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VAN DE REDACTIE 
 

 
Verandering 
 
Zo veranderlijk als het weer… na een heerlijk schaatsweekje met 
een gure wind en temperaturen flink onder nul, lijkt nu de lente te 
zijn begonnen. Wat een contrast. 
 
Net als het weer kunnen ook wij nogal veranderlijk zijn. Wat zeg 
nou zelf: alles moet sneller, beter, mooier, moderner. Er zijn 
mensen die het heerlijk vinden, maar ook mensen die het liever 
houden bij het oude en vertrouwde. Tradities voortzetten. 
 
Ook in Door de Poort zijn veranderingen zichtbaar. Binnen de 
kerkenraad hebben er verschillende verschuivingen 
plaatsgevonden.  
Nieuwe mensen komen de kerk binnen en stellen zich voor. Het 
project in Oradea is afgerond en een nieuw project in Egypte krijgt 

steeds meer handen en voeten. Wat ook nieuw is in deze Door de Poort, is het zoekplaatje. Herkent u het echtpaar 
op de foto. We kijken uit naar uw reacties. 
 
Ook de voorkant mag een nieuwe impuls gebruiken. Want altijd hetzelfde, wordt ook saai. Dus bij deze alvast een 
verwijzing naar pagina 12, waar u en jij een creatieve opdracht krijgt. 
 
Wat is het toch heerlijk dat we een God hebben die altijd dezelfde is en blijft.  
Die niet onderhevig is aan vernieuwing en verandering.  
Hij blijft altijd dezelfde! Een stabiele factor om altijd op terug te vallen als verandering ons teveel wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DDP lezen op i-pad, laptop of computer?  
Kijk dan op de website van de kerk:  
www.kerkvannieuwpoort.nl 
 
De redactie: 
Anje van Dijk  06-23101886  
Martine Huisman 767001 
Luci Suur  602422 
 
 
Via email: redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl 
Kopy ontvangen vinden we fijn, maar de redactie behoudt zich het recht voor om artikelen niet of gedeeltelijk te plaatsen. 
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DIENSTEN 
 
  11-3-2018`      9.30  5e lijdenszondag  ds     M. Westerink  Langerak 
  11-3-2018    18.30  Reguliere dienst  ds     C.M. Baan 
  14-3-2018    14.30  Biddag Kinderdienst        ds    C.M. Baan 
  14-3-2018           19.30  Biddag    ds     C.M. Baan 
  18-3-2018      9.30  6e lijdenszondag  ds      I. Hoornaar  Ermelo 
  18-3-2018    18.30  Reguliere dienst  ds      M.B. Plette  Vriezenveen 
  25-3-2018      9.30  Palmzondag   ds      C.M. Baan 
  25-3-2018    18.30  Reguliere dienst  ds      M.C. Stehouwer  Wijngaarden 
  29-3-2018    19.30  Witte Donderdag H.A.  ds      C.M. Baan 
  30-3-2018      9.30  Goede Vrijdag   ds      M. Westerink  Dienst Langerak 
  30-3-2018    19.30  Goede Vrijdag   ds      C.M. Baan 
    1-4-2018      9.30  1e Paasdag   ds      C.M. Baan 
    1-4-2018     18.30               1e Paadag             Prop.    R. Boele   Gouda 
    8-4-2018       9.30  Reguliere dienst  ds      E.G. de Kruijf  Capelle a.d. IJssel 
    8-4-2018     18.30  Reguliere dienst  ds      T. v. Bruggen  Streefkerk 
   15-4-2018       9.30  Reguliere dienst  ds      C.M. Baan 
   15-4-2018      18.30 Reguliere dienst  ds      W.F. Jochemsen               Noordeloos 
   22-4-2018        9.30 Reguliere dienst  ds      C.M. Baan 
   22-4-2018      18.30  Reguliere dienst  ds       J   de Wit    Jaarsveld 
   29-4-2018        9.30 Reguliere dienst  ds       B. Oosterom  Rumpt 
   29-4-2018      18.30 Reguliere dienst  ds       C.M.  Baan  
     6-5-2018        9.30 Reguliere dienst  ds       C.M.  Baan  
     6-5-2018      18.30 Reguliere dienst  ds       P. Hoogendam   Veenendaal 
   10-5-2018        9.30 Hemelvaartsdag  ds       C.M.  Baan  
   13-5-2018        9.30 Reguliere dienst  ds       T.W. v Bennekom  Goes 
   13-5-2018      18.30 Reguliere dienst  ds       B.  Oosterom   Rumpt 
   20-5-2018        9.30   1e Pinksterdag   ds        C.M.  Baan  
   20-5-2018      18.30  1e Pinksterdag   ds        M.  Westerink   Langerak 
   27-5-2018        9.30 Reguliere dienst  ds       C.M.  Baan.  
   27-5-2018      18.30 Reguliere dienst  ds       M.H.  Vastenhout   Eethen en Drongelen 
     3-6-2018         9.30  Voorbereiding HA  ds       C.M.  Baan  
     3-6-2018      18.30 Reguliere dienst  ds       J. de Wit     Jaarsveld 
   10-6-2018        9.30 Heilig Avondmaal  ds       C.M.  Baan 
   10-6-2018      18.30 Dankzegging HA   ds       C.M.  Baan 
   17-6-2018        9.30   Reguliere dienst  ds        I.  Hoornaar    Ermelo 
   17-6-2018      18.30  Reguliere dienst  ds        I.  Hoornaar      Ermelo 
   24-6-2018        9.30  Reguliere dienst  ds        E.G.  de Kruijf     Capelle a.d. IJssel 
   24-6  2018      18.30  Reguliere dienst  ds        C.M.  Baan 
     1-7-2018        9.30  Reguliere dienst  ds        C.M.   Baan  
     1-7 2018      18.30  Reguliere dienst  ds        H.  Klink     Hoornaar 
     8-7-2018        9.30  Reguliere dienst  ds        C.M.  Baan 
     8-7-2018      18.30   Reguliere dienst prop.    A.J.R   Treur    Vinkeveen 
   15-7-2018        9.30  Reguliere dienst  ds        T.W. v.  Bennekom         Goes 
   15-7-2018      18.30 Reguliere dienst  ds        I. Hoornaar    Ermelo 
   22-7-2018       9.30    Gezamenlijke dienst  ds        M.B. Plette      Vriezenveen. 
   22-7-2018     18.30    Gezamenlijke dienst    in        Langerak   
   29-7-2018       9.30    Gezamenlijke dienst   in        Langerak   
   29-7-2018      18.30    Gezamenlijke dienst   ds       J. Stelwagen     Leersum 
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VAN ONDER DE HAMER 
 

Beste lezers van DDP, 
  
Als kerkenraad en als gemeente mogen we dankbaar terugkijken naar de weken die achter ons liggen. Er zijn vele 
kerkdiensten geweest. Ik denk hierbij aan de dienst op de laatste zondag van het kerkelijke jaar waarin we 
stilstonden bij gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, aan de vieringen en diensten rondom Kerst en 
aan het kinderkerstfeest. Ook denk ik aan kaarsjesavond (niet dat dat een dienst is, maar het was er en ook toen 
mocht het Evangelie doorgegeven worden), aan de diensten rondom de jaarwisseling, aan de vieringen van het 
Heilig Avondmaal en uiteraard ook aan de gewone wekelijkse diensten. Wij stonden ook stil bij het overlijden van 
onze oud-predikant, professor Baard, en zijn dankbaar voor alles wat hij voor Nieuwpoort mocht doen. In alle 
diensten werd het Evangelie verkondigd. Het Evangelie van Jezus Christus. Hij Die is, Die was en Die komt! Naar Hem 
zien we uit! 
Het afgelopen jaar was er niet één keer, maar twee keer een running diner. Goed om eens bij andere 
gemeenteleden aan tafel te gaan of om gemeenteleden aan tafel te mogen uitnodigen. 
We zijn dankbaar dat de kerkenraad weer voltallig is en dat al zo snel. Enkele broeders hebben na enkele jaren 
trouwe dienst hun ambt neer mogen leggen en weer anderen hebben dat mogen oppakken. Zij mogen nu op hun 
beurt in Gods kracht de taken gaan vervullen en dat doen ze ook al. Zo kunnen de bezoeken aan de ouderen, zieken 
en andere gemeenteleden doorgaan. 
Als kerkenraad hebben we bijvoorbeeld gesproken over de vieringen van het Heilig Avondmaal en onze ervaringen 
gedeeld. Ook zijn medewerkers van het Sociaal Team Molenwaard bij ons op een vergadering geweest om te 
vertellen wat zij doen en hoe wij als kerkenraad en gemeente elkaar kunnen versterken. Verder hebben wij 
nagedacht over samenwerking met de plaatselijke basisschool, de Eben Haëzer, i.v.m. bepaalde vieringen, zoals 
bijvoorbeeld op Goede Vrijdag en op bid- en dankdagen. Wij zijn met de school en met de kerken in Nieuwpoort en 
Langerak daarover in gesprek. Ook pastorale zaken zijn aan de orde geweest.  
Voor alle komende activiteiten en diensten bidden wij om, en vertrouwen wij op de zegen van onze Heer. Voor nu 
wens ik u veel leesplezier bij het doorbladeren van deze DDP. De volgende keer zal de nieuwe scriba u weer van 
informatie voorzien. 
  
