geschonken, de varende marine staat 
sinds enkele jaren droog. Wat een verschil met de tijd dat er ook door 
zestienjarige schepelingen pils werd gedronken. Het was ook wennen aan de 
vrouwelijke marinemensen. In onze tijd grapten wij over het inrichten van 
vierkante patrijspoortjes met geraniums om hen langzaam te laten wennen. In 
de verwachting dat het nog lang zou duren voor er vrouwelijke marinemensen 
op een varend schip aanwezig zouden zijn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inleveren kopij voor “Ontmoeting” 

MAAND DATUM 

februari no 2 vr 13 jan ‘23 

maart no 3 vr 10 febr ‘23 

april no 4  vr 10 mrt ‘23 

mei no 5 Vr 13 apr ‘23 

juni no 6 do 11 mei ‘23 

juli/augustus no 7/8 di 13  juni ‘23 

september no 9 do 10 aug ‘23 

oktober no 10 vr 15 sept ‘23 

november no 11 vr 13 okt ‘23 

december/jan no 12/1 wo 15 nov ‘23 
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DE WATERSNOODRAMP  van 70 jaar geleden 

Op 31 januari 1953 vierden we op zaterdagavond de verjaardag van prinses 
Beatrix. Mijn moeder had iets feestelijks bij de koffie, een beschuit met  gele 
vla en een beetje rode jam in het midden. Het waaide de hele dag hard. 
‘s Avonds werd het wel heel erg. De dakpannen vlogen in het rond. 
 Onze visite ging vroeg naar huis, omdat het gevaarlijk werd op straat. 

Mijn oom, die dicht bij ons woonde en bij Rijkswaterstaat werkte, klopte om 3 
uur ’s nachts op het raam en zei dat we hier weg moesten. Het was op dat 
moment laag water en het stond boven aan de dijk. Volgens hem zou dit er bij 
hoog water overheen komen en het was ook nog springtij 
We woonden in één van de drie zijstraten van een dijkdorp langs de rivier de 
Amer. We konden naar het Groene Kruisgebouw gaan, samen met zijn gezin 
Het gebouw was open en hij ging met mijn vader iedereen waarschuwen.     

Een aantal straatbewoners vonden het onzin om weg te gaan. Het had weleens 
vaker hard gewaaid als het springtij was, en wat wist mijn oom daarvan? Hij 
was een nieuwkomer in het dorp, het water had weleens meer hoog gestaan, 
paniek voor niets. Bovendien had mijn oom ‘doorgeleerd’, dan was je dus (in 
1953)  een rare snijboon. De dominee, de notaris en de dokter, het hoofd van 
de school, okay, dat waren mannen met gezag, maar iemand die niet met zijn 
handen werkte, en ook niet in de Biesbosch, wat kon hij ervan weten?   Wij 
vertrokken, mijn tante , hoog zwanger met 2 zoontjes  van 6 en 4 jaar. Mijn 
moeder, mijn broer van 12, ikzelf was net 7 geworden en mijn zusje was 6 
weken. Die ging in de kinderwagen 
mee. Mijn moeder had de 
tegenwoordigheid van geest om 
onze pyama’s, schone luiers en het 
geldkistje met belangrijke  
papieren onder het bedje van de 
kinderwagen te stoppen.                                                                                             

Na enkele uren kwamen er 
alarmerende berichten binnen. 
Een huis en een stuk van de dijk 
waren weggespoeld. In de zijstraten  stonden de huizen , dus ook ons huis, tot 
boven aan de trap onder water. Mensen hingen uit de slaapkamerramen om 
hulp te roepen. Er werden boten ingezet en het Groene Kruisgebouw werd 
overvol. 
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(vervolg: De Watersnoodramp) 

 

Mijn vriendinnetje was bij de redding in het water gevallen, maar gelukkig snel 
gevonden. Mijn vader kwam ook nat binnen. Na het waarschuwen  had hij 
thuis nog van alles geregeld, o.a. de kippen op de zolderkamer  en met voer en 
water ondergebracht. De kippen hebben de watersnoodramp overleefd, maar 
waren wel ‘van de leg’.                                                 

Aan het eind van de dag  waren er bussen geregeld en zo gingen we in 
overvolle bussen richting Breda. We zagen onderweg nare dingen. Veel 
verdronken vee dat uit de stallen was gespoeld en heel veel water. Na een 
aantal spannende momenten, de bus moest door het water, hoe diep was het 
en blijft hij rijden, kwamen we in Breda. We werden uitgeladen in een groot 
gebouw, KMA denk ik. Ik had nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien.  

Omdat wij een baby hadden werden wij naar een adres gebracht van een gezin 
dat plaats had aangeboden. De familie zat aan tafel en we mochten 
aanschuiven. Mijn moeder en zusje kregen de slaapkamer van Joke, de oudste 
dochter, en ik sliep met Joke op de zolder op een kermisbed (matras op de 
grond).                                                                               

Wordt vervolgd, Gijsje 
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OP DE DREMPEL 
Elke nieuwe deur die opengaat,  
is een poort naar andere verten.  

