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VAN DE REDACTIE 

Van de redactie, 
‘Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot 
Zijn ere schijn’. Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.’ 
U kent dit lied vast wel en bij de voorbereidingen voor deze nieuwe uitgave van DDP kwam dit lied steeds in 
gedachten. 
Daarom geef ik het u maar gewoon door. We gaan tenslotte de donkere maanden weer tegemoet en de kaarsjes 
steken we aan voor de gezelligheid en de sfeer. En op 13 december de welbekende Kaarsjesavond!! 
 
Maar laten we zo ook ons ‘levenskaarsje’ branden? Alleen voor de ‘gezelligheid’? Alles uit het leven halen wat erin 
zit? Of brandt onze levenskaars voor Jezus, die naar deze aarde kwam om zijn leven te geven voor ons zodat wij 
eeuwig kunnen leven met Hem? Je brandt niet op, maar je stáát in brand als Zijn liefde je hart heeft geraakt! En dat 
straalt en geeft licht. En dan mag ieder in de gemeente zijn of haar ‘hoekje’ innemen, maar met elkaar laten we een 
helder licht schijnen in deze duistere wereld. Maar ook heel eenvoudig in onze eigen omgeving. En wat heerlijk dat 
we elkaar elke week mogen warmen aan Het Licht, de Heere Jezus. En dat we elkaar op allerlei manieren kunnen 
ontmoeten want wat hebben we het nodig om te blijven branden. 
 
Deze DDP is eigenlijk ook een kaarsje. Het brengt een beetje warmte en licht bij iedereen die deze DDP leest en 
meeleeft met onze gemeente. We hopen dat u zo weer ‘opgewarmd’ de winter tegemoet gaat en gaat verlangen 
naar de Vader die met een brandend hart op u wacht. Het thema van de Groeigroepen is deze winter namelijk: 
‘Verlangen naar thuis’. Gaat u mee op weg? 
 
Wij gaan op weg, met brandend hart,  
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Laat de vlam weer branden,  
als een helder baken; 
als heraut van ’t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank’len, 
Laat de liefde branden, 
Als een vuur, als een vuur. 
 
 
 
 
 
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 
Arie Visser  663321 
 
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 
 

12-11-2017        9.30  Voorbereiding   H A  ds C .M. Baan 
 12-11-2017      18.30 Reguliere dienst  ds  J. Stelwagen Leersum 

19-11-2017        9.30 H. Avondmaal  ds C .M. Baan 
 19-11-2017      18.30 Dankzegging H.A.  ds C .M. Baan 
 26-11-2017        9.30  Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 26-11-2017      18.30 Reguliere dienst  ds H. G. de Graaff Nieuwerbrug 

3-12-2017        9.30 Reguliere Dienst  ds C .M. Baan 
 3-12-2017      18.30 Reguliere dienst  ds M.W. Westerink  Langerak 

10-12-2017        9.30  Reguliere dienst  ds M.C. Stehouwer Wijngaarden 

10-12-2017      18.30 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 17-12-2017        9.30 Reguliere dienst  prop M.M.J. Verheuvel Schoonhoven 

17-12-2017      18.30 Reguliere dienst  ds M.H. Vastenhout Eethen Drongelen 

24-12-2017        9.30  Reguliere dienst  dr H.  Klink Hoornaar 

24-12-2017      18.30 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 25-12-2017        9.30 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 25-12-2017      18.30 Kinderkerstfeest 

    31-12-2017      19.30 Reguliere dienst  dhr R. Verkaik Hardinxveld 

          1-1-2018      10.00 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 7-1-2018        9.30  Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 7-1-2018      18.30 Reguliere dienst  ds J. Stelwagen Leersum 

14-1-2018        9.30 Voorbereiding H.A.  ds C .M. Baan 
 14-1-2018      18.30 Reguliere dienst  dr H. Klink Hoornaar 

21-1-2018        9.30  H. Avondmaal  ds C .M. Baan 
 21-1-2018      18.30 Danzegging H A  ds C .M. Baan 
 28-1-2018        9.30 Reguliere dienst  ds M. Dubbelman Giessenburg 

28-1-2018      18.30 Reguliere dienst  ds C. Mijderwijk Meerkerk 

4-2-2018        9.30  Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 4-2-2018      18.30 Reguliere dienst  ds D. Verkuil Zijderveld 

   11-2- 2018        9.30 Reguliere dienst  ds J.W. Verboom Groot-Ammers 

11-2-2018      18.30 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 18-2-2018        9.30  Thema dienst  ds C .M. Baan 
 18-2-2018      18.30 Reguliere dienst  ds J.A.H. Jongkind Brandwijk 

25-2-2018        9.30 Reguliere dienst  ds J.F. Schuitemaker Elburg 

25-2-2018      18.30 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
 4-3-2018        9.30  Reguliere dienst  ds    T Cammeraat Veenendaal 

4-3-2018      18.30 Reguliere dienst  dhr A.S.N Noorland Driebruggen 

11-3-2018        9.30 Reguliere dienst  ds M.W. Westerink  Langerak 

11-3-2018      18.30 Reguliere dienst  ds C .M. Baan 
  

VAN ONDER DE HAMER 
 
Beste DDP-ers 
 
Het nieuwe kerkelijke seizoen is al weer enige tijd geleden gestart met een gemeentedag en sindsdien zijn er weer 
avonden geweest voor de Gemeente Groei Groepen, voor catechisaties, voor kinderclubs, voor vergaderingen, 
enzovoorts. De Kinderkerk draait elke zondag weer en biedt de kleinen, die onze gemeente rijk is, een eigen plek. De 
wijken worden weer bezocht door wijkdames, door ouderlingen vergezeld (vaak) van diakenen en door de predikant. 
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Een eerste themadienst is alweer geweest evenals een doopdienst. Vervulling van vacatures binnen de kerkenraad 
vergt de nodige tijd en zorgvuldigheid en het vraagt nog steeds onze aandacht. Met name binnen de kerkenraad zijn 
we met dat laatste bezig, naast al het andere uiteraard dat door de kerkenraad gedaan moet/mag worden.  
 
Een aantal brieven over het ambt van de voormalige scriba van de generale synode van de PKN, Dr. Arjan Plaisier, 
vroegen onze aandacht en daar stonden heel wezenlijke dingen in die (m.i.) helpen om het juiste zicht op de kerk en 
het ambt te houden. De brieven in zijn geheel zal ik hier niet weergeven uiteraard, maar een aantal interessante 
gedeelten wil ik u niet onthouden: 
 
…Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, 
financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De 
kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in Christus’ naam. 
Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen 
als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat: De 
leerlingen van Jezus bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het 
brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42). 
 
…Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en 
waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw 
bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de 
apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen 
maar door God tot leven is gewekt. ‘Hij is door God als Heer en Messias aangesteld’. Dat raakte de toehoorders diep. 
Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het 
evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was 
aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen 
en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg 
een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken. 
 
… Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. (..) Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het 
heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De 
Heer heeft ons deze unieke tekenen geschonken en Hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te 
blijven delen tot de dag dat Hij terugkeert. 
 
… Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren 
op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons 
afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige 
en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, 
soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf. 
 
… Ik (Dr. Arjan Plaisier, red.) gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de 
ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt 
heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden 
bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen 
noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen 
worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om 
samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook 
bijzondere ambten. 
 
Met hem hoop ik dat u (wellicht opnieuw) het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn.  
 
Wilt u meer lezen, kijk dan op www. pkn.nl/ambt.  Van harte aanbevolen! 
 
Nu verder met andere zaken die onder de hamer kwamen. 
Het is u wellicht opgevallen dat er geen ouderling meer aan de deur staat. Daartoe is besloten omdat het soms te vol 
werd in de hal: mensen die het een-en-ander uitdelen, mensen die binnenkomen, mensen die hun jas ophangen 
en/of paraplu wegzetten, de koster uiteraard en dan ook nog een ouderling.  
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De vergaderstructuur van de kerkenraad is veranderd. Waren eerst de vergaderingen altijd gezamenlijk, nu wordt 
dat anders. De ene keer vergaderen de ouderlingen en diakenen samen, de andere keer apart. Wel worden de 
vergaderingen altijd samen geopend. 
 
De preekstoel zal opnieuw bekleed worden en indien mogelijk ook de kerkenraadsbanken. De stof is namelijk 
behoorlijk versleten. Op zich een goed teken, want dat betekent een hoge bezettingsgraad. 
 
Voor bijzondere diensten is gemeentebreed de nieuwe "Op toonhoogte" aangeschaft en met de eerste themadienst 
is ze reeds in gebruik genomen.  Allicht dat u de bundel even hebt doorgekeken. Het is een zangbundel met veel 
nieuwe, eigentijdse en gewaardeerde muziek. Muziek die ook past bij bijzondere gelegenheden. Dat ze dan ook mag 
bijdragen in de lof die wij toebrengen aan onze God. 
Hij is het waard om geprezen te worden: nu, morgen, volgende week, over een maand, over een jaar, ja tot in 
eeuwigheid. 
 