Namens uw kerkenraad, 
Arie Visser, ouderling Zending- en Evangelisatie 
 

JA OF NEE 
 
Wet Orgaandonatie vraagt om keuze 
Nu de nieuwe wet orgaandonatie door de Eerste Kamer is, wordt iedereen in Nederland gedwongen om een keuze 
te maken. Als je niet kiest, ben je automatisch orgaandonor. Ben je daar nog niet uit, of wil je geen donor zijn, dan 
moet je dus het codicil invullen. Als je wel donor wilt zijn, dan is het alsnog raadzaam om je te verdiepen in hoe het 
dan geregeld is. Pas in 2020 zal deze regeling ingaan en zal iedereen middels brieven gevraagd worden om een keuze 
te maken. 
Gedwongen keuze? 
De gedwongen keuze, dat is het eerste waar je vraagtekens bij kunt hebben. Is dat niet veel te opdringerig? Gaat de 
overheid daar geen grens mee over? Als we aan de noodzaak denken dan moeten we concluderen van niet. Er is een 
groot tekort aan organen. Nederland kent zelfs het laagste aantal orgaandonoren van Europa. Onze goede 
gezondheidszorg en het relatief veilige verkeer heeft als negatief bijeffect dat er weinig donoren zijn. Aan de andere 
kant van dezelfde medaille blijven meer mensen in leven die een orgaan nodig hebben. De grotere behoefte wordt 
verder versterkt door de medische ontwikkelingen, waardoor meer transplantaties mogelijk worden. 
Het is goed dat we in die grote nood en de mogelijkheid om die nood te lenigen gedwongen worden om hierover na 
te denken. Zeker als de gemoederen oplopen wordt deze keuze echter niet makkelijker. Er vliegen veel argumenten 
over tafel, waarin zowel verstand en gevoel als geweten wordt aangesproken. Een veelgehoord argument om het 
geweten aan te spreken is bijvoorbeeld dat je zelf waarschijnlijk graag een orgaan zou accepteren, dus moet je ook 
niet aarzelen om een orgaan te willen afstaan. In dat specifieke voorbeeld wordt veel te gemakkelijk over de 
complexiteit van orgaandonatie heen gestapt. Een keuze of je een orgaan wil accepteren is nu eenmaal veel 
overzichtelijker dan de keuze of je een orgaan zou afstaan. Een verstandsargument wat vaak genoemd wordt is dat 
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de overheid over lichamen gaat beschikken. Wij zijn het toch zelf, of God is het toch, die over ons beschikt? We 
kunnen denk ik wel gerust zijn dat onze ‘zelfbeschikking’ in goede handen is bij een liberale overheid. Gevoel lijkt 
toch wel de belangrijkste raadgever te zijn. Wat heeft het geloof daar mee te maken? 
Postmortaal 
Belangrijk in deze discussie is om te onderscheiden waar het om gaat. Het gaat niet om donatie bij leven, organen of 
bloed. Daar hebben we zelf vat op als we voor die keuze komen te staan. Het gaat om donatie van organen direct na 
het overlijden. Als je echt overleden bent, en je organen nog in goede staat zijn direct na het overlijden, dan komt de 
vraag ter sprake of je donor bent. Het is direct ook het meest lastige van de discussie. Wat voor situatie zal dat zijn? 
Het zal vrijwel altijd een plotselinge situatie zijn, waarin familie en vrienden overrompeld zijn door de 
gebeurtenissen en je zelf geen vat meer hebt op de situatie. Hoe kun je een keuze maken voor een situatie die je nog 
niet kent en waarvan je hoopt dat het je nooit zal gebeuren? Je moet je tegen je zin in verplaatsen in het 
hypothetische geval dat je overleden bent. Het is een terrein waarvan we voelen dat heiligheid en liefde, 
ontluistering en verdriet aanwezig zijn. Het maakt ons misschien terughoudend of eerbiedig, in plaats van 
uitgesproken. En dat laatste is nu precies wat van ons gevraagd wordt. 
Lichaam en ziel 
Wat geloven we? Dat als we sterven onze ziel naar de hemel 
gaat? En wat gebeurt er dan met ons lichaam? Elke zondag 
belijden we een lichamelijke opstanding (opstanding van het 
vlees). Tegelijk weten we dat ons lichaam tot ontbinding over gaat 
en we ‘terugkeren tot stof’. Het is allemaal erg ingewikkeld.  
Het lichaam wordt in de Bijbel niet als ondergeschikt gezien aan 
de geest of de ziel. Het lichaam wordt zelfs de tempel van de 
Heilige Geest genoemd (1 Kor. 6: 19). Denk ook aan het belang 
van het lege graf bij de opstanding. Jezus Christus werd opgewekt 
in Zijn eigen lichaam. Tegelijk weten we van de Heere Jezus dat 
Zijn lichaam na de opstanding van een andere orde was. Het was niet meer een lichaam gebonden aan aardse 
dimensies van ruimte en tijd. Hij was de eerste die niet weer tot leven gebracht werd (Lazarus, of het dochtertje van 
Jaïrus, de jongeling van Naïn), maar in een vernieuwd lichaam opstond. Paulus schreef daarover in 1 Korinthe 15. Hij 
schrijft daar (vanaf vers 42) dat ook voor ons geldt dat we na het sterven zullen opstaan in een vernieuwd geestelijk 
lichaam. Hij gebruikt het beeld van een zaadje dat wordt gezaaid. Zo wordt ons vergankelijk lichaam gezaaid en 
wordt een onvergankelijk, hersteld en vernieuwd lichaam geoogst.  
Het vergankelijke lichaam gaat dus tot ontbinding over. Waar blijft dan de ziel? Op de een of andere manier zit het 
diep in ons denken verankerd dat de ziel onsterfelijk is. God zei in Genesis 3:19 niet dat ons lichaam sterfelijk zou 
worden. Maar dat we geheel stoffelijk zijn en tot stof terug zullen keren. Onze ziel of geest is daar niet van 
uitgesloten. We zijn geheel sterfelijk. Het is echter ook niet zo dat de ziel in ruststand gaat bij het lichaam totdat de 
Wederkomst zal zijn. Het is door Gods genade dat we bij Jezus Christus mogen horen en we bij Hem opgenomen 
worden, op de plek waar Hij voor ons een plek gereed maakt (Joh. 14: 1). (Zie ook vraag en antwoord 57 van de 
Catechismus.) 
Oud en nieuw lichaam 
Wanneer zal de ziel dan weer in een lichaam wonen? In 2 Korinthe 5 schrijft Paulus in de eerste verzen over de 
aardse tent die afgebroken wordt en de hemelse woning die we er voor terugkrijgen. Ons aardse lichaam sterft. Let 
daarbij ook op de tijdelijkheid van een tent en het permanente van een woning. We mogen dankzij Christus met 
onze ziel opgenomen worden in de hemel. Daar zullen we bekleed worden, wonen in een nieuw lichaam. Na ons 
sterven krijgen we dus al een vernieuwd lichaam in de hemel. Dat zal een grote heerlijkheid zijn, er zal aanbidding 
klinken van engelen en mensen die gestorven zijn. Maar er zal ook iets onvervuld zijn. We lezen in Openbaring 6: 9 – 
11 dat de zielen vragen: Hoe lang nog, Heere? Op aarde en in de hemel wacht men dus op het doorbreken van de 
volle heerlijkheid van Gods Koninkrijk. Pas dan zal de vernieuwing definitief zijn. 
Is het lichaam te vergelijken met een auto die stuk is? Je brengt hem naar de garage (sterven), je krijgt tijdelijk een 
leenauto (je ziel in de hemel), totdat je je oude auto weer terugkrijgt (de opstanding uit de dood). Hij is gepoetst en 
alle mankementen zijn er uit (de vernieuwing en het herstel). Hoe de tussentijd er uit ziet tussen het eigen sterven 
en de Wederkomst, daar krijgen we maar heel spaarzaam zicht op in de openbaringen in de Bijbel. Wat we weten 
door de lichamelijke opstanding van Jezus Christus is dat het oude lichaam van waarde is, ook al is het vergankelijk. 
Het vormt de blauwdruk voor het vernieuwde lichaam.  
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Orgaandonatie? 
Welke betekenis heeft die waarde van het lichaam voor de discussie rondom orgaandonatie? In de eerste plaats dat 
we daar zorgvuldig over na moeten denken en er met elkaar over moeten spreken. Tegen orgaandonatie zou in te 
brengen zijn dat het lichaam heilig is en heel moet blijven. Het is geen object om organen uit te oogsten, maar een 
zaadje wat geplant wordt, zodat het vernieuwde lichaam geoogst kan worden. Vooral de emotie die daarbij komt 
kijken moeten we een plek geven. Welk gevoel roept dit alles bij je op? Tegelijk biedt juist het spreken over het 
lichaam vanuit Gods toekomst ruimte voor orgaandonatie. De waarde van het lichaam zit niet in vergankelijke 
organen en lichaamsdelen, die in dit leven aangetast worden of zelfs in moeilijke situaties afgezet moeten worden. 
Organen die uiteindelijk in de vergankelijkheid zullen ontbinden na 
het sterven. De waarde van het lichaam zit veel meer in het feit dat 
God het lichaam zo bijzonder gemaakt heeft en Hij het lichaam bij de 
opstanding een heerlijkheid zal geven die we nu niet kennen.  
Spreken over de waarde van het lichaam leidt er misschien zelfs toe 
om wel te registreren als donor, omdat onze vergankelijke organen 
in het hier en nu van grote waarde zijn. Vanuit bewogenheid met de 
naaste, vanuit liefde voor mensen die er zo op wachten en de grote 
verandering die zo’n orgaan teweeg kan brengen, kunnen we 
moeilijk zeggen dat dit niet de weg zou zijn die God beoogt in ons 
leven. Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik zeg dat God dit van ons vraagt. We moeten daarin zorgvuldig en biddend 
onze weg in vinden. Zoals de scriba van de PKN ook zei in dit verband: ‘Neem uw eigen beslissing met dit lied in uw 
hoofd: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem 
behoren wij toe’          Ds. Christiaan Baan 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Vliegen 
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft zijn er de afgelopen maanden weer heel veel vliegen. Inmiddels is er in januari 
gespoten om deze plaag tegen te gaan, we willen dit in de herfst herhalen en hopen dat we er dan vanaf zijn. 
Dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om de kerk meerdere malen te stofzuigen. 
 