Elke nieuwe fase brengt verrassingen aan het licht. 
Even aarzelen op de drempel 

een stap in het onbekende voelt vreemd. 
Zul je dan zijn waar je wezen wilt  
of wachten er nieuwe deuren? 

(herkomst onbekend) 
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PUZZEL 
Zoek de fout 

In onderstaande zinnen zit een spelfout. Vul het woord in dat fout is en van 
boven naar beneden ontstaat een praktisch hulpmiddel bij verkoudheid. De 
oplossing kunt u opsturen naar de redactie  
vóór 10 februari 2023. 

De handelswijze van de ongenode gast was 
uiterst shockerend. 

  

Haar zucht naar allerhande snuisterijen 
bleek een ongenezelijke kwaal te zijn. 

  

De edelsmids smeden gezamenlijk een 
ambtsketting voor de pas benoemde 
burgemeester. 

  

De ijdele heldentenor scheerde voor de 
liefdesscène in  die operette zijn 
bakkebaarden af. 

  

Hij verscheen in bermudabroek en teashirt 
op de officiële receptie. 

  

Ondanks al het doorgestane leed maakte de 
afgevaardigde een uitgeruste indruk. 

  

Door een incorrecte instructie van het 
reisburo belandde de noordpoolexpeditie in 
Antarctica. 

  

De alerte arts probeerde de bacterie met 
een krachtig antibiotica te elimineren. 

  

De heraut die had geroezemoesd werd 
nochtans gevonnist. 

  

Met de koriander en de kersttomaatjes 
konden alle koksmaats een exquise 
groentesoep fabriceren. 
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Laat ons de 

verandering zijn. 

Laat ons geen voortgang 

noemen waar een ander 
aan ten onder gaat. 

Laat ons geen groei 
noemen waar een ander 

minder van wordt. 

Laat ons geen vrijheid 
noemen wat een ander 

het recht ontneemt 
zichzelf te zijn. 

Laat ons geen 

gemeenschap noemen 
waar de minste niet de 
minste aandacht krijgt. 

Laat ons zelf de 
verandering zijn, die we in 

de wereld willen zien. 

Mahatma Gandhi 
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’T IS WAARLIJK…………….WONDERBAARLIJK 
NR. 311 

(ook dat nog) 

Het is weer eens zover: ik word gedwongen over te stappen op een 
smartphone. Ik heb het lang weten uit te stellen maar de bank doet me ditmaal 
de das om. Om te kunnen blijven internetbankieren heb ik in de nabije 
toekomst een app nodig om de QR-code te scannen en voor die app heb ik een 
smartphone nodig. En dat alles werd me meegedeeld in een mail op eerste 
kerstdag, alsof er niet genoeg dagen in een jaar zitten. Nu had ik ook nog eens 
corona waardoor sowieso alles verkeerd viel. Uiteindelijk heb ik maar eens 
geïnformeerd bij mijn neef (dat mannetje van de computer) wat en waar ik het 
beste kan kopen, waar ik om moet denken en nog meer van dat soort 
ellendigheden. Ik heb het allemaal netjes opgeschreven. Als je ziet wat al die 
grappenmakerij kost is het toch eigenlijk schandalig hoe een mens op kosten 
wordt gejaagd. Het ergste vind ik nog dat het allemaal ongevraagd je leven 
binnen komt stiefelen.  
Het begon met de televisie. Ik had een draagbare met 3 kanalen. Daar was ik 
tevreden mee. Maar op een gegeven moment werden die kanalen uit de ether 
gehaald en moest ik noodgedwongen digitenne nemen. Een heel geploeter om 
dat spul te installeren want toen al waren ze spaarzaam met monteurs en 
moest je dat allemaal zelf maar zien te rooien. Op een gegeven moment liep 
ik vast omdat ik geen computer had, dus heb ik die noodgedwongen 
aangeschaft. Daarmee ging ik ook met de tv en de telefoon de digitale snelweg 
op. Weer heel de zooi installeren met de nodige stress en buikpijn. Inmiddels 
heb ik dus een meterkast die zo vol apparatuur zit dat zelfs m’n broer er wit 
van wegtrekt en dat wil wat zeggen. Dankzij de vele storingen die ik onder 
telefonische begeleiding zelf op moet lossen, weet ik intussen aardig weg met 
al die stekkertjes en draden. Als ik jonger was zou ik een opleiding in de ICT 
overwegen. En nu dus de volgende stap: een smartphone. Gek is dat, dat ik 
automatisch denk: en wat zal het volgende zijn. Inmiddels hebben we hier in 
het wooncomplex nieuwe alarmering gekregen. De monteur heeft het kastje 
achter de tv “gedropt” want hij had haast en daar was nog een plekje vrij. Nu 
is het al een paar keer gebeurd dat het kastje zegt: het systeem wordt herstart! 
Dan schrik ik me de blubber en krijg ik zo’n “Big brother watch you” gevoel. 
Alsof ik in de gaten word gehouden. Wanneer ik dan op het nieuws hoor van 
Chinese chips waarmee ze ons kunnen volgen, denk ik: voor je het weet woon 
je in China.  

