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Bestuursnieuws. 

 

Mailadressen en telefoonnummers 

Bestuurleden 

 

Voorzitter Vacant 

 

Secretaris Johan Huisjes 

0610283927 alleen sms 

j.huisjes@home.nl 

 

Penningmeester Rien Polderdijk 

0618046518  alleen sms 

rena.polderdijk@hetnet.nl 
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 Secretaris Bep IJsselstijn 

 mobiel 0620365709 

bep.ijsselstijn@planet.nl 

 

Bestuurslid Agatha Polderdijk 

0628821001 alleen sms 

rena.polderdijk@hetnet.nl 

 

Algemeen bestuurslid 

Femmie de Witte. 

         0=0=0=0=0=0 

 

Donatie / vrijwillige bijdrage 

Deze zijn altijd welkom. 

U kunt dit overmaken op rekeningnr. 

NL15INGB0002347441 

Alvast hartelijk dank. 

 

                    0=0=0=0=0=0 

 

Inloopochtend 

Elke donderdagochtend behalve op 

feestdagen en in de vakantieperiode is ons 

bureau open van 10.00 – 12.00  

De post wordt dan verwerkt en 

telefoontjes gedaan. Er is ook altijd 

iemand aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden of te helpen met een 

telefoontje of het invullen van 

formulieren. Ook als u andere vragen 

heeft, proberen we u te helpen en anders 

zoeken we het voor u uit of verwijzen u 

door. 

 

             0=0=0=0=0=0   

 

Laatste oproep 

We hebben al vaak in dit blad de oproep 

geplaatst om uw e-mailadres aan ons door 

te geven zodat we u het blad digitaal 

kunnen toezenden. Dit is voor ons de 

goedkoopste en makkelijkst manier. 

Als u dit blad wilt blijven lezen geef dat 

dan aan ons door en geef meteen uw 

mailadres. 

Heeft u geen computer maar wilt u het 

blad blijven lezen dan krijgt  u het per post 

Het is zonde als het blad ongelezen bij het 

oud papier gedaan wordt. 

Doorgeven naar info@swdd.nl of 

SWDD  postbus 2072 

7900 BB Hoogeveen. 

 

             0=0=0=0=0=0 

 Sluiting Gebarenkorf 

In de loop van dit jaar gaat de gebarenkorf 

dicht. We gaan dan met al onze 

activiteiten naar een ander gebouw. 

Dit heet “Het Oor” en staat aan de van 

Goghlaan 7.Het is in gebruik bij de 

buurtvereniging. Ze hebben zaalruimte 

over vandaar. 

In het volgende nummer komt meer info 

hierover. 
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Starbucks (koffiehuis) in Maleisië met dove werknemers 

Vorig jaar, in mei 2016 schreven we in Nieuwsbrief/Signalen, dat we in augustus 2016 wéér 

naar Maleisië zouden gaan om daar ons eerste kleinkind te gaan bewonderen. Op 6 augustus 

2016 hebben we ons eerste prachtige kleindochter “Ise” ontmoet. 

Zoals jullie weten, wilden we in augustus een Dovenschool of clubhuis voor Doven in 

Maleisië proberen te gaan bezoeken…helaas konden we deze allebei niet vinden. Wel 

hebben we een speciale doven Starbucks bezocht. Wellicht hadden jullie hierover al 

“gehoord” of gelezen op Doof.nl of in de Metro – krant: In Maleisië is op 20 juli 2016 een 

nieuw Starbucks filiaal geopend die wordt aangedreven door dove werknemers. In deze 

Starbucks is gebarentaal echt de voertaal. Naamgebaar van Starbucks: gespreide vingers, 

begin van bovenhoofd naar 

golvend beneden (het haar van 

een vrouw – wat ook het logo 

van Starbucks is). 

De betreffende Starbucks, waar 

je je cappuccino nu in 

gebarentaal kunt bestellen, 

bevindt zich in Kuala Lumpur 

(hoofdstad van Maleisië). Het is 

de allereerste Starbucks met 

dove en slechthorende 

werknemers. Op dit moment 

hebben ze 10 dove / 

slechthorende werknemers en 

slechts 3 horenden! 

Onze zoon, die in Maleisië woont, stuurde ons een mail over deze “Starbucks met dove 

werknemers in Kuala Lumpur” en zei: “Dit is bij ons om de hoek!”. We dachten meteen: 

“Wauw, daar willen we heen!” Zodra je het gloednieuwe filiaal binnenkomt wordt meteen 

duidelijk waar het in deze Starbucks om 

draait. Op de muren is te zien hoe je 

door middel van het handalfabet de 

naam Starbucks spelt en klanten worden 

geholpen in gebarentaal. En klanten die 

geen gebarentaal kennen, kunnen hun 

bestelling gemakkelijk doorgeven via een 

speciaal formuliertje! 