Rolgordijnen 
De vervanging van de rolgordijnen aan de zuidkant van de kerk stond al een tijdje op het verlanglijstje, deze waren 
ruim 15 jaar oud en echt aan vervanging toe. 
Dankzij een gift van de COK hebben we dit in januari kunnen realiseren, waarvoor dank! 
 
Schoonmaken gebouwen 
Op D.V. 12 en 13 juni hopen we weer met elkaar de gebouwen schoon te maken, we 
hebber dit jaar voor een andere opzet gekozen omdat de opkomst op zaterdag vorig 
jaar zeer slecht was. Daarom hebben we er voor gekozen om alle werkzaamheden 
binnen en buiten over deze dagen te verdelen zowel ’s middags als ’s avonds. 
Noteert u het alvast in uw agenda en mogen wij rekenen op uw hulp?!!! 
 
Mocht u vragen hebben voor de kerkrentmeesters, stuur ons dan een mail: 
kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl 
 
Een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters, 
Marinus Bochanen en Arie Blom 
 

SHALOM 
 
Shalomverklaring 
In de Zaaier van 10 nov. 2017 heeft u een berichtje kunnen lezen over de zogenaamde Shalomverklaring die door de 
kerkenraad is getekend. Hiermee drukken we onze verbondenheid met Israël uit en de intentie om te bidden voor de 
vrede van Jeruzalem. Symbolisch is dat dit 100 jaar na de Balfourverklaring komt, het startschot van de staat Israël. 
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De verbondenheid is meer dan symbolisch. Niet onkritisch, maar vooral bewogen en liefdevol met Israël en hen die 
daar omheen wonen.  
 
Wat houdt de Shalomverklaring in? 
De Shalomverklaring werd tweeënhalf jaar geleden voor het eerst gepubliceerd in de Britse stad Leeds. Het is een 
verklaring waarmee christenen publiekelijk te kennen geven dat zij naast het Joodse volk willen staan en de staat 
Israël steunen. Dankzij de inspanningen van de initiatiefnemers, werd de verklaring verspreid onder kerken en 
gebedsgroepen in het Verenigd Koninkrijk. Ruim 180 kerken, organisaties en gebedsgroepen ondertekenden de 
verklaring. Daarna verspreidde het initiatief zich naar België, Spanje, Ierland en Italië. En dus ook in Nederland. 
 
De verklaring 
Wij zijn ons bewust van de oorsprong en inspiratie van ons geloof in de Hebreeuwse Bijbel. 
Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wij waarderen dat Israël, als het enige land in het Midden-Oosten, de 
vrijheid van alle geloofsovertuigingen beschermt, en het mogelijk maakt voor de christelijke gemeenschap om te 
groeien. 
Wij rouwen en steunen alle families in Israël en het Midden-Oosten, die hun dierbaren hebben verloren aan 
toenemend extremisme en intolerantie in de regio. Wij bidden dat zij, die onvrede en verdeeldheid zaaien in de 
regio, en het bestaan van Israël bestrijden, niet zullen zegevieren, maar zich zullen afkeren van hun boze wegen. 
Verder bidden wij dat zij die naar vrede zoeken zullen worden beloond, opdat de profetische woorden van Jesaja 
(“zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen smeden’’) en Jezus (‘’Zalig zijn de vredestichters’’) realiteit mogen 
worden. Wij zijn blij met het bestaan van de staat Israël, zijn democratisch systeem, zijn academische en culturele 
creativiteit en zijn buitengewone bijdrage aan de mensheid op het gebied van wetenschap en technologie. 
Wij roepen de leiders van de geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van ons land op onvermoeibaar 
gewelddadig extremisme en antisemitisme te bestrijden en de relatie en samenwerking met Israël te versterken. 
 
Deze verklaring is opgestuurd naar de initiatiefnemer in Engeland (Steven Jaffe in Londen). 
Van hem ontving ds. Baan de volgende e-mail: 
 
Dear Rev Christiaan Baan 
 
Thank you so much for your interest and support for the Shalom Declaration - your desire and that of your Church to 
stand with Israel and the Jewish people in this way is hugely appreciated. 
 
Please pass on my great thanks to your congregation for its stand with Israel and the Jewish people. 
 
Shalom 
 
Steven Jaffe 
 
Hiermee hebben we als gemeente van Nieuwpoort ook heel concreet laten zien waar we voor staan. 
Commissie Kerk & Israël 
 

ALLAH OF DE GOD VAN ISRAEL 
 
Uitnodiging dinsdag 15 mei 2018 
 
Als Israëlcommissie nodigen wij u van harte uit voor een boeiende en inspirerende 
avond met Farshid Seyed Mehdi . 

 
Farshid Seyed Mehdi werd geboren in Iran, waar hij een fanatiek moslim was. Na zijn 
bekering tot het christendom vluchtte hij naar Nederland. Daar ontdekte hij dat hij 
Joodse wortels heeft. Farshid kent dus als geen ander de verschillende werelden van 
de islamitische- en joods-christelijke traditie. Tijdens de Israëlavond gaat hij in op de 
verschillen tussen Allah en de God van Israël. 
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Thema: Het verschil tussen Allah en de God van Israël 
 
Broeder Farshid is naast ChristenUnie raadslid in Almere ook verbonden aan de organisatie 222 Ministries. Deze 
organisatie probeert o.a. vanuit Nederland Iraniërs te bereiken met het evangelie via tv-uitzendingen, Bijbelcursussen 
en trainingen.  
U bent van harte welkom in het Hervormd Centrum, aanvang 20:00 uur, de toegang is gratis en voor koffie/thee 
wordt gezorgd.  
Wel is er een collecte voor 222 Ministries.  
En zoals u van ons gewend bent, is Jantine Slotboom aanwezig met haar tafel (h)eerlijke Israëlprodukten!! 
 

Graag tot ziens op 15 mei! 
 

De Israëlcommissie 
Adrie Ooms 

Anje van Dijk 
Henk van Merkerk

 

BIJBELQUIZ 
 
Maandagavond 5 maart was de jaarlijkse Bijbelquiz van het  Nederlands Bijbelgenootschap. 
Georganiseerd door Jaap Bos en gepresenteerd door Henk de Wind met assistentie van Allert van Barneveld die de 
techniek deed. In het Hervormd Centrum werd er gestreden om de eer. 
De vragen waren onderverdeeld in verschillende categorieën zoals Aardsvaders, Vieren en gedenken, Apostelen, 
Samen sterk en Hervormers. 
Vooral de laatste categorie  vond ik  best lastig. 
Maar er waren een paar deelnemers die bijna alles goed hadden. Gijsbert Pellegrom was de allerbeste met 3 fouten 
van de 35. 
De laatste ronde  werd gewonnen door de 4 anderen die op de foto staan.  
Henk deelde aan het eind mee dat hij hoopt dat volgens jaar iemand anders presenteert want hij had het voor de 
laatste keer gedaan.  
Dus wie het leuk vind om volgend jaar de Bijbelquiz te presenteren mag zich aanmelden bij Jaap Bos. 
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DE PEN 
 
Wie ben je? 
Jan van Buren (60), 
getrouwd met 
Merian. We zijn 
gezegend met onze 
Christy en Wessel. 
 
Wat voor werk of 
studie doe je? 
Twaalf jaar geleden 
heb ik Lucom, een 
Duits 
softwarebedrijf, 
benaderd om voor 
hen een Nederlandse 
vestiging te 

beginnen. We zijn het eens geworden en ik ben in 
2006 met één medewerker aan de Wilgenweg in 
Groot-Ammers begonnen en inmiddels digitaliseren 
we met zo’n 20 medewerkers bedrijfsprocessen voor 
overheden, bedrijven en banken. Naast de 
managementtaken ben ik vooral commercieel actief. 
 
Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Schrijven. Ik vind het een uitdaging om gedachten en 
doelstellingen zo in een document (of boek) vast te 
leggen dat het de lezer motiveert en boeit. Helaas is 
de meeste tekst nu nog voor ons bedrijf en haar 
klanten, maar wie weet krijg ik nog eens tijd voor een 
echt boek.    
 
Welk compliment blijft je bij? 
Van de vader van een medewerker die door een 
herseninfarct voor 50% is afgekeurd, maar die we 
voor 50% hebben kunnen behouden. Hij zei me dat hij 
blij was dat zijn zoon bij een mensen-bedrijf bedrijf 
werkt. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Volleybal. Bijna 35 jaar als speler, maar door een 
instabiele knie nu als coach van een team in Ameide 
en als toeschouwer bij mooie wedstrijden. En vissen 
en lezen, vooral tijdens vakanties. Sinds vier jaar is in 
de zomermaanden het gasten ontvangen in onze 
Open Kerk zeker ook een hobby geworden. Rond 
Pasen naar Italië is voor ons een geweldige traditie 
geworden.  
 
Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Door op onverwachte momenten onnozele 
opmerkingen te maken. Humor kan soms spanningen 
wegnemen en mensen rust geven. Maar bij sommigen 

kan het ook averechts uitwerken. “Verdriet is niet 
altijd leuk”, zo luidt een tekst van mijn inspirator 
Herman Finkers.  
 
Op welk dier zou je willen lijken? 
Op een leeuwenwelp. Stoer, mooi, grappig, speels, 
maar er valt ook nog veel te leren. 
 
Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Maarten Luther. Hij durfde het aan (had het geloof) 
om de kerk (die zichzelf tot een doel had gemaakt in 
plaats van een middel te zijn voor de Godzoekende 
mens) de les te lezen en aan te zetten tot hervorming.  
 