Veel plezier  met het lezen van deze DDP en mede namens uw kerkenraad een hartelijke groet,  
Arie Visser,  
ouderling  voor zending en evangelisatie. 
 

500 JAAR REFORMATIE 
 
31 oktober was het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de deuren van de slotkapel in 
Wittenberg. Het wordt gezien als het startschot van de Reformatie. Dit was een periode in de geschiedenis waarin 
op kerkelijk gebied veel veranderde. De Reformatoren waren niet van zins om de kerk uit te stappen, maar de 
veranderingen die zij beoogden maakten hen niet geliefd. De verandering die zij beoogde gaf hen de naam 
Reformatoren. De namen Hervormd en Gereformeerd zijn daar weer van afgeleid. Dat wij nu Protestantse kerk 
heten, dat komt niet door wat er in 1517 gebeurde, maar door een gebeurtenis 12 jaar later. De ontwikkelingen 
gingen snel in die jaren. De grote onvrede onder de Noord-Europese bevolking die onder het bewind stond van Zuid-
Europese landen en het Pausdom, was de reden waarom ook politiek gezien de kerkhervormingen ruimte kregen. 
Op de Rijksdag in Spiers in 1526 werd besloten dat steden en vorstendommen de vrijheid kregen om hun partij te 
kiezen. Drie jaar later werd dit op eenzelfde Rijksdag teruggedraaid, wat zou betekenen dat al het gebied weer onder 
de invloed van de paus zou komen te vallen. Op dit besluit tekenden Reformatiegezinde vorsten protest aan. Hieruit 
ontstond de geuzennaam Protestanten.  
Dit was natuurlijk politiek gemotiveerd, maar bovenal vanuit het geloof. Het protest kristalliseerde zich uit in de drie 
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solas. Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered (en niet 
door aflaten). Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden (en niet door goede werken). En sola 
scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend (en niet door tussenkomst van de 
kerk of heiligen). De wegen gingen uiteen. Maar er zou nog veel leed komen in oorlogen en scheuring. Dat maakt het 
herdenken van de Reformatie of het vieren van de Reformatie erg dubbel. Het is een pijnlijk proces geweest. Maar 
ook een proces waarin weer de kern van het geloof centraal werd gezet: geloof in Jezus Christus. 
Zonder het centrale gezag van Rome en de paus en in het kielzog van de kritiek op de misstanden in de Rooms-
katholieke kerk kwamen er allerlei vragen op die leidden tot de veelkleurigheid van het Protestantisme nu. 
Bijvoorbeeld de kritiek op het centrale gezag en de tussenkomst van de kerk (middels aflaten en aanbeden heiligen) 
om te bemiddelen in het heil van mensen. Nu dat wegviel, wat moest er voor in de plaats komen? In gebed kon je je 
alleen richten op de Ene Verlosser en Middelaar Jezus Christus. Het werd uitgewerkt in het ambt van alle gelovigen. 
Ieder kreeg de taak om voor zijn of haar eigen heil te pleiten bij de Heere Jezus. Om bij Hem vergeving te vragen. 
Maar hoe zit het met andere taken? Hoe zit het met bijzondere ambten? Wie preekt er en legt de Bijbel uit? Daarin 
worden hele verschillende keuzes gemaakt. Een ander voorbeeld is de eucharistie, bij ons beter bekend als Heilig 
Avondmaal. Is het werkelijk Lichaam en Bloed van Christus, of verwijst het brood en de wijn alleen naar Jezus 
Christus die in de hemel is? Calvijn zat meer tegen het laatste aan, Luther geloofde meer in de echte presentie van 
het heil (dus niet van Christus Zelf, althans in het brood en de wijn). Het lijkt niet zo relevant, maar het heeft 
verregaande implicaties. Door de nadruk te leggen op ‘de gedachtenis’ aan Jezus, wordt het een gedachteoefening, 
meer dan een ontvangen. Nu had Calvijn dat denk ik niet bedoeld, maar zeker in de tijd van de Verlichting, waarin 
het denken op een voetstuk gezet is, kreeg deze kant nog meer aandacht. Zozeer zelfs, dat als je niet die gedachten 
genoeg bij Jezus hebt je het beter niet kunt ontvangen. Hoe je over het Avondmaal denkt, laat ook zien over hoe je 
naar de werkelijkheid kijkt. Als Christus echt aanwezig zou zijn in brood en wijn, dan is de drempel tussen het heilige 
en deze wereld niet aanwezig en vloeit het in elkaar over. De scheiding tussen de zondag en de andere dagen van de 
week of de scheiding tussen kerkelijke feesten en dorpsfeesten zijn voorbeelden van hoe strikt of niet die scheiding 
kan zijn.  
De keuzes die gemaakt zijn in het verleden over bepaalde vragen die naar voren kwamen in de roerige tijd van de 
Reformatie, die bepalen vaak nu nog ons denken. Ze bepalen wie we zijn. Dat we Protestanten zijn, dat dragen we 
met ons mee. In onze tijd komt dat er misschien meer dan vroeger uit: mondig en eigenzinnig. Dat we Hervormd zijn 
laat ook zo zijn sporen na. Natuurlijk is de Hervormde kerk ontstaan uit de scheuring met de Rooms-Katholieke kerk. 
Maar de motivatie om terug naar de bronnen te gaan (ad fontes) is nog altijd het adagium. Een verlangen om te zijn 
zoals de eerste christenen, zonder een grote kerkelijke structuur, alleen het geloof in Hem. De tegenwoordige tijd 
maakt daar ook meer noodzaak van, omdat de kerkelijke structuren te zwaar worden voor de afgenomen 
hoeveelheid leden. Maar interessant is ook juist dat de Hervormde kerk zichzelf heeft leren verstaan als de 
moederkerk. Door de vrijheidsstrijd tegen het Spaanse gezag en het verenigen van het land in de Tachtigjarige 
Oorlog, maar ook later door verschillende afscheidingen. Dat geeft een soort karaktertrek aan de kerk van rust: doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.  
Als predikant sta ik nog maar ruim een jaar in die lange lijn van 500 jaar van de Reformatie en 2000 jaar van de 
wereldkerk en 6000 jaar van God die met mensen Zijn weg gaat. Het is mooi om te ontdekken wat de 
karaktertrekken zijn van een kerk. Ook plaatselijk. Al die 
sentimenten die er leven. Al die geschillen die van alle 
eeuwen zijn die ineens weer de kop op kunnen steken. We 
moeten ons er toe verhouden. Naar elkaar, dat is een 
grote uitdaging. Maar zeker ook naar onze geschiedenis, 
omdat we daar kunnen ontdekken waarom bepaalde 
dingen ons nu zo bezig houden. Wat de rijkdom en diepte 
is van Bijbellezen. Wat de rijkdom en diepte is van de 
Heere Jezus die naar deze aarde kwam. Het is steeds weer 
een strijd om Hem centraal te laten staan. In de 
studeerkamer. In de gemeente. In de gesprekken die we 
voeren. In ons eigen hart. Daarin staan we schouder aan 
schouder. Met elkaar en met mensen van 500 jaar 
geleden. 
 
Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.onderwegonline.nl/wp-content/uploads/2017/01/030204-Praktijklokaal-foto-3.jpg&imgrefurl=https://www.onderwegonline.nl/8707-500-jaar-reformatie-en-de-kerken&docid=uq4abR46S730RM&tbnid=KVwsZjF0rgKbTM:&vet=10ahUKEwjG8O2ztYnXAhWHZVAKHfCvAc4QMwhGKBUwFQ..i&w=1000&h=667&bih=1014&biw=2021&q=reformatie&ved=0ahUKEwjG8O2ztYnXAhWHZVAKHfCvAc4QMwhGKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Preekstoel 
Deze zomer werd duidelijk dat de bekleding van de 
preekstoel zeer slecht is geworden. Inmiddels is er 
opdracht gegeven om dit te vernieuwen, dit zal 
gebeuren in november. Ook zal dan gekeken worden 
naar de kerkenraadsbank, ook hiervan wordt de 
bekleding slecht. 
 
Beamer HC 
In de komende 2 maanden hopen we een nieuwe 
beamer te monteren in het Hervormd Centrum. 
Hierdoor zal het gebruikersgemak toenemen en 
kunnen we (nog) vaker gebruik maken van de digitale 
mogelijkheden. 
 
Toren kerk 
Gemeente Molenwaard heeft contact met ons 
gezocht in verband met onderhoud aan de toren. 
Zoals u misschien weet is het koepeltje bovenop de 
kerk niet “van de kerk” maar van de gemeente 
Molenwaard. Hier dient nodig onderhoud aan 
gepleegd te worden en dit zal in de komende periode 
opgepakt gaan worden. Zoals het er nu naar uitziet zal 
dit plaats gaan vinden in het eerste halfjaar van 2018. 
Op dit moment zijn wij als Kerkrentmeesters ook aan 
het inventariseren of wij gelijk van de mogelijkheid 
gebruik kunnen maken om een aantal kleine 
reparaties aan de gevel te verrichten. 
 