 

Nog iets leuks om te vermelden: Een 

tijd geleden kregen we per post een 

pakketje van onze zoon en 

schoondochter uit Maleisië.  Daarin 

zaten 2  T-shirts, met het woord 

“Doof”erop en er stond ook met met 

kleine letters op geschreven: TM (trade 

mark = handelsmerk). Het heeft niets te 

maken met doofheid, maar het is een 

merk/logo van een meubelzaak in 

Maleisië. Ze verkopen ook 

kussens/sportassen/T-shirts etc. Jullie 

kunnen de producten bekijken op: 

In februari 2017 gaan we wéér naar Maleisië om van onze kleindochter te kunnen genieten. 

We gaan ook weer naar Bali (in Indonesie) op vakantie, deze keer naar Noord/West 

Daar hopen we ook een “Dovendorp”(?) of Dovenschool in de bergen bij Singaraja te gaan 

bezoeken. 

Rien en Agatha Polderdijk 
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Nog iets leuks om te vermelden: Een 

tijd geleden kregen we per post een 

schoondochter uit Maleisië.  Daarin 

shirts, met het woord 

“Doof”erop en er stond ook met met 

kleine letters op geschreven: TM (trade 

merk). Het heeft niets te 

maken met doofheid, maar het is een 

merk/logo van een meubelzaak in 

shirts etc. Jullie 

kunnen de producten bekijken op: www: doofindustries.com Grappig!                                                                     

In februari 2017 gaan we wéér naar Maleisië om van onze kleindochter te kunnen genieten. 

We gaan ook weer naar Bali (in Indonesie) op vakantie, deze keer naar Noord/West 

Daar hopen we ook een “Dovendorp”(?) of Dovenschool in de bergen bij Singaraja te gaan 

 

Grappig!                                                                     

 

In februari 2017 gaan we wéér naar Maleisië om van onze kleindochter te kunnen genieten. 

We gaan ook weer naar Bali (in Indonesie) op vakantie, deze keer naar Noord/West Bali. 

Daar hopen we ook een “Dovendorp”(?) of Dovenschool in de bergen bij Singaraja te gaan 



 

In de Gebarenkorf  Elbe 5 te Hoogeveen

 

A Johan   1

B Klaas   2

C Harry 2

D Hans   1

E Douwe  2

F Kees   0

     

1e Johan  

2e  Klaas 

3e Douse  

4e Harry 

5e Kees  

6e Hans  

   

Johan had gewonnen van Klaas met drie keer bull 
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Darten  & Gebarencafé    

In de Gebarenkorf  Elbe 5 te Hoogeveen 

 

Data  voorjaar 2017 

 

17 maart en 21 april 

The Hornets 

1 2 2 2 2   9 

2 2 2 2 1   9 

2 1 1 1 1   6 

1 0 0 0 0   1 

2 2 0 2 2   8 

0 2 2 0 0   4 

              

              

  

              

  

              

              

              

Johan had gewonnen van Klaas met drie keer bull gooien 

 

 

A - B 1 - 2. 

C - D 2. - 1 

H - F 0 - 2. 

  

B - C 2. - 1 

D - H 0 - 2. 

  

A - C 2. - 1 

B - D 2. -0 

  

F - C 2. - 1 

A - D 2. - 0 

  

H - C 2. - 1 

A - F 2. - 0 

  

B - H 2. - 0 

F - D 2. - 0 

  

B - F 1 - 2. 

A - H 2. - 0 
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NCBD Hoogeveen  

 

Ons eerste bijeenkomst in 2017. De opkomstwas goed. 41 personen bij elkaar. Spreker was 

ds.. Dingemanse. Voordat wij begonnen werd er eerst meegedeeld, dat 2 personen ernstig 

ziek is. nl. Joh. Huisjes en ds. B. de Graaf en ook mw. de Jong van IC. heeft een operatie 

ondergaan. Speciaal werd er een emotioneel lied gezongen. Lied 770. Dat lied vindt u 

onderaan het verslag. Daarna begon de dienst. Gelezen werd uit Marcus 1: 39 – 45.Thema 

was: Jezus geneest een melaatse. Punten voor de preek: - bij Jezus komen – aangeraakt door 

Gods macht – redding ondervonden.  

 

Er kwam een man bij Jezus die melaats had. Eigenlijk is het verboden om onder de mensen 

te komen. Melaatsheid is zeer besmettelijk, zoiets als lepra. Melaatsen worden dan 

verbannen naar een apart eiland, omdat ze onrein zijn. Die man verlangde naar genezing en 

had gehoord dat Jezus kan genezen. Op een dag hoorde hij dat Jezus in de buurt was en 

geloofde zeker dat hij geholpen kon worden. Zich mengen tussen de mensen is taboe, maar 

zijn geloof was zo sterk, vol vertrouwen en hoop ging hij. En ja daar stond hij. De man 

knielde en aanbad Jezus in de hoop op genezing. Hij bad; Indien U wilt, U kunt mij genezen? 