Hoe blijf je in conditie? 
Na mijn volleybaltijd als speler heb ik (te) lang mijn 
conditie verwaarloosd. In 2017 ben ik aan mijn 
gewicht gaan werken en inmiddels al enkele 10-tallen 
kilo’s kwijt. Fietsen in de zomer en de hometrainer als 
het koud is, helpen daarbij om de conditie aan te 
sterken. 
 
Wat betekent geluk voor je? 
Dankbaarheid voor alle grotere en ook kleinere mooie 
zaken en ervaringen. En voor tegenslag had ik ooit een 
leermeester, die zei: “Dit maakt je misschien niet 
gelukkig, maar zorg dan dat het je loutert”. 
 
Wat raakt je? 
In positieve zin kan ik heel blij worden van harmonie 
tussen mensen. Niet alleen bij hulp aan kansarmen, 
maar ook als er gezamenlijk wordt genoten van sfeer 
of ervaringen. Bij bijvoorbeeld het (twee keer 
onverwachte) mooie pianospel van Minte de Moel 
tijdens onze diensten dacht ik: “waarom doen mensen 
zo moeilijk, als het ook zo mooi kan zijn samen.”     
In negatieve zin: in de dagelijkse praktijk als mensen 
hun positie misbruiken om alleen of overwegend voor 
zichzelf bezig te zijn; ofwel geld, voordeel of aanzien 
willen verdienen ‘ten koste van …’.  
En in de grote wereld kan ik maar niet begrijpen wat 
oorlog met mensen doet of waarom mensen oorlog 
voeren. Tijdens onze laatste vakantie hebben we 
Auschwitz bezocht en daar de rillingen van gekregen; 
ook al wist ik er al van. Maar is er van geleerd?  
 
Wat is je favoriet tv/radio programma? 
Van regelmatige programma’s vind ik ‘De slimste 
mens’ ontspannend. En de serie ‘Dagboek van Henrik 
Groen, met André van Duin als cynische oudere, is 
door zijn eenvoud en aandacht voor de kleine 
(on)genoegens leuk en leerzaam. Daarnaast vind ik 
natuurdocumentaires prachtig.  
 
Wat is je favoriete boek? 
Behalve het belangrijkste Boek zijn dat: 
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De thrillers van de schrijver Harlan Coben.  
Het boek Mila-18 heeft mij erg geraakt. Het gaat over 
de deportatie van de joden uit Warschau en tijdens 
het lezen voelde het of ik zelf in de trein zat. 
Maar als ik even kort wil ontspannen, dan is een paar 
stukjes uit de Herman Finkers bundel ‘Voor in het 
haardvuur’ voldoende voor een glimlach. 
 
Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Ons dakterras op een mooie zomeravond met uitzicht 
op de grootste staande klok van Nieuwpoort. 
 
Aan wie geef je de pen door?  
Toni den Hartog. 
 

NIEUW CONTACT 
 
Vanuit de Contactcommissie 
'Christine, wil jij misschien een stukje schrijven voor 
Door de Poort over onze commissie?' Dit werd me een 
paar weken geleden gevraagd. Natuurlijk wil ik dat, 
maar dan zal ik me misschien eerst even moeten 
voorstellen. Ik ben Christine Ippel en woon nu 2 jaar 
met mijn man Pieter aan 't Schootsveld in 
Nieuwpoort. We voelen ons al erg thuis in de stad èn 
in de kerkgemeente!  Afgelopen jaar ben ik gevraagd 
als nieuw lid van de contactcommissie. Dat leek me 
een leuke en mooie taak, dus ik ben er vol 
enthousiasme ingedoken. Met elkaar hebben we 
alweer heel wat activiteiten mogen organiseren. Die 
activiteiten worden uitgebreid voorbereid en gepland 
tijdens de vergaderingen die we hebben. Zo hebben 
we de eerste koffiemorgen van dit seizoen verzorgd 
en de kerstnachtdienst opgezet. De eerste 
koffiemorgen hebben we de zendingscommissie 
uitgenodigd voor een introductie van het nieuwe 
project. Mooi om elkaar te ontmoeten en tegelijk 
samen te beginnen aan een nieuw zendingsproject! 
De kerstnachtdienst hebben we ook als erg mooi 
ervaren. De kerk zat helemaal vol! Prachtig om zo bij 
kaarslicht met elkaar te zingen, luisteren en 
musiceren. Vanaf deze plaats nogmaals dank aan 
iedereen die deze avond mogelijk heeft gemaakt! In 
december hebben we ook de Echo's rondgebracht. 
We hopen dat we op deze manier, samen met de 
kerstnachtdienst, weer mensen nieuwsgierig hebben 
gemaakt naar het geloof en onze kerk.  
Komende maanden staat weer genoeg op de 
planning. Er komt in maart nog een koffiemorgen aan, 
we kijken of we wat met Pasen  kunnen doen en we 
mogen nog  aan de slag met de afsluiting van het 
winterwerk.  Andere commissies zijn vast ook druk 
met allerlei activiteiten. Mooi dat iedereen zo een 
taak heeft in de gemeente. Met onze talenten als 
stenen bouwen we aan het huis van God! 

ZOEKPLAATJE 
 
Wie herkent dit verlovingspaar? 
En zijn nog altijd bij elkaar? 
Als u het weet? 
Mail het naar e.suur@hetnet.nl 
 

 
 

HIEPERDEPIEP HOERA 
 

Het Verjaringsfonds; 
wat is het en wie zijn wij. 
 
Het is de gewoonte om alle jarige leden namens de 
kerk een felicitatiegroet over te brengen. 
Bij deze kerkelijke felicitatie ontvangt u een envelopje 
waarin u een gift voor de kerk kunt doen om aan de 
kerk uw dankbaarheid te tonen voor deze blijde dag. 
Het al dan niet geven van een gift en de hoogte van 
het bedrag is uw eigen keuze. 
 
De enveloppen worden in Nieuwpoort, Langerak en 
Groot-Ammers rondgebracht en weer opgehaald door 
de commissieleden. De enveloppen voor buiten deze 
gemeenten worden opgestuurd. Bent u van buiten 
deze gemeente en wilt u toch een gift geven kunt u 

mailto:e.suur@hetnet.nl
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het bruine envelopje deponeren in de collectezuil 
vooraan in de kerk. 
 
De commissie: wie zijn wij en wie komt er bij u aan de 
deur? 
 
Lenie Buijs, Fija van Houwelingen, Teuni Verdoold, 
Ariena Jongejan en Anja Bakker zijn de vertrouwde 
gezichten die al jaren bij u aanbellen. 
De heer en mevrouw Van As zijn ook heel veel jaren 
het gezicht geweest van het verjaringsfonds. 
Afgelopen jaar hebben zij afscheid genomen. We 
willen hen nogmaals heel hartelijk danken voor hun 
inzet. 
De wijk van de familie Van As was groot en gelukkig 
hebben we hiervoor twee nieuwe commissieleden 
kunnen vinden. Anneke Korevaar verzorgt de 
Heulkamp, Vuurkruidstraat en Tiendweg (van 
Nieuwpoort) en Teuni van Oudheusden verzorgt 
Vlietzicht en de Hennepstraat.  
 
Deze dames zijn 
regelmatig op 
pad om de 
felicitatiegroet 
bij u te brengen 
en de giften 
weer op te 
halen. Met zo’n 
700 adressen per 
jaar is dit nog 
aardig wat werk.  
 
       
 
Ook Tineke van der Vlist willen we nog van harte 
bedanken voor haar werk gedurende vele jaren in het 
Verjaringsfonds. Tineke was verantwoordelijk voor het 
samenstellen van de enveloppen en het maandelijks 
afleveren van de enveloppen bij de commissieleden 
en de verantwoording van de financiën. Dit werk heb 
ik van haar over mogen nemen. 
 
Het geld van het verjaardagenfonds wordt besteed 
voor bijzondere doelen en voor verfraaiing van de 
kerk en kerkelijke gebouwen. 
Vorig jaar is het geld besteed aan het 
predikantenbord wat in de consistorie hangt. 
Het doel voor dit jaar is het opnieuw bekleden van de 
zittingen van de banken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de commissieleden, 
Merian van Buren 
 

VAN ROEMENIE NAAR EGYPTE 
 
De zendingscommissie en het project Egypte 
 
Broeders en zusters, 
 
Tijd om u bij te praten over ons project Egypte; 
Al een paar keer is het nieuwe project van de 
zendingscommissie onder uw aandacht gebracht.  
Een project waarin de zendingscommissie, als uw 
vertegenwoordiger van de gemeente Nieuwpoort 
samen optrekt met de SDOK. 
Het doel van het project is broeders en zusters in 
Egypte geestelijk en financieel te steunen. 
 
Het voelt wat onwennig na zoveel jaren het werk van 
Agnulli Dei in Oradea Roemenië gesteund te hebben, 
maar intussen begint ook het nieuwe project in de 
gemeente te leven. 
 
In een tweetal gemeentebijeenkomsten hebben we 
informatie aan u overgedragen en u kennis laten 
maken met dit nieuwe project. Een project dat zich 
richt op moslims die zich bekeren tot het christelijk 
geloof en daardoor grote problemen in hun 
leefomgeving krijgen. Verstoten van familie, vrienden 
en relaties omdat het kiezen voor Christus door de 
moslimgemeenschap gezien wordt als verraad. 
 
Ons gebed, meeleven, berichtjes en financiële hulp 
zijn van onschatbaar belang. 
 
Tijdens een bakje koffie na de ochtenddienst hebben 
we u de eerste informatie verstrekt, toegelicht door 
Edwin Baelde als vertegenwoordiger van de SDOK. 
 