SAMEN BOUWEN 
 
Op zondag 8 oktober is er een themadienst gehouden 
met als thema: “ Samen Bouwen”. 
De week ervoor zijn in de gemeente bouwblokjes 
uitgedeeld. 
Het was de bedoeling 
om op dit blokje een 
talent te schrijven, een 
gave waarmee je mee 
wilt bouwen aan de 
gemeente in onze kerk.  
 
Ook ds. Baan ging, na 
onderling overleg, aan 
de slag met het thema: “Samen Bouwen” 
Al snel kwamen we op de gelijkenis van de talenten, 
daarvoor stonden de uitgedeelde bouwblokjes. 
Voor de dominee de taak om dit goed te vertalen 
vanuit de Bijbel naar het thema, en dat heeft hij zo 
prachtig gedaan! 

 
Ook de muziekgroep, de 2 hoornblazers en Minte 
hebben met hun muzikale talent de dienst compleet 
gemaakt We hopen dat u hier net zo van heeft 
genoten als wij….. 
 
Met de themadienst-commissie gingen we aan de 
slag, en ook de gemeente werd aan het werk gezet 
door nog een of meerdere blokjes mee naar huis te 
nemen en hiermee iemand uit te nodigen die je graag 
eens mee naar de kerk zou willen nemen. 
Er zijn in de hele “Poort” huis aan huis uitnodigingen 
bezorgd, zodat iedereen op de hoogte zou zijn en 
welkom om mee te bouwen in de dienst! 
 
Hierbij wat foto’s van de voorbereidingen in de kerk. 
De kinderen van de club hebben een mooi bouwwerk 
van geverfde bouwstenen gemaakt en ook voor de 
kinderen van de kinderkerk is een prachtig 
knutselwerk gemaakt dat zij met elkaar konden 
invullen, versieren of tekenen! 
Zo is het thema: "Samen Bouwen” gemeente-breed 
gedragen en mochten we het hart in de dienst met 
vele talenten vullen (145 steentjes zijn er ingeleverd!). 
 
Het idee is om van deze steentjes nog iets moois te 
gaan maken…….wat…..? Dat blijft nog even een 
verrassing, dus hou de DDP in de gaten…! 
Mocht u nog een steentje thuis hebben wat u niet 
ingeleverd hebt, of zou u alsnog een steentje willen 
invullen/bijdragen? 
Hiervoor kunt 
u een van de 
onderstaande 
commissielede
n benaderen. 
Nog steeds zijn 
alle talenten 
van harte 
welkom! 
 
Met elkaar 
mogen we 
terugkijken op 
een rijke 
dienst, een 
gevulde kerk, maar het allerbelangrijkst is :  
hopelijk uw/jouw/jullie hart gevuld met nieuwe moed, 
nieuwe kracht, en een (op)levend geloof! 
 
Ds. Baan, Gerda vd Graaf, Sjanie Pellegrom,  
Ina vd Weetering, Minte de Moel,  
Ilona Karsdorp en Miranda Bochanen. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmquFjpnXAhXRLlAKHYgbCNQQjRwIBw&url=http://www.step-gouda.nl/ode-aan-de-vrijwilliger/&psig=AOvVaw2pLOkRPMvMfB0HLKedNVMH&ust=1509479103810328
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxe-jjpnXAhWCZFAKHbilAc4QjRwIBw&url=https://www.hema.nl/winkel/kind/kinderspeelgoed/houten-speelgoed/bouwen/houten-blokkendoos-(15190022)?variant%3D15190022&psig=AOvVaw1RFTsqNVisz3LtWecAj2kb&ust=1509479176017839
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DE PEN 
 
Wie ben je? 
Arie de Jong  (62) 
getrouwd met 
Margreet (59), 
drie kinderen en 
1 kleinzoon. 
 
 
Wat voor werk of 
studie doe je?  
Ik heb me ruim 40 
jaar bezig 
gehouden met het 
maken, repareren, 
ontwerpen en 
programmeren 
van sterilisatoren voor ziekenhuizen. Sinds 1 mei van 
dit jaar afgekeurd door hartproblemen, maar nog 6 
uur per week in de running als ondersteuning voor 
mijn collega’s. 
 
Wat zou je ( willen ) doen als je dit werk niet deed? 
Handelen in van alles wat los en vast zit. 
 
Welk compliment blijf je bij? 
Je bent een doorzetter. 
 
Wat zijn je hobby’s? 
Tuinieren, klussen, bijen houden, maar vooral er op 
uit met de caravan. 
 
Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
(Eigen) wijsheid.  
 
Op welk dier zou je willen lijken? 
Op een schaapje. Een schaapje van Zijn grote kudde. 
 
Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Met iemand die geen beperkingen heeft door zijn 
gezondheid. 
 
Hoe blijf je in conditie? 
Niet, we trekken er wel graag op uit met de 
elektrische fiets. 
 
Wat betekent geluk voor je? 
Samen met vrouw en kinderen genieten van de 
simpele dingen. 
 
Wat raakt je? 
Dat er zoveel mensen op deze wereld zijn die het heel 
veel slechter hebben dan wij. 

 
Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Expeditie Robinson. 
 
Wat is je favoriete boek? 
Niet iets speciaal. Ik lees voornamelijk als we op 
vakantie zijn. Vroeger kocht ik een meter boeken op 
de rommelmarkt. Nu gaat er een e-reader met 500 
boeken mee. 
 
Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort ? 
De mooiste herinneringen heb ik aan de ijsbaan op de 
gracht. 
Dat was vroeger, toen het nog regelmatig vroor en we 
weken achter elkaar ‘s avonds aan de zwier waren.  
 
Aan wie geef je de pen door? 
Jan van Buren. 
 

OPEN JE OGEN 
 
Een blik op de 
gemeentedag… 
 
‘Open je ogen’; met 
dit thema openden we 
het nieuwe winterseizoen op een regenachtige 
zaterdag in september. Na een blik op buienradar 
werden de fietsen ingeruild voor auto’s. Met open 
ogen de route volgen langs verschillende buurtkerken. 
Hebben we onze medegemeenteleden weleens echt 
goed in de ogen gekeken? Daar kwamen we al snel 
achter bij het spel in Noordeloos. Daar moesten we 
namelijk raden welke ogen bij welk gemeentelid 
horen. Knap lastig. Er werd flink getuurd. In de kerk 

van Hoornaar was er de mogelijkheid om elkaar onder 
vier ogen te spreken onder het genot van een bakkie. 
In Hoogblokland was het een oogje dichtknijpen om 
door de kijkdoos een Bijbeltekst in een schilderij te 
kunnen zien. 

 
Er was ook oog voor de kleintjes. Aan de hand van het 
Bijbelverhaal van de blinde man gingen zij aan de slag 
met het thema. Ze knutselden en deden spelletjes 
waarbij ze hun ogen goed moesten gebruiken of ook 
juist een oogje moesten dichtknijpen.  
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Ze keken hun ogen uit vanaf de paardenkar waarmee 
we een ritje maakten door de Nieuwlandse polder 

 
 en zeg nou zelf: zien ze er niet oogverblindend uit 
met hun zelfgemaakte brillen? 

 
 
Aan het einde van de middag werd er verzameld bij 
een boerderij in Nieuwland. Na een zangmoment in 

de kerk van 
Nieuwland werd 
ook getest of onze 
ogen niet groter 
waren dan onze 
maag. Wat een 
heerlijkheden 
werden ons 

voorgeschoteld tijdens de barbecue. Een dag om 
dankbaar op terug te kijken. 
Laten we dit seizoen elkaar niet de ogen uitsteken,  
het licht in de ogen niet gunnen, de ogen voor iets 
sluiten, een rad voor ogen draaien of elkaars ogen 
verblinden, maar laten we onze blik op Jezus houden, 
slechts op Hem zien en echt oog voor elkaar hebben. 
 