Vol vertrouwen sprak hij zijn geloof uit, wilt U dat? Ja, Jezus genas hem en daarbij 

waarschuwde Jezus de man, dat Hij niemand mag vertellen van het wonder en zich eerst bij 

de priester moet laten zien om weer rein ( gezond) verklaard te worden. Mar de man zat vol 

blijdschap dat hij toch aan iedereen vertelde van het wonder en zijn genezing. Wie zou dat 

niet doen. Zo blij dat je het wel uit kan schreeuwen. Ook wij kunnen ziek worden, ernstig 

ziek. Er zijn verschillende ziekten, geneeslijk, maar ook ongeneeslijk. Wat doen we dan? Een 

dergelijk leven beheerst, geen leven meer. Wat doen we met God? Naar de dokter, ook 

goed, die kan pijn verlichten. Maar als niets meer helpt, wat dan? Gaan we dan met ons ze 

beden naar God, vragen en smeken om genezing.? Bij Hem is alles mogelijk, Hij kan beter 

maken, maar alleen als Hij het wil. Hij kent ons allemaal. Hij weet wat goed voor ons is. Hij 

wil ons niet laten lijden, maar juist helpen de pijn te verlichten. Er is ook nog een andere 

weg, opnemen in heerlijkheid. God wil leven geven, het mooiste enige leven door Jezus.  

 

De melaatse man was volvertrouwen en door zijn geloof op God werd Hij door Gods macht 

genezen. Dat is het geheim van het leven, echt geloven, vertrouwen in contact met Jezus. 

Luisteren naar Jezus, anders kan niet, geloven gaat niet zomaar. Daarvoor heb je de kracht 

van God in ons nodig. Het lied 770 geeft ons dat gevoel. Zo kunnen we anders in het leven 

staan, in liefde door Jezus. Contact en vertrouwen op Jezus, bidden om de zegen voor 

geneesmiddelen die dokter geeft.  

 

Met eerbied en respect vragen, niet mijn wil, maar Uw wil? Het laatste stuk van is wel 

vreemd. De opdracht van Jezus aan die melaatse man was, dat hij niet over het wonder mag 

spreken, eerst naar priester, laat beoordelen en offer brengende man was zo blij dat hij zijn 
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mond niet kon houden. Hij mag weer wonen bij de mensen, op deze manier bracht hij toch 

de blijde boodschap over. Zo blij was hij, dat Hij dichtbij Jezus wil leven. Dat is ook Gods 

bedoeling met ons. Wandelen met God.  

 

Hem volgen, de weg naar het leven in diep vertrouwen. Ga niet alleen door het leven. Voor 

de zieken werd gebeden. Een kaart is rond gegaan voor Johan. Een korte pauze. Voordat wij 

brood 8 gingen eten, werd er mededelingen gedaan. Ontvangen kerstwensen van 

verschillende afdelingen ging rond. De volgende maand zijn enkele leden afwezig: Johan( 

ziek ), Rien en Agatha verblijven dan in Maleisië, van Gerrit en Hilly geen bericht. In maart 

geen bijeenkomst, omdat er de volgende dag een gecombineerde dienst is in Laar (DLD). Dat 

doen we samen met I.C. Overijssel. In de toekomst zal dat vaker gebeuren. Het raadsel werd 

gewonnen door Agatha. Na het brood eten met heerlijke soep ( gemaakt door Agatha) 

vermaakten we ons met 11eruit. Zo eindigde ons gezellig samen zijn en voldaan gingen we 

huiswaarts. Tot de volgende keer. Ria. hieronder volgt lied: Opwekking 770 

 

 

Opwekking 770 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

4. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 

Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

6. ‘ík ben die ‘Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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Let op!  

Op 7 april is er geen Instuifavond (kaarten en jokeren) in verband met Nationale 

Doven Ouderendag in Ede!  Deze avond verzet naar 14 april. 
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Agenda 

 

Maart 

2 Inloopochtend   10.00 – 12.00 

3 Instuif kaarten & jokeren  19.30 

9 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

14 Dagrecreatie   10.00 

16 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

17 Darten &Gebarencafe  19.30 

23 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

25 Kerkdienst & NCBD gaat niet door! (i.v.m. kerkdienst in Laar Duitsland op zondag 26 

 maart) 

28 Dagrecreatie   10.00 

30 inloopochtend  10.00 – 12.00 

  

 

April 

6 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

7 Nationale Ouderendagin Ede   (Instuif kaarten & jokeren naar 14 april) 

11  Dagrecreatie   10.00 

13 Inloopochtend   10.00 – 12.00 

14 Instuif kaarten & jokeren 19.30 

20 Inloopochtend   10.00 – 12.00 

21 Darten &Gebarencafe  19.30 

25 Dagrecreatie    10.00 

27 Inloopochtend    10.00 – 12.00  

29 Kerkdienst & NCBD  15.15  

 

Mei 

4 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

5 Instuif kaarten & jokeren   19.30 

9 Dagrecreatie   10.00 

11 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

13 Bondsdag NCBD in Leerdam 

18 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

23 Dagrecreatie   10.00 

25 Inloopochtend  10.00 – 12.00 

27 Kerkdienst & NCBD  15.15  
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Kopie voor volgend nummer van Signalen dient uiterlijk vóór 1 mei 2017 binnen te zijn op 

het redactie adres:   

 

Postbus 2072  

7900 BB Hoogeveen  

 

of  info@swdd.nl  of  kwillemsen58@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