Enkele weken geleden is hier een vervolg op geweest.  
Petra Mourik heeft ons verteld over haar reis voor de 
SDOK naar Egypte, waar zij broeders en zusters 
ontmoet heeft die het moslimgeloof verlaten hebben, 
en Jezus toegelaten hebben in hun hart. 
Het was een indringend en indrukwekkend relaas 
waarbij we ons realiseerden voor welke problemen 
met name “nieuwe” christenen in een moslim 
omgeving komen te staan. 
Verlaten van familie en relaties, baan kwijt, huis 
verlaten en op de vlucht… stelt u zich eens voor hoe 
erg dit is. 
Schrijnend is dat de christelijke kerk van Egypte 
noodzakelijke hulp nauwelijks kan verlenen. 
Gebonden aan wet en tradities is zij niet in staat de 
nieuwe broeders en zusters te helpen. 
 
Tijdens het koffiedrinken waarbij Petra haar verslag 
deed, is een werkstuk van de kinderen van club 
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Immanuel rondgegaan waarop onze gemeenteleden 
een boodschap en groet hebben geschreven. 
Jongens en meiden van de club, dank jullie wel voor 
het prachtige boek dat jullie gemaakt hebben! 
Edwin Baelde zal het bij het eerstvolgend bezoek aan 
Egypte overhandigen aan de mensen daar. 
Ook zijn er kaarten uitgedeeld waarop een groet, 
berichtje of wens geschreven is. 
Voor ons lijken het kleine gebaren, maar het betekent 
veel voor onze naasten in Egypte. 
Dank hiervoor. 
 
We merken dat het nieuwe project bij u en ons gaat 
leven en een gezicht krijgt. 
Tijd voor volgende stappen en daar gaan we de 
komende periode als zendingscommissie mee aan de 
slag. Tijdens de “koffiemomenten” bent u al gevraagd 
voor financiële ondersteuning. 
Structureel in de vorm van sponsoring of een 
éénmalige gift, het is allemaal welkom. 
Bedoeld om een financiële buffer op te bouwen zodat 
we onze broeders en zusters in Egypte kunnen helpen. 
Als zij ontheemd zijn van huis en haard, baan kwijt en 
buiten de gemeenschap geplaatst, dan is (tijdelijke) 
financiële hulp onontbeerlijk. 
Hierin zal de SDOK een belangrijke en coördinerende 
rol vervullen. Intussen hebben de eerste sponsors zich 
aangemeld. Hartverwarmend en daarvoor dank. 
 
Als zendingscommissie doen we allereerst een beroep 
op uw gebed. Voor onze broeders en zusters in 
Egypte, maar ook voor het mooie en belangrijke werk 
van de SDOK. Gedenkt u ook het werk van de 
zendingscommissie in uw gebed! 
 
De komende tijd zullen we u verder informeren. 
Opmerkingen, tips en meedenken zijn van harte 
welkom. Mailen kan naar c.j.vink@planet.nl 
En… wat zou het fijn zijn u als sponsor te mogen 
verwelkomen! 
 
De zendingscommissie: 
Arie, John, José, Merie en Simone 
 
Namens deze: 
John van de Weetering 
 

DOPPEN 
 

 

Ook in het afgelopen jaar heeft u weer veel plastic 
doppen gespaard!                                                              

Totaal 6 volle zakken hebben wij weg kunnen brengen 
bij het depot in Molenaarsgraaf. 
Namens de KNGF, heel hartelijk dank en u kunt de 
schone plastic doppen nog steeds bij ons inleveren of 
in het portiek zetten op Schippersweg 6a bij Goof en 
Lenie Buijs.              
                                                                  

WIJKWERK 
 
Een bericht van het Wijkwerk. 
Er is niet zo heel veel  te melden vanuit het Wijkwerk, 
maar eén ding is toch van belang voor met name de 
dames van het team.                                                                                 
Zoals u wellicht weet zijn er wisselingen geweest 
binnen de kerkenraad en ook voor Hans Korevaar zat 
zijn termijn er op, hij nam afscheid en hiermee ook als 
“voorzitter” van de wijkdames, 8 jaar heeft hij ons 
geholpen, aangestuurd en bemoedigd.  
Hans, ook op deze plaats willen wij onze dankbaarheid 
uiten voor het feit dat je in deze periode medewerker 
van ons team was en hebben we waardering voor de 
manier waarop je met ons hebt samengewerkt en ons 
voorging in gebed en uit het Woord. 
Ook op de vele seniorenmiddagen die je mee 
organiseerde en waarop je ook daadwerkelijk 
aanwezig was kijken we met veel plezier terug. 
God zij dank voor de gaven en tijd die Hij jou 
geschonken heeft om deze acht jaar in Zijn dienst te 
kunnen besteden en we wensen jou samen met je 
gezin Gods zegen voor de toekomst. 
Gelukkig hebben we in Johan Huisman een vervanger 
voor Hans en kijken we uit naar een fijne 
samenwerking met hem in ons team, onder de 
zegenende Handen van onze Hemelse Vader om van 
daaruit tot zegen te zijn in de gemeente. 
 
Aafke, Alie, Anneke, Ariena, Carla, Cobie, Joke, Lenie, 
Margreet en Wil 
 

DE TIJD VLIEGT 
 
De tijd vliegt... 
  
Natuurlijk is dit niet echt waar. Dit komt omdat we 
leven in routines en gewoontepatronen, we zijn als 
het ware geautomatiseerd. 
  
Ik kwam op deze titel "de tijd vliegt" omdat het 
seizoen van onze GemeenteGroeiGroep-
bijeenkomsten al bijna weer voorbij is. Ook als je niet 
met de Bijbel als leefboek leeft zie je dat Pasen al 
weer in aantocht is; er liggen weer paaseitjes in de 
winkels. Zelf zijn we gisteren aan onze 40-
dagenkalender begonnen. De 40 dagen voor Pasen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn3cn34ofSAhUCahoKHbtuDbEQjRwIBw&url=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/afval/10-10-10-drop-je-dopje-voor-een-blindengeleidehond-by-tienen-draait-rond.html&psig=AFQjCNFHVte5IojcYtlooi6KrISH0qsdOQ&ust=1486893016070264
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waarin we stil staan bij het lijden van Gods Zoon, 
Jezus. 
  
De meesten van ons leven in gewoontepatronen, daar 
is op zich niets mis mee.  
Wij werken, leren en groeien in ons geloof deze 
winter uit het boekje "Ontworteld" Bijbelstudies over 
Daniël 1 - 6. 
Ook Daniël leefde met gewoontes, de gewoontes van 
zijn volk, Israël. Maar Daniël werd gevangen genomen 
en weggevoerd naar Babel. Daar moesten hij, en zijn 
vrienden, leven tussen mensen met een andere taal, 
een andere cultuur, een andere religie....... We 
hebben met elkaar gesproken over de keuze die 
Daniël maakte, hij bleef de gewoontes van zijn eigen 
volk trouw! We bespraken ook de zegeningen die God 
hem in zijn moeilijke situatie gaf. Daniël vroeg het 
hoofd van de hofhouding of hij en zijn vrienden niet 
hoefden te eten van het voedsel en drinken van de 
wijn van de koning, en God zorgde ervoor dat deze 
man dat toestond. Ook zorgde God ervoor dat Daniël 
en zijn vrienden er beter uitzagen dan de mannen die 
het voedsel van de koning wel aten. 
We vroegen ons af of wij ook in een soort ballingschap 
leven. Veel mensen om ons heen leven niet met de 
regels van de Bijbel. Hoe gaan wij er mee om als we 
de enige zijn in onze familie, op ons werk, die zondags 
naar de kerk gaat en bid voor het eten? Zijn we net zo 
volhardend als Daniël, en zien we dat God ons ook 
zegent? 
  
In een ander hoofdstuk spraken we over hoogmoed. 
De titel was "Hoog moet niet". We lazen over koning 
Nebukadnessar, lopend op het dak van zijn paleis. Hij 
zei "is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik 
door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn 
majesteit". In eerste instantie lijken deze woorden 
heel ver van ons af te staan, maar tijdens de 
bespreking ervan kwamen we tot de conclusie dat het 
op zijn minst lastig is om je nooit hoogmoedig te 
voelen of te gedragen. Bent u, ben jij ook weleens blij 
met alles wat je bereikt hebt, alles wat je presteert, 
voor elkaar krijgt......of erger nog, ten koste van 
anderen; "wat sneu dat het hun niet zo goed lukt als 
mij". Of moet u, jij, er ook weleens op gewezen 
worden, of zelf opnieuw achterkomen dat we alles 
aan God te danken hebben, aan Zijn zegeningen. 
Hoogmoed komt voor de val! 
  
Nog een laatste hoofdstuk "Dansen op de vulkaan". Er 
is een nieuwe koning in Babel, Belsassar. Hij geeft een 
geweldig feest voor duizend! machthebbers. Tijdstip 
van het feest is het moment dat de Perzen de stad 
hebben belegerd en gereed zijn om hem in te nemen 
en koning Belsassar te doden! Er was veel eten, alle 
hoofdvrouwen en bijvrouwen en veel drank. Kon het 

nog exclusiever? Ja, de koning liet de gouden en 
zilveren bekers, meegenomen uit de tempel van 
Jeruzalem halen om uit te drinken.....en toen greep 
God in met een "teken aan de wand".  Gewogen en te 
licht bevonden, het rijk wordt verdeeld. Ook hier, ver 
van onze belevingswereld? Natuurlijk, zoiets doen wij 
niet! Maar wat doen wij dan met de wetenschap dat 
we geen idee hebben hoelang ons leven op aarde 
duurt? Hoe gaan we om met de spanningen in de 
wereld, Europa, ons land? Zijn alle overstromingen, 
aardbevingen, (bos)branden, temperatuur 
veranderingen en sterk opkomende andere religies 
gewoon? Of zijn deze dingen voorspellingen uit de 
Bijbel die nu werkelijkheid worden? Wat doen we met 
en in de tijd die we hier op aarde krijgen?  
  
