CORRECTIES TBV. POD ‘k Zou zo graag een ketting rijgen, 2e druk, Zoetermeer
(Boekencentrum) 2011
bijgewerkt: 9 juli 2016

p. 6:

Laatste regel verwijzing naar website veranderen in: www.zonnehuisgroep.nl/publicaties/

p. 64: Link bananasplit vervangen: www.avrotros.nl/bananasplit/home/
p. 80: link www.twijfelentroost.nl weg!
p. 85: 1e regel link vervangen door: www.landelijksteunpuntrouw.nl/
p. 98: onder ‘6. Aanzet tot gesprek’ moet vraag 2 luiden: Bent u zelf wel eens bang geweest?
Waarvoor en wanneer?
p. 111: Kop: Broers en Zussen
p. 114: 1e regel: Weet je nog wel oudje (Zangeres Zonder Naam)
laatste regel andere bronnen link vervangen: www.landelijksteunpuntrouw.nl/
p. 119: b. algemeen: 4e regel moet zijn: Een vrouw zoals jij (Hans de Booy)
7e regel Lieveling ik word nu oud hoor eruit!
13e regel: Monica eruit!
16e regel: Trouw niet voor je 40 bent eruit!
17e regel: Zalleme het nog een keertje overdoen eruit!
Onderaan toevoegen: Zilverdraden tussen ’t goud (Kees Pruis)
p. 120/1:onder ‘6. Aanzet tot gesprek’ moet de eerste richtvraag de laatste worden, de tweede
richtvraag wordt dan de eerste, etc.
p. 121: Richtvraag 6 (oud, 5 nieuw) moet luiden: Bent u alleen gebleven? Hoe voelt u zich daarbij?
p. 144: onder ‘1. Liederen a. Geestelijk’ luidt de 2e regel: ... Loopt alles ons ook tegen ... G 448:1
b. algemeen:
p. 151: onder ‘3. Bijbel’ citaat roeping van Mozes (de Godsnaam) Ex. 3:13-14
p. 178: 7e regel van onderen: richting aangeven op de fiets, stopteken van …
p. 179: b. Algemeen: 1e regel (Benen en voeten) weghalen!
p. 180: bron Ode aan de rollator vervangen door: www.uniekbo.nl/vrije-tijd/nestor/archief/nestorode-aan-rolator/?page=ode-aan-de-rollator
p. 186: vindplaats bovenaan vervangen door:
www.pinkelotje.nl/liedjes/show.php?s=zeven_vlooien.htm
p. 187: verwijzing midden onder U wijzigen in: www.inuwmidden.nl
p. 206: Aanzet: v2. Moet zijn: 2.
p. 219: andere bronnen: bullet voor Huub Oosterhuis en ‘Woorden’ weg
p. 246: Nu laat Gij, Heer, mijn leven lente zijn ZGe 303/ZG 5,76
3e regel van onderen: Lente in Twente (Toontje Lager)

p. 247: link regel 2 vervangen door: www.kinderliedjes.info/kinderliedjes-oponderwerp/kinderliedjes-over-de-lente/
en bij 2 Klassieke muziek:
Kindersymfonie …. ná: Frühlingslied en vóór: Frühlingsglaube
p. 250: link b. algemeen onderaan vervangen door: www.kinderliedjes.info/kinderliedjes-oponderwerp/kinderliedjes-over-de-zomer/
en: laatste regel pag.: ‘… Daar heeft hij
p. 254: link b. algemeen onderaan vervangen door: www.kinderliedjes.info/kinderliedjes-oponderwerp/kinderliedjes-over-de-herfst/
p. 255: bron column Peterjan vervangen door: http://vereniginghetzonnehuis.nl/wpcontent/uploads/2014/07/Zonnehuis_Sr_J2N1-screen.pdf, pag. 25.
p. 258: link b. algemeen onderaan vervangen door: www.kinderliedjes.info/kinderliedjes-oponderwerp/kinderliedjes-over-de-winter/ en:
5e regel van onderen: … witter dan sneeuw.’
p. 270: Bijbel 2e regel: ‘ik plaats // 4e regel: de zee …’
p. 271: vindplaats Martinus Nijhof vervangen door:
www.dbnl.org/tekst/nijh004verz05_01/nijh004verz05_01_0096.php
p. 272: link Pelleboer aanpassen: https://archive.org/details/HetWeerMetJanPelleboertros1989
en regel daaronder link wijzigen in: www.extreemweer.nl
p. 282: laatste regel: Piet Hein etc.
p. 283: De Fremersberg na: Wellingtons Sieg // De Slag bij Waterloo (B. Silberman) na: De
Fremersberg
p. 284: link Jan Campert vervangen door:
www.beleven.org/verhaal/het_lied_der_achttien_dooden#verhaal
p. 293: onder ‘3. Bijbel’ citaat Ex. 33:15 (NBG); en dan gelijk laatste regel:
Maak je geen zorgen voor de dag van morgen
p. 300: 5e regel van onderen: Zoek en je zult vinden
p. 308: link regel 3 verwijderen (zie: www.iisg.nl …)
p. 310: verwijzing regel 4/5 Via internet verkrijgbaar verwijderen
p. 320: 4 andere bronnen verwijzing midden onder U wijzigen in: www.inuwmidden.nl
p. 330: 7 aanschouwelijk verwijzing Docete wijzigen in: www.docete.nl en verwijzing midden onder
U wijzigen in: www.inuwmidden.nl
p. 333: Net boven gedicht sterven: Zie: www.augustijnsinstituut.nl/... wijzigen in:
www.augustinus.nl/C119-Uen--Ween-niet.html
p. 346: andere bronnen weglaten: bij E. Kaniok 2e regel plus komma eind 1e regel; bij Harmsen
weglaten 2e regel plus streepje eind 1e regel
p. 348: 10. Werkvorm: Het patroon van …. (mee inspringen)