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

Allereerst de inzenders ( 13 ) bedankt voor de nieuwjaarswensen.   

Vraag 1. Waar vinden we de tekening op de voorkant van dit blad?  
Dan volgen hier de goede antwoorden van het Kerstnummer;  de oplossing 
van de puzzel was KERSTVERTELLING. 

Nu de antwoorden van de Bijbelvragen:  
1. De dienaar van Abraham was Eliëzer      
2. Koning OG  
3. Afstammeling , natuurlijk van David. Maar in Lucas 3 : 31  wordt de broer 

van Salomo  NATAN genoemd.  
4. Tertius schreef vanuit Rome de brief voor Paulus 
5. Het beeld had 5 delen: goud-zilver-brons- ijzer -leem.  
6. Er bleven 12 korven brood over.  
7. Paulus en Silas baden en zongen hoorbaar in de gevangenis.  
Inzenders waren Mw. De Ronde, Mw. Spijkers, Mw. Stavast, JP Kayen,  
Dhr. Klok, Mw. Berkman, Mw. Idsinga, Mw. Markesteyn, Mw. Van Holst,  Dhr. 
Berrevoets, Mw. De Lang, Mw. van der Veer en Mw. Hopma. Winnaar na de 

loting is Lida Markesteijn. 

        Dan volgen nu de nieuwe vragen. 
1. Tijdens de regering van koning Josia ( 2 Kron 34) werd de tempel 

hersteld. Wat vonden de werklui tussen de spullen van de tempel?  
2. Noem 2 Perzische koningen die na de ballingschap de tempel in 

Jeruzalem lieten herbouwen en de kosten daarvan betaalden. ( Ezra) 
3. Welke Moabitische vijand van Israël werd met zijn hele huishouding de 

tempel uitgegooid door Nehemia (13) toen hij er gewoon was gaan 
wonen.  

4. Welke vogels woonden in de tempel? ( Ps. 84).  
5. Wie wordt in de brief aan de Efeziërs De Hoeksteen van de tempel 

genoemd.  
6. Welk volk heeft na Chr. de tempel in Jeruzalem verwoest.  
7. Waar zag Johannes de derde tempel toen hij op Padmos gevangen zat.   

Veel plezier er mee.              
Wil 

 
24 
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OP DE VENSTERBANK 

Aan het begin van dit nieuwe jaar gaan we 
gewoon door met planten op de vensterbank 
zetten. Het assortiment kamerplanten dat 
hiervoor geschikt is, is niet onuitputtelijk, maar 
we kunnen nog lang doorgaan zonder in herhaling  
te vallen. Toch kies ik ditmaal voor een plant die 
in februari 2008 al eens op de vensterbank is 
gezet. Ik denk echter niet dat u zich dat nog 
herinnert. 
De aandacht gaat deze maand naar de Aloë. De 
Latijnse naam is ALOË ARBORESCENS en is uit de 
familie Liliaceae of Lelieachtigen. 

Er zijn bijna 400 soorten, die vele eeuwen een belangrijke rol in de vroege 
geneeskunde hebben gespeeld. Het sap van de bladeren is bitter en werd 
gebruikt als pijnstiller, als middel tegen verstopping, tegen malaria en andere 
ziekten. In Bijbelse tijden werd door Joden en Arabieren het Aloëblad gebruikt 
om er welriekende specerijen van te maken voor huidverzorging of het 
balsemen van lijken (zie Spr. 7: 17 en Joh. 19: 39-40). 

Aan het begin van de 17e eeuw werden talrijke 
plantensoorten uit Afrika naar Europa gebracht. De 
Aloë arborescens of Boomaloë kan heel hoog worden 
en heeft veel ruimte nodig. Ze kunnen zeer oud 
worden. 
De grijsgroene, zwaardvormige getande bladeren 
groeien in rozetvorm. De bloeiwijze verschijnt op lange 
stengels met afzonderlijke buisvormige bloemen.  

De verzorging is niet moeilijk. Ze verlangt een lichte 
standplaats, niet in de felle zon. ’s Zomers geeft u 
regelmatig water. In de winter op een koele 
standplaats minder. 
An. 
 
 
 

 
 

Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel, 

muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen. 
Psalm 45: 9 



  

 
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 
         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 32  
           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 



  

 
 

 
 