De tijd vliegt, dit winterseizoen is bijna voorbij. Wij 
hebben geprobeerd om samen in onze groeigroep, en 
ik hoop ook in ons dagelijks leven, meer te weten te 
komen over de Bijbel. De leefregels die God ons hierin 
geeft omdat Hij ons liefheeft. De lessen die we mogen 
leren uit de verhalen van Daniël. 
  
Ik hoop dat ook u, jij de tijd neemt om stil te worden, 
Gods stem te horen en te gehoorzamen. 
  
De tijd gaat snel, gebruik haar wél. 
De tijd gaat vlug, keert nooit meer terug. 
 

VERSIER DE KERK 
 
De redactie van Door De Poort  zou het leuk vinden 
om de volgende krant wat meer kleur te geven. 
De zwart/wit uitstraling zijn we een beetje zat.  
Jullie kunnen de voorkant inkleuren en de mooiste zal 
dan de voorkant van de volgende Door De Poort zijn.  
Kinderen en volwassenen iedereen mag meedoen! 
Dus pak verf, stiften en/of kleurpotloden en maak er 
wat moois van. 
 
Als er meer leden van 1 gezin willen kleuren, mag de 
voorkant natuurlijk gekopieerd worden. 
 
Inleveren voor 24 mei bij Martine Huisman, Anje van 
Dijk of Luci Suur. 
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OPGEPAST! 
 

11 mrt   D. Baan  C. Schippers Wilke Vink 

14 mrt  A. vd Dool 

18 mrt  R. vd Vlist S. vd Voet Esmee Blom 

25 mrt  M. Brandwijk I. van Vliet Noa Bochanen 

1 april  J. Brandwijk J. Huisman Marije Schakel 

8 april  M. Blom G. vd Graaf Naomi van Vliet 

15 april  H. vd Graaf C. de Bes Tessa Bochanen 

22 april  N. vd Berg M. Bochanen Marloes Blom 

29 april  L. Kroon S. Vonk  Carolien Korevaar 

6 mei  M. den Hartog D. van Vliet Loïs Visser 

10 mei  M. Huisman   Esmee Blom 

13 mei  M. de Jong J. Vink  Elizabeth Visser 

20 mei  A. Stierman C. Schippers Wilke Vink 

27 mei  I. Baelde M. Bochanen Marije Schakel 

3 juni  A. vd Dool M. Brandwijk Noa Bochanen 

10 juni  R. vd Vlist S. vd Voet Naomi van Vliet 

17 juni  J. Brandwijk I. van Vliet Tessa Bochanen 

24 juni  J. Huisman M. Blom Marloes Blom 

1 juli  G. vd Graaf M. vd Hof Carolien Korevaar 

8 juli  D. Baan  H. vd Graaf Lois Visser 

 
 

KERKTELEFOONUITZENDINGEN 
 

Data van kerktelefoonuitzendingen Langerak en Nieuwpoort   

De Langerakse uitzendingen worden aangeduid met Kerkklanken en de  Nieuwpoortse uitzendingen met 

MuziekPoort en MuziekWoord. 

 

  9 maart MuziekWoord 

♫ 16 maart Kerkklanken 

♫ 23 maart MuziekPoort 

  ♫  6 april Kerkklanken (laatste uitzending) 

  13 april MuziekWoord 

  ♫ 20 april MuziekPoort 

 11 mei MuziekWoord 

♫ 25 mei MuziekPoort 

 8 juni MuziekWoord 

♫ 22 juni MuziekPoort 

 

De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur. Veel luisterplezier toegewenst! 
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JARIG 
 
 
 

Mevr. R.A. Rozendaal Binnenhaven 24 
 

2965AC NIEUWPOORT 11-3-1933 

Mevr. M.S. Mudde - Dekker Buitenhaven 23 
 

2965AD NIEUWPOORT 12-3-1935 

Mevr. P.C. van de Zande - Hage Vlietzicht 213 
 

2965CG NIEUWPOORT 12-3-1927 

Mevr. W.H.W. van den Berg - Verheij Nieuwpoortseweg 48 
 

2965AW NIEUWPOORT 13-3-1932 

Mevr. F. Bakker - van Helden Hennepstraat 5 
 

2965CA NIEUWPOORT 15-3-1941 

Dhr. J. den Hartog Bij de Waterschuur 24 
 

2965AN NIEUWPOORT 17-3-1931 

Mevr. B. Verheij - de Jong Vlietzicht 150 
 

2965CG NIEUWPOORT 18-3-1936 

Mevr. M. van den Dool - Verveer Nieuwpoortseweg 36 
 

2965AW NIEUWPOORT 25-3-1937 

Mevr. M. Tukker - Temmer Bij de Waterschuur 20 
 

2965AN NIEUWPOORT 30-3-1943 

Mevr. J. Muijs - van Stapele Polderstraat 15 
 

2965BA NIEUWPOORT 2-4-1940 

Mevr. G. den Braber - Middelkoop Nieuwpoortseweg 42 
 

2965AW NIEUWPOORT 4-4-1939 

Mevr. C. Herwig - Kersbergen Vlietzicht 14 
 

2965CG NIEUWPOORT 6-4-1933 

Dhr. G.A. Stierman Driesprong 5 
 

2965AG NIEUWPOORT 7-4-1941 

Dhr. A. Roth Bij de Kerk 35 
 

2965AA NIEUWPOORT 7-4-1923 

Mevr. T. van Vliet - van Sinderen Singel 4 
 

2965BC NIEUWPOORT 9-4-1938 

Dhr. F. van der Grijn Bij de Waterschuur 26 
 

2965AN NIEUWPOORT 9-4-1927 

Dhr. J. van der Heul Buitenhaven 6 
 

2965AE NIEUWPOORT 16-4-1943 

Mevr. M.M. de Bie - Tuinenburg Vlietzicht 17 
 

2965CG NIEUWPOORT 29-4-1931 

Mevr. N. Karsdorp - Mourik Vlietzicht 83 
 

2965CG NIEUWPOORT 1-5-1936 

Mevr. C. Jerphanion - Versluis Vlietzicht 163 
 

2965CG NIEUWPOORT 2-5-1940 

Mevr. A.H. den Hoed - de Zeeuw Bij de Waterschuur 5 
 

2965AN NIEUWPOORT 10-5-1940 

Dhr. J.P. de Bruin Nieuwpoortseweg 76 
 

2965AW NIEUWPOORT 11-5-1934 

Dhr. P. Herwig Vlietzicht 14 
 

2965CG NIEUWPOORT 12-5-1933 

Mevr. C.J. Baardwijk - Wallaard Vlietzicht 79 
 

2965CG NIEUWPOORT 18-5-1924 

Dhr. H.P.J. Keukelaar Driesprong 2 
 

2965AG NIEUWPOORT 18-5-1939 

Mevr. T.E.C.W. Verdoold Korte Tiendweg 3 
 

2965AP NIEUWPOORT 19-5-1939 

Dhr. L. Mudde Driesprong 8 
 

2965AG NIEUWPOORT 25-5-1938 

Dhr. W.G. Wallaard Waterlinie 44 
 

2965CC NIEUWPOORT 26-5-1935 

Dhr. K.J. Jongeneel Vlietzicht 72 
 

2965CG NIEUWPOORT 31-5-1936 

Mevr. M. van der Wal - Hakkesteegt Vlietzicht 208 
 

2965CG NIEUWPOORT 2-6-1941 

Dhr. C.J. den Braber Nieuwpoortseweg 42 
 

2965AW NIEUWPOORT 4-6-1935 

Mevr. W.E. van der Graaf - Hoeijenbos Vlietzicht 218 
 

2965CG NIEUWPOORT 5-6-1931 

Mevr. N.C. Ouwerkerk - van Valen Hoogstraat 19 
 

2965AJ NIEUWPOORT 6-6-1935 

Dhr. J. Maurice Irenestraat 2 
 

2964BL GROOT-AMMERS 7-6-1938 

Mevr. L. Kersbergen - Slob Binnenhaven 31 
 

2965AB NIEUWPOORT 11-6-1943 

Dhr. P. Kersbergen Binnenhaven 31 
 

2965AB NIEUWPOORT 14-6-1942 

Mevr. J.M. Borsje - de Groot Vlietzicht 73 
 

2965CG NIEUWPOORT 19-6-1927 

Dhr. H. van der Graaf Vlietzicht 218 
 

2965CG NIEUWPOORT 20-6-1932 

Dhr. A. Kortleve Vlietzicht 7 
 

2965CG NIEUWPOORT 26-6-1932 

Mevr. A.B. Jonkers - Veenvliet Vlietzicht 239 
 

2965CG NIEUWPOORT 28-6-1937 

Mevr. T.M. Boele - Maasland Polderstraat 18 
 

2965BA NIEUWPOORT 1-7-1941 

Dhr. J. Stigter Vlietstraat 2 
 

2965BE NIEUWPOORT 1-7-1926 
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                                  GESPOT IN DE KERK 
 

Wie is dat nieuwe gezicht in onze kerk? 
Deze keer een interview met Jordi Aantjes. 

 
Sinds 2016 zit Jordi regelmatig bij ons in de kerk. Jordi is op 18 december 20 jaar geworden 
en woont bij zijn vader, moeder, 2 honden en 3 katten aan de Veersedijk nr. 14. Hij heeft nog 
2 zussen maar die wonen niet meer thuis. Ook heeft hij 2 nichtjes en 1 neefje. Hij is geboren 
en getogen tot 31 mei 2016 op Lekdijk 177 in Langerak. 
 