EGYPTE 
 
Een kort bericht van de zendingscommissie. 
“Het is onze opdracht zending te voeren”  
Dat is nogal wat….en zoals u inmiddels hebt vernomen 
willen wij als zendingscommissie met onze gemeente 
de nadruk gaan leggen op, en een bijdrage gaan 
bieden aan de vervolgde Christenen. Voor ons een 
heel nieuw doel en wij willen ook samen met u gaan 
starten en bouwen aan dit project. Van Edwin Baelde 

die bij de SDOK werkt hebben wij al enige informatie 
ontvangen maar de situaties van deze mensen zijn 
vaak zo onbegrijpelijk voor ons. 
Periodiek willen wij een bepaald land eruit lichten. Dit 
jaar of enkele jaren willen wij de aandacht geven aan 
de vervolgde Christenen in Egypte. Het doel is om 
praktische hulp te bieden aan Christenen in Egypte, 
met een Islamitische achtergrond, die in de 
problemen zijn gekomen omdat zij zijn verstoten door 
familie, worden bedreigd of moeten onderduiken. 
Naast praktische hulp willen wij met u en als 
gemeente hen ook graag bijstaan in gebed, een 
luisterend oor en meeleven. Edwin zal ons helpen om 
o.a. in contact te komen met lokale netwerken in 
Egypte.  
Binnenkort 
zullen wij u 
van meer 
informatie 
voorzien en u 
benaderen 
voor een 
periodieke bijdrage voor het nieuwe project, zodat er 
een structurele geldstroom is, en er een bedrag 
aanwezig bij nood in crisissituaties. Wij hopen dat u 
gehoor wilt geven aan deze oproep en mee wilt 
helpen om, met elkaar, op deze manier Gods 
koninkrijk uit te breiden. 
We staan aan het begin van een nieuw project, een 
nieuwe start en hopen met hulp van u als gemeente,  
maar bovenal met hulp van God te leren en te groeien 
en zien er naar uit onze broeders en zusters die te 
maken hebben met vervolging vanwege het geloof in 
onze God te ondersteunen en te bemoedigen ter 
uitbreiding van onze wereldwijde kerk. 
Doet u mee? Een hartelijke groet, 
De Zendingscommissie 
Arie, John vd W, Simone, Merie en José  
 

LOOFHUTTENFEEST 
 
Het Loofhuttenfeest nader bekeken 
 
Het Loofhuttenfeest is het begin van een 7 dagen 
durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in 
hun tuin of in hun woning een hut wordt nagebouwd. 
Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er 
de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de 
tocht van de joden door de woestijn. 
 
Dit jaar viel het Loofhuttenfeest van 4 t/m 11 oktober. 
Het feest begint op de 15e van de maand Tisjri uit de 
joodse kalender. Doordat dit een maankalender is, 
vallen feestdagen zoals soekot (=loofhuttenfeest) niet 
steeds op dezelfde data van de Gregoriaanse 
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kalender. De twee dagen die volgen op soekot zijn ook 
feestdagen, namelijk Sjemini Atseret en Simchat 
Torah. Vaak rekenen mensen deze dagen ook tot het 
soekotfeest 
 
Het feest wordt beschreven in de Tenach (Oude 
Testament), in Leviticus, hoofdstuk 23 vanaf vers 33 
t/m 44. 
Fragment Leviticus 23 
"Op de vijftiende dag van de zevende maand begint 
ter ere van de HEERE het Loofhuttenfeest, dat zeven 
dagen duurt. De eerste dag moet je als heilige dag 
samen vieren; je mag dan niet werken. Elk van de 
zeven dagen moeten jullie de HEERE een offergave 
aanbieden. De achtste dag moet je opnieuw als heilige 
dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een 
offergave aanbieden aan de HEERE. Er zal dan een 
feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt 
worden. Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de 
zevende maand, wanneer je de oogst van het land 
hebt gehaald, begint het feest van de HEERE, dat 
zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag 
moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag 
moeten jullie mooie vruchten plukken en takken 
afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. 
Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten 
overstaan van de HEERE, jullie God. Elk jaar moet dit 
feest ter ere van de HEERE zeven dagen lang gevierd 
worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na 
generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven 
dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke 
geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie 
kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in 
hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde." 

 
Zo’n loofhut 
(‘soeka’), meervoud 
‘soekot’ is een 
primitieve van stof 
of dun multiplex 
gemaakte hut die 
wordt afgedekt met 
een dak van 
palmtakken of een 
soort mat van 

bamboe. Het ‘dak’ van de soeka moet doorzichtig 
genoeg zijn om de sterren te kunnen zien en om de 
‘bewoners’ van de hut de gelegenheid te geven om de 
uittocht uit Egypte en het 40-jaar lange verblijf in de 
woestijn te herdenken. 
Deze termen raken de diepere betekenis van Soekot: 
voor bescherming en levensonderhoud is Israël 
uiteindelijk op God aangewezen en stellen ze 
volkomen hun vertrouwen op Hem. Ze bouwen en 
wonen in deze optrekjes als een handeling van 
geestelijke gehoorzaamheid en een fysieke 

herinnering. Ze zijn in deze moderne wereld met 
allerlei gemakken omringd en vertrouwen op hun 
eigen veiligheidssystemen. Maar met dit feest en deze 
tijdelijks optrekjes herinneren ze zich eraan dat ze 
voor elke behoefte volstrekt afhankelijk zijn van God. 
In Jeruzalem wordt de traditionele Birkat HaCohaniem 
de priesterlijke zegening door de afstammelingen van 
Aäron, de eerste Hogepriester, uitgesproken bij de 
Kotel, de zogenaamde Klaagmuur, de laatste 
overgebleven originele muur van het Tempelcomplex. 
 
Etrog en loelav 
De hut wordt versierd met vruchten en groenten. Er 
wordt een bundeling gemaakt van een palmtak 
(loelav) twee wilgentakken (arava) en drie 
mirretakken (hadas). Deze gehele bundel wordt ook 

loelav genoemd. Hierbij 
wordt een citrusvrucht 
(etrog) gevoegd. De 
loelav moet worden 
gebruikt om daarmee 
zeven dagen lang voor 
God vreugdevol te zijn. 

Hoe de omstandigheden ook zijn, Israël krijgt de 
opdracht om feest te vieren!  
De bedoeling is dat men tijdens het lezen van 
bepaalde psalmen, de zogenaamde Hallelpsalmen, 
(113 t/m 118) op Soekot naar alle vier windrichtingen, 
naar boven en beneden, naar voren en achteren 
zwaait met deze bundel. De symbolische betekenis 
hiervan is dat men God vraagt voor al het groen te 
zorgen. Deze zwaaiende beweging staat bekend als 
het sjokkelen (zwaaien) met de loelav. 
De loelav wil aan de hand van haar eigenschappen 
een bepaalde symboliek van het Joodse volk 
uitdrukken: 
de etrog is geurig en smakelijk: slaat op die Joden die 
zowel de Thora bestuderen als dat ze hem ook 
toepassen 
de loelav is geurloos maar wel smakelijk: slaat op die 
Joden die zich hoofdzakelijk beperken tot Thorastudie 
de hadassiem zijn geurig maar smaakloos: slaat op die 
Joden die niet aan Thorastudie doen maar hem wel 
toepassen 
de aravot missen beide: slaat op die Joden die noch de 
Thora bestuderen noch hem toepassen 
Echter, vanwege het feit dat ze alle vier tezamen 
worden genomen, vult de een aan wat de ander mist. 
Zodoende bereikt het Joodse volk als geheel toch hun 
doel, namelijk de Thora bestuderen en hem 
toepassen. 
Op de laatste officiële dag van het Loofhuttenfeest 
wordt er in Jeruzalem een processie georganiseerd 
waarin duizenden christenen van over de gehele 
wereld hun vreugde over Soekot en liefde voor Israël 
betuigen. Vooruitlopend op de tijd dat alle landen op 
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zullen gaan naar Jeruzalem om hun Messias als Koning 
te eren, zoals we lezen in Zacharia 14:16: 
 
Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle 
heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van 
jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor 
de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het 
Loofhuttenfeest te vieren." 
 
Ook in het Nieuwe Testament komt het 
Loofhuttenfeest voor, in Johannes 7. Tijdens de 
viering van het Loofhuttenfeest kwam Jezus in 
aanvaring met de Farizeeën en op de laatste dag van 
het feest stond Hij op en riep: Als iemand dorst heeft, 
laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, 
zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen 
uit zijn binnenste vloeien. 
Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over het 
Loofhuttenfeest, maar we hopen dat u hiermee een 
inkijkje gekregen heeft in het Loofhuttenfeest wat 
onze oudste broeder Israël onlangs gevierd heeft! 
 
Als commissie Kerk& Israël zijn we nog bezig een 
geschikte activiteit te organiseren. Daarover kunnen 
we in deze DDP nog niets vermelden, maar zodra er 
iets bekend is, hoort u van ons! 
 
Hartelijke groet, 
Henk van Merkerk 
Adrie Ooms 
Anje van Dijk 
 

CANADA 
 
Onze ervaring bij Rockridge Canyon in Canada. 
 