p. 388: Algemeen verplaatsen naar bovenaan, en vervolgens: Wijzigen: Een aantal
bijbelvertalingen … via: www.debijbel.nl.
Aanvullen: Via www.wegwijzervoorhetliedboek.nl/ kan men gemakkelijk een liednummer uit een
reeks van bundels herleiden tot een nummer uit het Liedboek 2013
p. 389: ZZL: weghalen , Harderwijk t/m www.sabramuziek.nl
hele rubriek Digitale uitgaven vervangen door:
Digitale uitgaven
Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken,
Zoetermeer (Boekencentrum) 2012
Computer Concordantie op het Liedboek voor de Kerken, Windowseditie 1.6 / Mac editie 2.51,
Zoetermeer (Boekencentrum) 2012
Computer Concordantie op Zingend Geloven, Windows editie 1.51 / Mac editie 2.5, Zoetermeer
(Boekencentrum) 2011
Lieteboek foar de Tsjerken. Kompaktskiff fersy 1.4 mei konkordânsje, Zoetermeer
(Boekencentrum) 2015
p. 391: punt weg bij 37 achter Ex. 4:18
p. 393: Job 2:37 moet zijn: Job 2-37
p. 397: 4e en 5e regel, 1e kolom: 21:1-9 en 21:12-17 beide keren spatie na 21 weg
p. 403: Geboorte met 2 entries verplaatsen naar de positie tussen Gebed en Geloof
p. 409: Verplaatsen na Bijbel voor de zorg en aanpassen:
Brandt-van Heek, Marie-Élise van den en Wout Huizing, In gesprek met mensen met dementie. De
kracht van persoonlijke verhalen, Bohn, Stafleu van Loghum, Houten 2014
Gesprekken over levensvragen (dvd), Expertisenetwerk levensvragen en ouderen 2008, 2010 2. Te
verkrijgen via de webwinkel van Vilans. I: www.netwerklevensvragen.nl; E: levensvragen@
netwerklevensvragen.nl. (Gespreksvragen beschikbaar via de website.)
Invoegen na Brandt:
Buijsen, Huub, De magische wereld van Alzheimer. 30 tips voor meer begrip en tevredenheid,
Spectrum 2011, 20166
Huizing, Wout en Thijs Tromp, Mijn leven in kaart. In gesprek met ouderen over hun levensverhaal,
Bohn, Stafleu van Loghum, Houten 2007, 20132
Het IMOZ 4 regels eruit!
Invoegen na Klink:
Kramer, Anniek en Mulder, Marcelle, Op bezoek bij een dierbare met dementie, Spectrum 2016
p. 410: 2e regel: www.unieboek.nl weglaten
Mes, Rieke, Tastbaar spreken over God. 52 vieringen die de zintuigen prikkelen, verkrijgbaar via:
www.pastorieke.nl.
Wal, Peterjan van der en Janco Wijngaard, Tja, wat zal ik zeggen... Met cliënten in gesprek
over spiritualiteit, Zoetermeer 2010 (met dvd). Voor werkbladen zie: www.zonnehuisgroep.
nl/publicaties
p. 411: Een Compendium 3 regels eruit
Poortvliet, Eveline e.a., Handreiking Geestelijk Verzorgers etc. : www.hersenletsel.nl
Invoegen na: Het is later etc.:
Hoogerwerf, Aart, Ik ben verdwaald. Dementie. Wat is dat?, Nieuwegein (Tijmen Pers), 20148
Invoegen na: Proot:

Schans, Barbera van der en Wal, Peterjan van der, ‘Mensen met dementie en hun zingeving’, in:
Gerōn 18.1 (2016), 45-47 en Gerōn 18.3 (2016)
p. 412:
Hannukah Festival of Lights. Zie: www.ort.org/whatwedo/chanukah-eight-days-of-commemoration/
p. 415: Victor Stok, leerkacht ZMLK-school, vakspecialist muziek, ervaringsdeskundige
Nederlandstalige muziek, Driebergen
tussen Janco Wijngaard en G.W.H. Zaal invoegen:
Jeanette Woets, geestelijk verzorger QuaRijn, locatie het Zonnehuis, Doorn