Jordi heeft een vriendin, Sascha, uit Hardinxveld Giessendam.  
De ene week zijn zij bij haar, de andere week bij hem. 
 
Jordi is nog student en hoopt dit schooljaar de opleiding ICT MBO4 af te ronden op het Da 
Vinci College in Gorinchem. Hij loopt vanaf 21 februari tot begin juli stage bij Avres als ICT 
beheerder. Als hij klaar is hoopt hij op een baan. Lukt dit niet dan gaat hij waarschijnlijk door 
naar het HBO. Maar Jordi geeft aan dat hij liever gaat werken.  
Naast zijn studie heeft Jordi ook hobby’s. Hij houdt van gamen en kijkt op YouTube graag naar 
worstelshows. Namen als John Cena en Hulk Hogan zeiden mij niets maar Jordi werd heel 

enthousiast toen hij hierover vertelde. 
Hij zou best wel achter de schermen willen werken als commentator bij de shows of coach zijn van de worstelaars. 
 
De basisschool heeft Jordi in Bleskensgraaf gedaan. Hij heeft een beperking waardoor hij beter op zijn plaats was op 
deze school. Jordi heeft moeite met de fijne en grove motoriek en kan heel lastig 2 dingen tegelijk doen. Gelukkig 
hoeft dat in deze tijd met alle hulpmiddelen zoals computer en laptop geen groot probleem meer te zijn.  
Aan de andere kant kon hij met 3 jaar al lezen (autodidact) en kan hij de Engelse taal beter dan de Nederlandse bij 
wijze van spreken. Na de basisschool is Jordi naar de Lage Waard in Papendrecht gegaan en daarna naar het Recon 
College in Rotterdam. Daar heeft hij het VMBO T diploma gehaald. 
 
Vita Nova heeft Jordi en Sascha verwelkomd. Hij voelt zich thuis, kan en mag een mening hebben en wordt 
gerespecteerd. Hij heeft daar nieuwe vriendschappen gekregen. Als het met zijn stage uitkomt gaat hij zeker mee op 
kamp! Jordi gelooft in God en Jezus, very much, zoals hij zegt. Hij heeft in zijn leven ervaren dat God er voor hem is.  
 
Nog wat leuke wist-u-datjes over Jordi: 
 Hij vindt politiek leuk vooral rond de verkiezingstijd. Amerikaanse politiek vindt hij heel interessant. 
 Met zijn vader zou hij graag naar Amerika en Japan gaan. Zijn moeder blijft dan thuis. 
 Isabella is zijn lievelingskat. Echt een schatje. 
 Heeft een Alpha cursus gevolgd in Bleskensgraaf. 
 Heeft vroeger veel gedamd met zijn moeder omdat hij het bijna altijd won.  
 Heeft een gruwelijke hekel aan bureaucratie. 
 Jordi is dol op Italiaans eten en houdt ook van taarten bakken. 

 
Na dit gezellige interview heb ik nog meer zin  gekregen om voor de volgende Door De Poort weer iemand te spotten 
in de kerk en diegene te vragen wie hij of zij is….. 
 
En Jordi, bedankt voor je openheid en tijd!            Luci Suur 

 

UIT DE BOEKEN 
 
Nieuws van de gemeentebibliotheek: 

In de afgelopen periode hebben onze trouwe lezers de weg naar de bibliotheek weer regelmatig weten te vinden. 
We zijn om de week open op maandagavond vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur. Er zijn de laatste tijd weer een aantal 
nieuwe boeken aangeschaft. 
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Zoals bijvoorbeeld: 
I am N 
Aan de hand van zes thema's - opoffering, moed, vreugde, volharding, vergeving en trouw - inspireert I am N met de 
verhalen van christenen die lijden onder vervolging vanuit de islam. 
Dit boek bevat 48 inspirerende verhalen van medechristenen wereldwijd, die vervolgd worden vanwege hun geloof. 
I am N herinnert ons eraan dat wij als christenen allemaal 'N' zijn - volgers van Jezus Christus. Waar we ook wonen, 
we zijn verbonden aan de christenen die vervolgd worden door islamitische extremisten. Ontmoet uw broeders en 
zusters in het lezen van hun verhalen en bid voor hen. Leer van hen hoe God de kracht geeft om vervolgers lief te 
hebben.  
 
Het meisje uit het verscholen dorp – Irma Joubert 
 
Het meisje uit het verscholen dorp - deel 2  -  
(Deel 1 Hildegard is ook in de bibliotheek aanwezig) 
Nunspeet, 1943. Mentje is niet blij met de vreemde mensen die vader in het geheim 
op de stalzolder van hun boerderij laat wonen. Op een dag gaat het helemaal mis. De 
soldaten halen iedereen weg - behalve Mentje. Na een angstige vlucht komt ze 
midden in de nacht in een geheim dorp in de bossen, waar tientallen joodse mensen 
verborgen zitten. Maandenlang blijft ze daar wonen, tot het te gevaarlijk voor haar 
wordt en Mentje naar Arnhem moet. Maar hoe lang zal het daar veilig zijn? En hoe 
moet vader haar nu vinden als hij vrij komt?  
Het meisje uit het verscholen dorp is het tweede deel van een trilogie. Beide romans 
zijn uitstekend als op zichzelf staande boeken te lezen.  
 
Andere titels die we hebben aangeschaft zijn o.a. : Retour afzender (Henrieke 
Grandia), Retour Rantepao (Joke Verweerd), De brekerjongens (Ellen marie Wiseman) en Een lied in de storm (Jody 
Hedlund). Prachtige boeken die staan te wachten op enthousiaste lezers. Komt u, kom jij ook eens kijken?  Welkom! 
 

2x5 
 

Data gebedskring D.V. maart – juli 2018 
 

Dag en datum Waar Adres 

vrijdag 16 maart Anje van Dijk Binnenhaven 40 

dinsdag 3 april Aart Brandwijk Graafland 83 

maandag 16 april Jan van den Dool Binnenhaven 42 

maandag 30 april 
Walpurgisnacht 

Hervormd Centrum Bij de kerk 10 

woensdag 16 mei Anje van Dijk Binnenhaven 40 

vrijdag 1 juni 
Nacht van Gebed 

Nog niet bekend  

zondag 17 juni Jan van den Dool Binnenhaven 42 

zondag 1 juli Anje van Dijk Binnenhaven 40 

maandag 16 juli Ariena Jongejan Waterlinie 54 

 
Tijd: van acht tot negen uur op zondag na de avonddienst 
 

Walpurgisnacht 

 
In de Walpurgisnacht: (de nacht van 30 april op 1 mei) komen wereldwijd de satansaanbidders bij elkaar om 
vervloekingen uit te spreken tegen God en Zijn gemeente. In het bijzonder richten ze deze vervloekingen tegen 
christelijke voorgangers, gezinnen, scholen en overheden. Deze vervloekingen zijn heel reëel en kunnen grote 
schade toebrengen aan de christelijke gemeenten, scholen en gezinnen. 
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In deze tijd van sociale media worden de pijlen van de boze sterk op de jongeren gericht. 
Zijn we ons daar wel van bewust? Merken we iets op van de geestelijke strijd waarover Paulus schrijft in Efeze 6 : 11 
en 12? 
God geeft ons een geestelijke wapenrusting (Efeze 6:13-18). Heel belangrijk daarbij is het gebed. Daarom komen we 
D.V. maandag 30 april bij elkaar in het Hervormd Centrum van 20 tot 21 uur. 
We lezen Gods Woord en zingen om God te loven en te prijzen voor Zijn 
grote macht. 
We bidden om Zijn bescherming en kracht in de geestelijke strijd. 
U/jij wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. 
 

Nacht van Gebed 
Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven 
organiseert Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, 
omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.  
De Nacht van Gebed 2018 is in de nacht van 1 op 2 juni. 
Duizenden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. 
Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden we 
voor vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. Doet u mee? 
Locatie en tijd zijn momenteel nog niet bekend,  
die leest u te zijner tijd in De Zaaier. 
 

MUTATIES 
 

Nieuw ingekomen: 
 Mw. M. de Ruijter   Heulkamp 17   Nieuwpoort 
 Dhr. L.J. den Butter   Driesprong 7   Nieuwpoort 

 
Verhuisd:         Naar: 
 Dhr. R. Verheij    Hoogstraat 16   Ameide 
 Dhr. N. de Vos    Merelplantsoen 15  Groot-Ammers 
 Dhr. W.G. Lekkerkerker  naar buitenland 
 Mw. C. Huisman   Hangsloot 16   Langerak 
 Mw. L.J. van der Marel  Bij de Kerk 15a  Groot-Ammers  

Dhr. S. Heithuis   Korte Tiendweg 2  Schoonhoven 
 Dhr. E.W.A. van der Vlist en 
 Mw. I. Jansen    Bij de Waterschuur 7  Langerak  
 Dhr. K.E. van den Dool  Vuurkruidstraat 36  Rotterdam 
 Mw. M. Bos-Voskuil   Binnenhaven 14  Lexmond 
 Dhr. G. van Buren   Molenlaan 38   Langerak 
 Dhr. P. de Zeeuw   Polderstraat 19  Eext 
 
Uitgeschreven: 
 Dhr. M.E.C. Ooms en 
 mw. A.M.A. Ooms-Kok  Bij de Kerk 37   Nieuwpoort  
 Dhr. J. Blonk en  

mw. A. Blonk-de Vries  Binnenhaven 10  Nieuwpoort 
Dhr. J.C. Visser en 
mw. M.A. Visser-van Bennekum Vuurkruidstraat 10  Nieuwpoort 
Dhr. C. Mudde en 
mw. G. Mudde-van Leeuwen  Vuurkruidstraat 18  Nieuwpoort 
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Dhr. A.W. Smits en 
mw. A.M.M.W. Smits-Meijer  Polderstraat 30  Nieuwpoort 
Dhr. L.G. Boele en 
mw. B. Boele-van der Ham  Vlietstraat 12   Nieuwpoort 