Wij kwamen maandag 7 augustus aan bij Rockridge 
waar Hendrik was als leiding. 
Deze week waren er 250 meisjes en jongens voor een 
vakantiekamp op Rockridge. 
In de avond was er muziek en de leider sprak over de 
liefde van Jezus en een aantal leiders getuigden van 
hun geloof. 
Overdag was er sport en spel en in de avond club met 
muziek en overdenking en de laatste avond bezinning. 
De jongeren werden naar buiten gestuurd om te 
overdenken wat deze week met hun gedaan had. 
We waren onder de indruk van de stilte en 
betrokkenheid van deze tieners en hoe ze een week 
lang(zonder telefoon), die moesten ze inleveren, zo 
met elkaar bezig te zijn. 
Bijzonder voor ons dat we daar als ouders van Hendrik 
getuigen van mochten zijn. 
En dat Hendrik de talenten die hij ontvangen heeft 

mag inzetten voor werk met tieners in het koninkrijk 
van God.  Teus en Sjanie Verveer 
 

 
 
Een zomer update uit Canada 
                                                                                                        
Van Hendrik Verveer 
 

Afgelope
n zomer 
namen 
wij 615 
tieners 
uit mijn 
regio mee 
naar het 
zomerka
mp. Het 

was een effectvolle zomer om twee redenen. 
Allereerst waren er grote bosbranden in het gebied 
rond ons kamp en we hadden de officiële opening van 
ons nieuwe clubgebouw. Ik was hoofdleider op het 
kamp gedurende drie weken. In die functie moest ik 
ervoor zorgen dat ik de leiders ondersteunde in hun 
taken. Ik gaf ook (Bijbelse) leiding aan de jongeren die 
hun vrienden (vriendinnen) naar kamp hadden 
gebracht. Mijn laatste verantwoordelijkheid was het 
omgaan met jongeren die disciplineproblemen 
hadden. Een van de jongeren die er tussen uit sprong 
voor mij was net twee weken afgekickt van 
drugsverslaving. Ik bouwde gelijk een relatie met hem 
op toen hij naar kamp kwam. Tijdens een van onze 
lunches vroeg ik hem waarom hij een tattoo van een 
boom op zijn arm had. Ik had al gezien dat zijn hele 
onderarm vol zat met messensneetjes. Iemand die 
allemaal sneetjes in zijn arm kerft, doet dat om 
emotionele pijn een gevoel te geven. Hij vertelde mij 
dat als het leven hem teveel wordt hij dan in een 
boom klimt en daar urenlang in zit om na te denken. 
Deze jongen had veel pijn en leed in zijn leven en het 
was indrukwekkend om te zien hoe hij een week 
ervaarde op kamp waar hij werd geaccepteerd om wie 
hij was en vriendschap ondervond van anderen. Hij 
hoorde ook hoe Jezus hem lief heeft. Ik zeg altijd dat 
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ik persoonlijk verrijkend werk doe omdat ik op de 
eerste rij zit van wat God doet in het leven van tiners. 
De afgelopen zomer kon ik dit delen met mijn ouders 
en hun vrienden Gre en Rein van de Wal die drie 
dagen op kampbezoek kwamen. Het was fantastisch 
om ook samen met mijn vader van een kabelbaan te 
glijden die een kilometer lang is. Sinds ik terug ben 
gekomen van kamp is het ontzettend druk geweest 
met het nieuwe schoolseizoen en al de clubs die weer 
zijn opgestart.  Bedankt voor jullie aandacht en 
investering in de levens van tieners. 
 

 
 

BEDANKT 
 
Afgelopen juni ging ik naar het ziekenhuis in Dirksland 
voor een nieuwe heup. 
Daarna 3 weken naar mijn dochter en schoonzoon in 
Stellendam om te revalideren. 
Dat is allemaal goed verlopen en daar ben ik de HEERE 
dankbaar voor. 
Maar ook u/jullie wil ik bedanken: de post was er 
maar druk mee, 63 kaarten bezorgde hij. 
Als je geopereerd bent 
heb je een poosje een 
hulpmiddel nodig: 
elleboogkrukken of een 
rollator. 
Van mijn zus kreeg ik 
onderstaand gedicht, 
gemaakt door Nico Kind: 
 
De rollator 
O rollator, mijn grote steun en toeverlaat 
heerlijke wagen die altijd naast me staat. 
Waar ik ga of sta, je bent altijd in de buurt, 
't maakt je niet uit of het lang of korter duurt. 
 
Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid, 
mijn vertrouwen in jou grenst aan oneindigheid. 
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
geef jij me steun, jij onvermoeibaar apparaat. 
 
Zonder jou zat ik nu steeds op mijn stoel 
en miste ik daardoor een heleboel. 
Voor menigeen ben je een sta in de weg, 
maar voor mij ben je onmisbaar, echt. 
 
Ik kan op je leunen, steunen en ook zitten, 
terwijl ik sta te praten, te rusten of te pitten. 
Als ik wakker word sta je naast mijn bed, 
de eerste wandeling maken we samen naar het toilet. 

 
Van mij mogen ze jouw uitvinder een standbeeld 
geven. 
Want hij veranderde, met jou, mijn hele leven. 
Die man wist stlletjes achter de schermen 
zich over de slechte lopers te ontfermen. 
 
Gelukkig kon ik na 6 weken de rollator doorgeven aan 
iemand anders die ook een nieuwe heup kreeg. Maar 
een handig hulpmiddel vond ik het wel, al was het 
alleen maar om boodschappen te halen. Ik zie zo ook 
heel wat bewoners van De Vijverhof naar de winkel 
gaan.En dan te bedenken dat een 90-jarige zich zo'n 
10 jaar geleden te jong vond om ermee te lopen. 
 
Ja, we willen alles zelf doen en liefst zo lang mogelijk 
zonder hulp. Dat is in het geloof vaak niet anders. 
Maar wat geeft het veel rust als we, met hulp van de 
Heilige Geest, ons het eigendom weten van onze 
Redder Jezus Christus en ons volkomen 
toevertrouwen aan de zorg van de Hemelse Vader. 
Dat geeft pas echt oneindige zekerheid. 
  Ariena Jongejan 

 

KERKENWERK 
 
Kerkenwerk 
 
Ja Heer, U roept me telkens weer, om voor uw kerk te 
werken. 
Maar ijverig zijn we meestal niet, dat zult u ook wel 
merken…. 
Wij hebben het te druk, 
De tijd is schaars, 
Er zijn zoveel problemen…. 
’t Is eigenlijk niet zo’n goed idee om ons in dienst te 
nemen….. 
 
U heb het ook aan mij gevraagd, 
(dat was wel even schrikken) 
omdat ik, denk ik, in al dat werk spoedig zal 
verstikken…. 
Want Heer, wat presteer ik nu? 
 
Ik ben niet zo goed in praten  
en al mijn stuntelig gedoe zou immers niemand baten? 
 
Uw antwoord is ; kom op Mijn kind, Ik zoek geen 
krachtfiguren, maar mensen met een eenvoudig hart, 
die Ik op pad wil sturen. 
Ik vraag geen diploma’s, geen brevet, 
die zijn echt overbodig! 
Wees in het kleine maar getrouw, 
want dat heb Ik hard nodig… 
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GROEIGROEPEN 
 
Het nieuwe winterseizoen is begonnen en ook dit jaar zijn er weer veel gemeenteleden die zich hebben aangesloten 
bij een Groei-Groep of Kring. 
Evenals vorig jaar wordt in alle groepen met hetzelfde boekje gewerkt en meestal ook in dezelfde week het zelfde 
hoofdstuk besproken. De dominee probeert dan rondom de “kringweek” er in de preek op zondag aandacht aan te 
schenken. Dit verhoogt het “Gemeente-zijn”. 
Vorig jaar gingen we “Aan tafel” met de Here Jezus rondom verhalen uit de evangeliën van de apostelen in het 
Nieuwe Testament. 
Dit jaar hebben we gekozen voor een boek uit het Oude Testament: Daniël. 
Het boekje waaruit we werken heet : Ontworteld, met als achtergrond de grote vraag : Wat houd je nog over als al je 
zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? 
We behandelen de eerste 6 hoofdstukken van Daniël die gaan over zijn leven in ballingschap. 
Op de gezamenlijke startavond was er een spreekster van Vluchtelingenwerk. 
Ontvangst met koffie/thee met een “niet-Nederlandse” versnapering en na afloop een drankje met buitenlandse 
hapjes. Dit om een beetje te ervaren hoe het voelt als je met andere gewoonten wordt geconfronteerd. 
Een koekje bij de koffie dat 
zout smaakt…dat zijn we niet 
gewend. 
Mensen die gedwongen 
buiten hun land moeten gaan 
leven maken heel veel van 
zulke momenten mee. 
Door de voorlichting van 
Vluchtelingenwerk zijn we 
ons daar wat meer van 
bewust geworden. 
Ook uit onze eigen kerkelijke 
gemeente zijn er vrijwilligers 
actief om vluchtelingen te 
helpen ons land, met veel 
regels en andere gewoonten, 
te leren kennen.  
Voor de aanwezigen was het 
zeker een leerzame, maar 
ook gezellige avond. 
Inmiddels zijn de eerste 
Kringavonden alweer 
geweest. We hopen dat we ook dit winterseizoen 
weer de nodige “eye-openers” mogen ontvangen tot opbouw van ons persoonlijk geloof en van de  
onderlinge relatie met gemeenteleden en andere naasten! 
 

KERKTELEFOONUITZENDINGEN 
 
Data van kerktelefoonuitzendingen Langerak en Nieuwpoort  De Langerakse uitzendingen worden aangeduid met 
Kerkklanken en de Nieuwpoortse uitzendingen met MuziekPoort en MuziekWoord. 
 