 
Gedoopt: 
 Jurian van den Berg   Vlietstraat 16   Nieuwpoort 
 
Huwelijk: 
 Dhr. Nijs de Vos, Merelplantsoen 15, Groot-Ammers 
 

TAXI 
 

Rooster "Vijverhof Taxi" 
  

Maart 2018 - Juli 2018 
  

       Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1 

Zondag 11-Mar   Teunis Voormolen Arie Blom   Wim van Renswoude 

Zondag 18-Mar   Cees van der Vlist André van der Vlist   Richard van den Dool 

Zondag 25-Mar   Arie Blom Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Witte Donderdag 29-Mar   n.v.t. n.v.t.   André van der Vlist 

Goede Vrijdag 30-Mar   n.v.t. n.v.t.   Richard van den Dool 

Zondag - Pasen 1-Apr   Teunis Voormolen Wim van Renswoude   Arie Blom 

Zondag 8-Apr   André van der Vlist Cees van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 15-Apr   Richard van den Dool Arie Blom   Wim van Renswoude 

Zondag 22-Apr   Teunis Voormolen André van der Vlist   Cees van der Vlist 

Zondag 29-Apr   Arie Blom Richard van den Dool   Teunis Voormolen 

Zondag 6-May   Wim van Renswoude Cees van der Vlist   André van der Vlist 

Hemelvaart 10-May   Richard van den Dool n.v.t.   n.v.t. 

Zondag 13-May   Teunis Voormolen Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag - Pinksteren 20-May   André van der Vlist Richard van den Dool   Arie Blom 

Zondag 27-May   Cees van der Vlist Teunis Voormolen   Wim van Renswoude 

Zondag 3-Jun   Arie Blom Andre van der Vlist   Richard van den Dool 

Zondag 10-Jun   Teunis Voormolen Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag 17-Jun   André van der Vlist Richard van den Dool   Arie Blom 

Zondag 24-Jun   Wim van Renswoude Cees van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 1-Jul   Richard van den Dool Arie Blom   André van der Vlist 

Zondag 8-Jul   Cees van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 

          
 

  

       Chauffeurs Telefoon 
 

's ochtends:  Auto 1: eerst Croymans (Julianastraat 78, G-A) 

Richard van den 
Dool 601915 

 
  Auto 1: daarna mevr. W. vd Berg (Nieuwpoortseweg 48) 

Andre van der Vlist 602779 
 

  Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang 

Cees van der Vlist 602547 
 

        

Teunis Voormolen 601523 
 

's avonds:  Vijverhof 
 

  

Wim v Renswoude 06-15669696 

 
        

Arie Blom 601673 
 

Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald. 
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NIEUWSFLITS 
VAN DE CLUB 

 
Hierbij weer een bericht namens jeugdclub Immanuël  
Bijna elke dinsdagavond komen we met een groep van 12 kinderen bij elkaar in het bovenzaaltje van het Hervormd 
Centrum. Iedereen komt altijd erg trouw.   
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Manuela die niet meer kan komen.  
Gelukkig kon je nog wel meedoen met Sinterklaasavond!   
Afgelopen periode hebben we samen een kerstviering gehouden. Ook hebben we een bord met knijpers gemaakt 
met de figuurzaag. Dat was best een werk. Bij sommigen brak het zaagje telkens, maar er waren er ook bij die het 
hele bord met 1 zaagje hebben gemaakt! Ook zijn we 2 avonden met handletteren bezig geweest. Het is leuk om te 
zien hoe creatief iedereen is. We hebben een mooi boekje gemaakt dat mee gaat naar Egypte.  
De komende periode tot Pasen hopen we nog een aantal mooie en gezellige avonden te houden.  
 
Groeten Dirk, Huibert, Sanne en Simone  
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 GROETEN VAN… 
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VAN DE VITA 
 
Hoi allemaal, 
 
Hierbij een klein berichtje van jeugdvereniging Vita Nova. 
We zijn inmiddels alweer over de helft van ons eerste seizoen als leiding. 
Henk, Miranda en Nelleke hebben het stokje aan ons overgedragen…. en gelukkig hebben we de spreekwoordelijke 
stok nog niet nodig gehad om te motiveren, want de opkomst is uitstekend te noemen. 
 
Het is best een verantwoordelijkheid en ook een uitdaging voor ons om zoveel ervaring op te volgen, gelukkig is er 
een goede basis achtergelaten waar wij zeker mee verder kunnen gaan. Wij als leiding genieten van de goede 
gesprekken en het leuke samenzijn met de jeugd waarbij uiteenlopende onderwerpen 
worden besproken. 
Afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld Edwin Baelde op bezoek gehad die ons 
heeft verteld over zijn werk. Het was heel indrukwekkend om te horen en zien dat het 
allemaal niet zo vrijblijvend is om in een land te leven waar je gewoon naar de kerk kunt 
gaan en voor je geloof uit mag komen. 
 
Onze zondagochtenden bestaan uit koffie, dan een onderwerp en vragen/discussie en 
na afloop drinken we nog wat met elkaar. Verder doen we af en toe een ontspannende 
activiteit tussendoor......nou ja, het was wel even zuchten voor een aantal na de 
bootcamp op het Hoofd in Nieuwpoort. Gelukkig konden de spieren erna tot rust 
komen bij het kampvuur. 
Aankomende tijd gaan we ons zachtjesaan voorbereiden op het kamp dat al gepland is, 
we gaan dit jaar naar Zeewolde. 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groet, Toni en Mielus 
 
PS: als er jeugd is tussen de 16 en 20 jaar die mogelijk geïntereseerd is in de Vita Nova, kom gerust een ochtend 
langs om eens mee te kijken.  
 

KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
Een berichtje van de Kinderkerk 
 
In december hebben we geoefend voor het kinderkerstfeest! Mooi zingen, gedichtjes opzeggen, musicalteksten 
leren… en daarnaast werd er ook stevig gezaagd en gemeten. De meesters hebben samen met Geert Witzier een 
prachtig podium in elkaar geknutseld. Het was een drukke maar vooral ook een mooie periode: wat bijzonder dat we 
op die manier met elkaar mochten vieren dat de Here Jezus naar de aarde kwam! De zondagen na het kerstfeest 
hoorden we over het leven van Jezus op aarde. Hij maakte dat blinden weer konden zien en doven konden horen, Hij 
stilde de storm op zee en wekte zelfs iemand op uit de dood. Wat een wonderen! 
 
Op het moment van schrijven leven we toe naar Pasen. We zijn de eerste lijdenszondag begonnen met het branden 
van zeven kaarsjes, de tweede lijdenszondag waren dit er nog maar zes. En zo brandt er steeds eentje minder, totdat 
alle kaarsjes uit zijn... Bij deze kaarsjes horen moeilijke en verdrietige Bijbelverhalen maar vanuit de diepe duisternis 
wordt het gelukkig weer licht! Op Paaszondag hopen we dan ook een hele grote kaars te ontsteken om op die 
manier te herdenken en te horen dat de Here Jezus is opgestaan. Wat een feest! 
 
Elke zondag beginnen we de kinderkerk met het bekende lied ‘Stap, stap, stap’ en gebed. Vervolgens kijken we met 
elkaar naar Jip, onze handpop die elke week wel iets spannends meemaakt en op die manier een brug vormt naar 
het onderwerp van het Bijbelverhaal. Jip kruipt na afloop van zijn stukje gauw bij iemand op schoot om samen naar 
het Bijbelverhaal te luisteren. We zingen een lied dat past bij het week-thema en dan beginnen we met een spel of 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7-WVzsTZAhUJCsAKHVFZCx8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.istockphoto.com/nl/illustraties/kampvuur&psig=AOvVaw0guPiA09Wx8PgoyEh96Qqv&ust=1519769871338427
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het knutselen. Pas hebben we met elkaar de vijf broden en twee 
vissen geprobeerd na te maken met behulp van brooddeeg (zie de 
foto).  
 
Wil je ook eens komen kijken en luisteren?  
Je bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet van Jip, de kinderen en de leiding. 
 

 

Jip heeft zijn schoenen verloren! Gelukkig krijgt Roan Brandwijk ze wel weer aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleien met brooddeeg! Vijf broden en twee vissen, of waren het nu vijf vissen en twee broden?  

En kunnen we ze al opeten?  

 

Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
wat fijn dat jullie er zijn. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap. 
 
(Refrein) 
Kom maar in de kring, 
kom maar in de kring, 
kom maar in de kring en zing. 
Zing en klap, zing en klap, 
wij gaan sa-men, op stap! 
 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
we pakken de Bijbel erbij. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap. 



 

23 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip8tv2ycTZAhUrDsAKHQLqBVcQjRx6BAgAEAY&url=https://rtvslos.nl/2017/08/19/just-for-kids-organiseert-vader-en-kind-kamp/&psig=AOvVaw3aQvBSzSrG7kt9uqD9cx0g&ust=1519768734109274
http://2.bp.blogspot.com/-uELIzSU9700/Uxo7sPhKgSI/AAAAAAAAHRY/hPVX7m8DdwE/s1600/Paaskoekjes+objectles.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uELIzSU9700/Uxo7sPhKgSI/AAAAAAAAHRY/hPVX7m8DdwE/s1600/Paaskoekjes+objectles.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uELIzSU9700/Uxo7sPhKgSI/AAAAAAAAHRY/hPVX7m8DdwE/s1600/Paaskoekjes+objectles.jpg