2017 
 10 november MuziekWoord 
♫ 17 november Kerkklanken  
♫ 24 november MuziekPoort 

♫ 1 december Kerkklanken 
 8 december MuziekWoord 
♫ 15 december Kerkklanken 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_kY77zanXAhWMXhoKHdj4D3IQjRwIBw&url=https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/kruimels/bijbelteksten/daniel/&psig=AOvVaw1zSKEwABDDMgMCthyZVaz3&ust=1510045988444265
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♫ 22 december MuziekPoort 
2018 
♫  5 januari Kerkklanken 
 12 januari MuziekWoord 
♫ 19 januari Kerkklanken 
♫ 26 januari MuziekPoort 

♫  2 februari Kerkklanken 
  9 februari MuziekWoord 
♫ 16 februari Kerkklanken 
♫ 23 februari MuziekPoort 

♫  2 maart Kerkklanken 
  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! 
 

AANSLUITINGEN KERKTELEFOON 
 

Kerktelefoonaansluitingen Nieuwpoort en Langerak 

NAAM                                     ADRES                                 GEB.DATUM 
 
Mw. A. van Middelkoop-de Jong             Vlietzicht 224   16 – 01 - 1945 
Dhr. E. van Kooten          Driesprong 3   17 – 01 - 1933 
Dhr. P. Stout           Vlietzicht 203   19 – 01 – 1928 
Mw. J.M. Koomans-Batenburg         Vlietzicht 204    20 – 01 - 1946 
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven         Bij de Kerk 12   21 – 01 - 1936 
Dhr. A. Slob                 W.v.Langherakeln 2  27 – 01 - 1944 
 
Mw. J.J. Terlouw-Zwijnenburg        W.v.Langherakeln  56  01 – 02 - 1938 
Mw. G.N. Kortlever         Vlietzicht 140   03 – 02 - 1946 
Dhr. J. Blom           Melkweg 7   05 – 02 - 1955 
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven                Lekdijk 34   10 – 02 – 1931 
Dhr. J. Hakkesteegt          Vlietzicht 74   19 – 02 - 1932 
Mw. J. v.d. Berg-van Vliet        Binnenhaven 37a               22 – 02 – 1927 
Mw. H. den Hartog-Alblas                Vlietzicht 223   27 – 02 - 1927 
 
Mw. L. Versluis-den Uijl         W.v.Langherakeln 12  08 – 03 – 1929 
Mw. R. Rozendaal          Binnenhaven 24  11 – 03 - 1933 
Mw. M.S. Mudde-Dekker        Buitenhaven 23  12 – 03 - 1935 
Mw. P.C. v.d. Zande-Hage         Vlietzicht 213   12 – 03 – 1927 
Mw. W.H.W. v.d. Berg-Verheij        Nieuwpoortseweg 48  13 – 03 - 1932 
 
Mw. S. Hakkesteegt-v.d. Meijden  Vlietzicht 74   04 – 04 - 1933 
Dhr. G.A. Stierman    Driesprong 5   07 – 04 - 1941 
Mw. J. den Hartog-Brouwer   Vlietzicht 13   23 – 04 - 1930 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnp-e10anXAhWDAsAKHflaBLIQjRwIBw&url=http://www.kerkplein-burgum.frl/products/kerktelefoon-protestantse-gemeente-burgum/&psig=AOvVaw2-m0KNtjBpiJTKjYy8mLpO&ust=1510046953277555
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Mw. N. Karsdorp-Mourik                     Vlietzicht 83   01 - 05 – 1936 
Mw. C. Jerphanion-Versluis                Vlietzicht 163   02 – 05 - 1940 
Mw. J. Blokland-v.d. Bosch        Julianastraat 18  04 – 05 - 1939 
Mw. M. Verspui–van Wijk                Vlietzicht 109      04 – 05 – 1935 
Mw. R. v.d. Wal-den Braber                Vlietzicht 147   08 – 05 - 1946 
Mw. M.A. Slob-Blokland         W.v.Langherakeln 2  17 – 05 - 1936 
Mw. T. Verdoold         Korte Tiendweg 3  19 – 05 - 1939 
 
Mw. R. v.d. Wal-Hakkesteegt         Vlietzicht 208   02 – 06 - 1941 
Mw. M. Matthijsse-Streefkerk                 Vlietzicht 75   04 – 06 – 1929 
Dhr. J. Maurice           Irenestraat 2, Gr.Ammers 07 - 06 - 1938 
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos      Vlietzicht 218  05 – 06 - 1931 
Dhr. H. v.d. Graaf               Vlietzicht 218  20 – 06 - 1932 
Dhr. T. Vlot                Korte Tiendweg 6  21 – 06 – 1959 
Dhr. A. Kortleve              Vlietzicht 7   26 – 06 - 1932 
 
Mw. K.A. Suur-Alkema               Vlietzicht 138  11 – 07 - 1933 
Mw. A.J. Jongejan                                      Waterlinie 54    21 - 07 – 1951 
Mw. C. Korevaar-den Besten       Vlietzicht 15   25 – 07 - 1934 
Dhr. A. Rozendaal        Vlietzicht 22   25 – 07 - 1939 
 
Mw. A. Verhoef-de Hoop              Vlietzicht 227  05 – 08 - 1933 
Mw. A. den Hartog-v.d. Linden               Julianastraat 58  07 – 08 – 1926 
Mw. J. van Erk-van Doren              Vlietzicht 85   29 – 08-  1930 
    
Mw. H. Vonk-Vuurens               Vlietzicht 221  05 – 09 – 1929 
Mw. J. Maurice-Stuye           Irenestraat 2, Gr.Ammers 09 – 09 - 1939 
Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom       Vlietzicht 23   13 - 09 – 1930 
Mw. C.M.W. Ritmeester-v.d. Made          Liesdel 39   27 – 09 - 1963 
 
Dhr. C.T. Blokland            Julianastraat 18  06 - 10 – 1934 
Dhr. D. Koomans              Vlietzicht 204  17 – 10 - 1943 
Mw. A.J. Borst-Vonk             Vlietzicht 131  26 – 10 - 1936 
Mw. A. Ouwerkerk-Vonk              Nieuwpoortseweg 38 29 – 10 – 1931 
 
Mw. J.W. Mak-van Hees              Waterlinie 50  08 - 11 – 1933 
 
Mw. P. Blom-Vink               Hof van Ammers  04 – 12 – 1929 
Dhr. J.A. v.d. Heiden            Vlietzicht 211  10 – 12 - 1934 
Dhr. H. Ouwerkerk               Vlietzicht 23   11 – 12 – 1929 
Mw. C. Vink-Verhoef              Vlietzicht 146  12 – 12 – 1933 
Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop             Vlietzicht 211  14 – 12 - 1934 
Dhr. J. Huisman                Achter het Arsenaal 12 18 – 12 – 1931 
Mw. C. Blom-Zwijnenburg              Melkweg 7                28 – 12 – 1959 
 

KUNSTWERK 
 
Seniorenmiddag in de Vijverhof 

 
De wijkdames hadden samen met de senioren weer een gezellige middag. Met 
elkaar waren we onder de indruk van wat er gesproken en vertoond werd. Als 
eerste nam dominee Baan het Woord, hij las voor ons Mattheus 28 vers 16 tot 
en met 20 en speciaal de woorden: IK ben met u al de dagen! Deze tekst mag 
met ons mee gaan bij het gebruiken van onze talenten, hoe veel of weinig het 
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er ook mogen zijn. Na de pauze kregen we dia`s te zien van Hanneke Boot, zij vertelde over haar leven en 
vertoonde haar kunst als mondschilderes. 
 

                            

Boekjes en kaarten worden goed verkocht      Hanneke`s hulphond

 

    Hanneke aan het werk. 

 

 

 

 

 

Het eindresultaat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

Hanneke prikt het brood aan haar vork,                                             Joël Baan gaat bij de bus zitten                                                                                  
legt de vork op een standaard                 en  haalt deze middag € 453,20                                                                                         
draait de standaard rond          voor het wijkwerk op, bedankt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
zodat het stukje brood voor haar mond komt 
en zij kan eten. 

                                                

                                       

Hanneke gaat weer in haar aangepaste Mercedes bus en rijdt zelf terug naar haar huis in Velserbroek.                                                                                                                                        
Het stuur is een aangepast toetsenbord identiek als bedieningspaneel waarmee zij haar rolstoel bestuurt. Gasgeven 
en remmen met haar voeten is voor haar nog mogelijk.                                                                                                                                                                              
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GEBEDSKRING 
 
Data gebedskring D.V. november 2017 – februari 2018 

 
Dag en datum Bij wie Adres 

Donderdag 2 november Anje van Dijk Binnenhaven 40 

Vrijdag 17 november   Aart Brandwijk Graafland 83 

Vrijdag 1 december Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 17 december Jan van den Dool Binnenhaven 42 

Dinsdag 2 januari Aart Brandwijk Graafland 83 

Gebedsweek 21-27 januari Verschillende kerken  

Donderdag 1 februari Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Vrijdag 16 februari Aart Brandwijk Graafland 83 

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

 
Recht door zee 
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt 
was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het 

lied is het uitgangspunt voor de Week van Gebed voor de Eenheid 
2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch 
gebied.   
 
Gods rechterhand 
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend 
krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in 
actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand 
die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de 
zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was 
genoeg geweest. God schakelde de vijand uit. 
Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer 
aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de 
Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God 
actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God 
die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied 
van Mozes en Mirjam  de meest voor de hand liggende keus voor het 
thema van de Week van Gebed: Recht door zee. 
Ook in Nieuwpoort/Langerak hopen we mee te bidden in deze Week 
van Gebed.Tijd en plaats komen te zijner tijd in De Zaaier. Zowel voor 
de Week van Gebed als voor de gebedskring wordt u/jij van harte 
uitgenodigd. 

 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen: 
 Dhr. P. Herwig en  

mw. Herwig-Kersbergen  Vlietzicht 14   Nieuwpoort 
 Dhr. G. Damsteeg   Schoolstraat 11  Nieuwpoort 
 Mw. J. Stam-Burggraaf  Buitenhaven 22  Nieuwpoort 

Dhr. W. Timmer en  
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mw. M. Timmer-Meerkerk  Hoogstraat 45   Nieuwpoort 
Dhr. J.L. Roest en  
mw. H. Roest-Boer   Bij de Waterschuur 15 Nieuwpoort 
 

Verhuisd:         Naar: 
 Mw. A. van der Wal-Drop  Schippersweg 1  Groot-Ammers 
 Fam. Pos    Heulkamp 16   Noordeloos 
 Mw. M.N. Ladage       Liesdel 46   Alphen a/d Rijn 
 Fam. J.C. Kragten   Heulkamp 12   Hagestein 
 Fam. J. Burggraaf   Binnenhaven 5  Groot-Ammers  

Mw. M.C.J. Alblas   Hoogstraat 63d  Sliedrecht 
 Mw. D. Stam    Polderstraat 14  Noordeloos  
 Mw. J.C.M. de Bruijn   W.v.Langerakelaan 68 Utrecht 
 Dhr. B.J. den Hartog   Hoogstraat 9   Vleuten 
 Mw. A.C. Slob    M. v. Coehoornsingel 14 Groot-Ammers 
 
Gedoopt: 
 Lucas van Herk   Vuurkruidstraat 49  Nieuwpoort 
 Thijs Brandwijk   Slotplein 2   Langerak 
 Lisa Kroon    Kleine Donk 7   Groot-Ammers 
 
Huwelijk: 
 J.H. Ouwerkerk en W.M. Versluis, Buitenhaven 24 
 Rindert van Dam en Michelle Karsdorp, Sophialaan 76, 7311 PA Apeldoorn 
  

TAXI 
 

Rooster "Vijverhof Taxi" November 2017 - Maart 2018 

       Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1 

Zondag 5-Nov   André van der Vlist Richard van den Dool   Arie Blom 

Zondag 12-Nov   Jan van den Dool Teunis Voormolen   Wim van Renswoude 

Zondag 19-Nov   Cees van der Vlist Arie Blom   Richard van den Dool 

Zondag 26-Nov   André van der Vlist Teunis Voormolen 
 

Jan van den Dool 

Zondag 3-Dec   Wim van Renswoude Cees van der Vlist   André van der Vlist 

Zondag 10-Dec   Richard van den Dool Arie Blom   Jan van den Dool 

Zondag 17-Dec   Teunis Voormolen Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag / Kerstavond 24-Dec   André van der Vlist Richard van den Dool   Arie Blom 

1e Kerstdag 25-Dec   Jan van den Dool Teunis Voormolen   Wim van Renswoude 

Zondag / Oudjaar 31-Dec   Cees van der Vlist Andre van der Vlist   Arie Blom 

Nieuwjaar 1-Jan   Richard van den Dool n.v.t.   n.v.t. 

Zondag 7-Jan   Jan van den Dool Teunis Voormolen 
 

André van der Vlist 

Zondag 14-Jan   Cees van der Vlist Wim van Renswoude   Richard van den Dool 

Zondag 21-Jan   Jan van den Dool Arie Blom   Teunis Voormolen 

Zondag 28-Jan   Wim van Renswoude Cees van der Vlist   André van der Vlist 

Zondag 4-Feb   Richard van den Dool Arie Blom   Jan van den Dool 

Zondag 11-Feb   Teunis Voormolen Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag 18-Feb   André van der Vlist Richard van den Dool   Teunis Voormolen 

Zondag 25-Feb   Jan van den Dool Arie Blom 
 

Wim van Renswoude 

Zondag 4-Mar   Cees van der Vlist André van der Vlist   Richard van den Dool 

Biddag 7-Mar   n.v.t. n.v.t. 
 

Teunis Voormolen 

Zondag 11-Mar   Jan van den Dool Arie Blom   Wim van Renswoude 
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Zondag 18-Mar   Cees van der Vlist André van der Vlist   Richard van den Dool 

  25-Mar   Arie Blom Teunis Voormolen 
 

Jan van den Dool 

              

       Chauffeurs Telefoon 
 

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

Richard van den Dool 601915 
 

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

André van der Vlist 602779 
 

  Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang 

Cees van der Vlist 602547 
 

        

Teunis Voormolen 601523 
 

's avonds:  Vijverhof 
 

  

Jan van den Dool 06-53574974 
 

        

Wim van Renswoude 06-15669696 
     Arie Blom 601673 
 

Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald. 
 

 
 

      JARIG 
 

Dhr. J. Karsch Nieuwpoortseweg 50 
 

2965AW NIEUWPOORT 15-11-1935 

Mevr. M. van Beuzekom - Boogert Vlietzicht 102 
 

2965CG NIEUWPOORT 27-11-1935 

Mevr. W. de Bondt - de Haan Vlietzicht 201 
 

2965CG NIEUWPOORT 30-11-1938 

Dhr. C. van der Zwart Hoogstraat 30 
 

2965AL NIEUWPOORT 7-12-1942 

Mevr. G.K.H.W. van As - Verdoold Liesdel 33 
 

2965AR NIEUWPOORT 8-12-1942 

Mevr. J. van der Laan - Smit Vlietzicht 9 
 

2965CG NIEUWPOORT 9-12-1936 

Dhr. H. Ouwerkerk Vlietzicht 23 
 

2965CG NIEUWPOORT 11-12-1929 

Mevr. W.G. den Boer Vlietzicht 71 
 

2965CG NIEUWPOORT 11-12-1925 

Dhr. J. Huisman Achter het Arsenaal 12 
 

2965AT NIEUWPOORT 18-12-1931 

Mevr. G. Slob Polderstraat 22 
 

2965BA NIEUWPOORT 22-12-1942 

Dhr. B. Bochanen Hoogstraat 29 
 

2965AJ NIEUWPOORT 24-12-1938 

Dhr. J. Rozendaal Hoogstraat 12 
 

2965AL NIEUWPOORT 26-12-1927 

Mevr. E. Temmer - van Meerkerk Buitenhaven 26 
 

2965AE NIEUWPOORT 2-1-1943 

Mevr. A. van der Vlist - Verspui Binnenhaven 1 
 

2965AB NIEUWPOORT 15-1-1928 

Dhr. E. van Kooten Driesprong 3 
 

2965AG NIEUWPOORT 17-1-1933 

Dhr. A. Boer Tiendweg 6 
 

2965CE NIEUWPOORT 17-1-1939 

Dhr. B. van der Weerd Waterlinie 22 
 

2965CC NIEUWPOORT 17-1-1937 

Dhr. P. Stout Vlietzicht 203 
 

2965CG NIEUWPOORT 19-1-1928 

Mevr. J. Ouwerkerk - Verhoeven Bij de Kerk 12 
 

2965AA NIEUWPOORT 21-1-1936 

Dhr. A.M. Kok Veersedijk 13 
 

2964GG 
 
GROOT-AMMERS 22-1-1942 

Mevr. W.G. van Kooten - Slager p.a. Driesprong 3 
 

2965AG NIEUWPOORT 22-1-1929 

Mevr. G. de Groot - van Geffen Vlietzicht 87 
 

2965CG NIEUWPOORT 31-1-1930 

Dhr. W.D. van Geenhuizen Binnenhaven 33 
 

2965AB NIEUWPOORT 3-2-1943 

Mevr. A. Mudde - Rietveld Driesprong 8 
 

2965AG NIEUWPOORT 4-2-1939 

Dhr. A.H. den Breejen Vlietzicht 159 
 

2965CG NIEUWPOORT 4-2-1942 

Mevr. E. Blonk - de Bruijn Vlietzicht 220 
 

2965CG NIEUWPOORT 11-2-1929 

Mevr. A. van Vuuren - Both Vlietzicht 129 
 

2965CG NIEUWPOORT 11-2-1930 

Dhr. J. van Vliet Singel 4 
 

2965BC NIEUWPOORT 16-2-1936 

Mevr. M. den Hartog - van Wijk Bij de Waterschuur 24 
 

2965AN NIEUWPOORT 19-2-1934 

Mevr. M. Bos - Voskuil Binnenhaven 14 
 

2965AC NIEUWPOORT 20-2-1930 

Mevr. J. van den Berg - van Vliet Binnenhaven 37a 
 

2965AB NIEUWPOORT 22-2-1927 

Dhr. C. Boele Polderstraat 18 
 

2965BA NIEUWPOORT 22-2-1943 

Dhr. G.H. van Drenth Vlietzicht 7 
 

2965CG NIEUWPOORT 22-2-1928 

Dhr. J. de Jong Vlietzicht 111 
 

2965CG NIEUWPOORT 7-3-1940 
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NIEUWSFLITS 
VAN DE JEUGDDIAKEN 

 
En dan schrijf je opeens je laatste stukje in de DDP als jeugddiaken. Vier jaren in het ambt zitten er op. Vier jaar 
meekijken met de ijver waarin jeugdwerkers, onze gemeenteleden dus, zich inzetten om onze jongeren bekend te 
maken met Gods liefde. Het leven van Jezus en zijn daden te verspreiden op een originele en creatieve manier. 
Binnen de crèche met de prachtige Bijbelverhalen, de kinderkerk met het zingen, vertellen en verwerken, de 
kerkboekjes met verwerking van de preek aan de hand van gerichte vragen, puzzels en huiswerk, de club Immanuel 
met de vertellingen en creatieve werkjes, de Vita Nova met de gesprekken, vragen en uitdagingen en de 
VakantieBijbelWeek met al het bovengenoemde bij elkaar... Dan kennen we ook de kinderkerstviering nog, 
tieneravonden, jaarfeesten, clubkampen...Wat mogen we God dankbaar zijn dat er mensen zijn die zich zo inzetten 
voor onze jongeren!  
8 juni 2018 ga ik nog een keer de tuin van de dominee in met de examenkandidaten van vier jaar geleden; daar 
hebben we toen een timecapsule begraven, waarin we antwoorden opgesloten 
hebben op vragen van toen, samen met een groepsfoto. We gaan dan het 
gesprek aan en bekijken we of onze antwoorden in die vier jaar nog relevant 
zijn of toch enigszins moeten worden bijgesteld...Enkele vragen die we toen 
beantwoord hebben waren; Geef aan hoe een mobiele telefoon er over vier 
jaar uit zal zien, maar ook hoe je denkt dat je relatie met Jezus over vier jaar 
zijn zal... Ik ben benieuwd!  
 

KERKBOEKJE 
 
Hallo allemaal 
 
We zijn zaterdag 26 augustus met de kinderen van het kerkboekje gaan kanoën op de Ammerse boezem. 
We zijn begonnen in Groot-Ammers bij kanocentrum de Ammerse Boezem. We hadden 2 kajaks, 1 kano en een 
fluisterboot om de spullen in te doen. Het was lekker weer en het water was niet koud. Toen we bij onze 
bestemming waren aangekomen hebben we daar gezwommen en spelletjes gedaan. Na een poosje werd de patat 
bezorgd en hebben we lekker gegeten. Na het eten zijn we weer terug gekanood. We hebben met elkaar een fijne 
middag gehad! 
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VAN DE CLUB 
 
We zijn weer blij dat er zoveel kinderen komen op de club! Vanuit hier nog een hartelijk welkom aan de kinderen die 
nieuw zijn dit jaar. Leuk dat jullie ook komen!   
Pas hebben we in 2 groepen spelletjes gedaan om te kijken welk talent we hebben. Dit in aansluiting op de 
themadienst “Samen Bouwen”. We deden o.a. spijkerslaan, torens bouwen, opdrukken en vliegtuigjes vouwen. 
Normaal maken we niet zoveel herrie maar spijkerslaan zonder herrie gaat helaas niet ;-) Ook zijn we weer druk 
bezig geweest met de schoenendoosactie. Een erg leuke actie waarbij we ook aan de kinderen denken die niet 
zoveel spullen hebben als wij.   We hopen er een leuk seizoen van te maken!   
 
Groetjes van de leiding: Dirk, Sanne en Huibert  
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KINDERKERK TIMOTHEUS 
 

We zijn ondertussen weer even begonnen na de 
zomervakantie. Goed om elkaar weer te zien en 
weer met elkaar naar Bijbelverhalen te luisteren, 
te bidden, te zingen en te knutselen of een spel 
te doen. Ook hebben we weer een paar nieuwe 
kinderen welkom mogen heten die drie zijn 
geworden, fijn dat jullie er zijn!  
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 
meester Mielus, die nu bij de Vita Nova leiding 
gaat geven. Ook via deze weg willen wij hem 
bedanken voor al zijn inzet en we wensen hem 
veel succes bij de Vita. Gelukkig hebben we wel 
weer een nieuwe meester gevonden, namelijk 
Geert v/d Dool, de vader van Luke en Celine.  
Op 8 oktober was de themadienst met het 
thema 'samen bouwen'. Met de kinderen van de 

kinderkerk mochten wij ook onze bijdrage leveren. We 
mochten allemaal onze eigen steen versieren met als 
resultaat een mooie kerk. In de kerk mochten we hem 
laten zien en juf Tina vertelde er nog iets over.  
 
Ondertussen gaan we ook weer richting Kerst en zijn 
we alweer druk met de voorbereidingen. We kijken 
ernaar uit om met elkaar dit mooie feest te mogen 
vieren. Zet u hem vast in de agenda? Eerste kerstdag 
tijdens de avonddienst.  
Hartelijke groeten, 
De leiding van de kinderkerk 
 
 

VAN DE VITA 
 
  
We hebben afscheid genomen van de Vita Nova tijdens de afsluiting van het seizoen met een "hamburgerparty". 
Deze werd gehouden bij Henk Ritmeester in de tuin, het was prachtig weer en we hebben genoten van een heerlijke 
zomeravond op de Liesdel. 
Nel en Tessa hadden de boodschappen gedaan en we werden voorzien van lekkere hamburgers die we zelf naar 
eigen smaak konden samenstellen. 
Henk had voor een super lekker toetje gezorgd: warme banaan met chocolade en nootjes uit de folie van de BBQ... 
  
We hebben nagepraat over het kamp en over het volgende seizoen. 
Daar zullen Mielus van Vliet en Toni den Hartog zich voor in gaan zetten. 
We zijn blij en dankbaar dat zij deze taak van ons willen overnemen, en we hebben er alle vertrouwen in dat zij dit 
op hun eigen manier gaan invullen en vormgeven! 
  
Na afloop kregen wij van de jeugd alle drie een mooie beker met foto van het afgelopen kamp toen we met elkaar 
naar Margraten zijn geweest naar de Amerikaanse begraafplaats. 
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Daar hebben we een groepsfoto genomen die zij op de bekers hadden laten afdrukken, met als tekst : Bedankt 
namens jullie Vita-schaapjes..... 
Ook zat er voor ons alle drie een persoonlijk gedicht bij ter afscheid, we waren alle drie ontroerd en dankbaar! 
Dankbaar, dat wij dit hebben mogen doen al die tijd met de jeugd, de goede gesprekken, de kampen, en alles wat we 
met elkaar hebben mogen doen.....wat hebben we ook vaak gelachen en schik gehad met elkaar! 
Hiervoor kregen wij (meestal) Geduld en Wijsheid van onze God, die in de tijd dat we dit mochten doen ons ook 
gesterkt en bemoedigd heeft in ons geloof! 
  
We danken Elizabeth, Jaccolien, Naomi, Tessa, Geert, William, Thomas, Ilona, Esther, Rik, Janine, Arjo, Marloes, 
Minte, en Jonathan nogmaals, voor jullie geduld met ons ; we zijn tenslotte al een dagje ouder.... :), en wensen 
Mielus en Toni Gods onmisbare Leiding voor de nieuwe taak als Vita leiders toe! 
 
Hartelijke groet, 
  
Henk Ritmeester, Nelleke vd Berg en Miranda Bochanen 
 

ALLEEN MAAR WINNAARS 
 
 
Weten jullie nog de kleurwedstrijd uit de vorige Door de Poort? Wat een mooie kleurplaten zaten er in de 
brievenbus! De jongste kleurkampioen was 1 jaar en de oudste 11 jaar. Best moeilijk om dan een winnaar te kiezen 
en daarom heeft de jury besloten dat jullie allemaal een prijs kunnen ophalen op Hennepstraat 19. 
Van harte gefeliciteerd! Wat leuk dat jullie hebben meegedaan! 
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Het ezeltje is op weg naar Bethlehem. Kleur elke dag een rondje.  
Als alle rondjes gekleurd zijn, vind je de stal! 

Elke zondag die je tegenkomt onderweg, kun je een kaarsje aansteken.  
Als er 4 kaarsjes branden is het kerstfeest! 

 
 

zondag 3 december   zondag 17 december 
 

 

zondag 10 december  zondag 24 december 


