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In deze uitgave: 
• Weet je dat de lente komt? 

 
• Licht in de duisternis  

Boekbespreking – Zwarte gaten, het universum en wij 
 

• Hoe werkt dat eigenlijk… 
De techniek achter een online-kerkdienst? 
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VAN DE REDACTIE 

 
Op het moment van schrijven was het een week hiervoor 
 heerlijk winterweer. Na een paar dagen sneeuwpret en glijden van de wal 
met een sleetje, kwam er het langverwachte schaatsweer. De ijzers werden 
door menigeen ondergebonden voor een heerlijk schaatstochtje. Een van 
onze gemeenteleden schrijft hierover in deze uitgave. De Poortse grachten 
waren drukbezet. Ik heb persoonlijk enorm genoten van dit heerlijke weekje 
wintersport.  Een week later werden de mutsen en sjaals ingewisseld voor 
korte broeken en slippers (oké… een tikkeltje overdreven natuurlijk, maar ze 
zijn gesignaleerd) Het was namelijk heerlijk voorjaarsweer en van sneeuw en 
ijs was al snel niks meer te bekennen. De eerste sneeuwklokjes ontwaken. 
Bijna ongeloofwaardig als we de mooie plaatjes van een week eerder 
terugkijken. Tja… niets is zo veranderlijk als het weer. 
 

In de Bijbel wordt ook gesproken over winter. Als ons leven door een periode van winter gaat, komen vooral de 
mindere kanten van dit seizoen naar voren. Kou, weinig groei en donkerte. 
Wellicht is dit in deze periode voor u of jou nog wel sprekender. Veel binnen zijn, weinig mensen zien, nog meer op 
jezelf aangewezen zijn. Dat valt misschien niet altijd mee. Wat mooi dat de natuur ons dan ook weer laat zien dat een 
donkere periode voorbij gaat. Na kou komen zonnestralen. Na stilstand, komt groei en wordt alles weer groen. We 
kunnen weer naar buiten en ontmoeten elkaar makkelijker. 
 
 
In een meditatie van ds. Arie van der Veer las ik het volgende: 
Als je Christus leert kennen, wordt je leven anders. Na de koudste winter breekt het voorjaar aan. 
 
De komst van de bruidegom verandert de situatie drastisch. Hij is veranderlijk, net als het weer. Zijn liefde zet de 
situatie van de bruid in een ander licht. De liefde van de bruidegom is als de lente. Je voelt je anders. De somberheid 
is voorbij.  
 
Laten we dit als gemeente juist ook in deze tijd en met het licht op Pasen uitstralen naar de mensen om ons heen: 
Kom ook tevoorschijn en ren de Bruidegom tegemoet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DDP lezen op i-pad, laptop of computer?  
    Kijk dan op de website van de kerk:  

              www.kerkvannieuwpoort.nl 
 

              De redactie: 
Anje Brandwijk        06-23101886 

Martine Huisman 767001 
 Luci Suur  602422 

 
Via email: redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl 

Kopy ontvangen vinden we fijn, de redactie behoudt zich het recht voor om artikelen niet of gedeeltelijk te plaatsen. 
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DIENSTEN 
 

Diensten in 2021 
7-3-2021  9.30  4e lijdenszondag  ds. C.M. Baan 
7-3-2021  18.30    ds. I.Hoornaar,  Ermelo 

10-3-2021  14.30  Dienst in Langerak  ds M.W. Westerink, Langerak 
10-3-2021  19.30    ds C.M. Baan 
14-3-2021  9.30  5e lijdenszondag  ds. H. Veldhuijzen, Schelluinen 
14-3-2021  18.30    ds. Jac. Jongejan, Hendrik-Ido- Ambacht 
21-3-2021  9.30  6e lijdenszondag  ds. C.M. Baan 
21-3-2021  18.30    ds. T. van Bruggen, Streefkerk 
28-3-2021  9.30  Palmzondag  ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop 
28-3-2021  18.30    ds. J.C. van Trigt, Ameide 

1-4-2021  19.30  Witte donderdag HA  ds. C.M. Baan 
2-4-2021  19.30  Goede vrijdag  ds. M.A. v.d. Berg, Groot Ammers 
4-4-2021  9.30  1 e Paasdag  ds. C.M. Baan 
4-4-2021  18.30    ds. H. Klink, Hoornaar 

11-4-2021  9.30    ds. C.M. Baan 
11-4-2021  18.30    ds. L. den Breejen, Delft 
18-4-2021  9.30    ds. C.M. Baan 
18-4-2021  18.30    ds. P. Hoogendam, Veenendaal 
25-4-2021  9.30    prop. H. Boele, Gouda 
25-4-2021  18-30    dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam 

2-5-2021  9.30    ds. M.A. v.d. Berg, Groot Ammers 
2-5-2021  18.30    ds. A.A.W. Boon, Veenendaal 
9-5-2021  9.30    ds. C.M. Baan 
9-5-2021  18.30    ds. P. Wijnberger, Bergambacht 

13-5-2021  9.30  Hemelvaartsdag  ds. C.M. Baan 
16-5-2021  9.30    ds. M.B. Plette, Vriezenveen 
16-5-2021  18.30    ds. J.C. van Trigt, Ameide 
23-5-2021  9.30  1e Pinksterdag  ds. C.M. Baan 
23-5-2021  18.30    ds. J. Noordam, Nieuwendijk 
30-5-2021  9.30    V.B.H.A  ds. C.M. Baan 
30-5-2021  18.30    ds. B. Oosterom, Rumpt 

6-6-2021  9.30   H.A  ds. C.M. Baan 
6-6-2021  18.30  d.z.h.a  ds. C.M. Baan 

13-6-2021  9.30    ds. Jac. Jongejan, Hendrik-Ido- Ambacht 
13-6-2021  18.30    ds. C.M. Baan 
20-6-2021  9.30    ds. C.M. Baan 
20-6-2021  18.30    ds.  I.Hoornaar, Ermelo 
27-6-2021  9.30    ds. C.M. Baan 
27-6-2021  18.30    ds. Nathan Noorland, Woerden  
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VAN ONDER DE HAMER 
 
In plaats van een versoepeling van maatregelen in het nieuwe jaar worden de maatregelen strenger. Het 
advies is nog steeds: hou vol.  Gemeente zijn anno 2021. Dat valt niet mee.   
We ontmoeten elkaar niet in de kerk, het kringwerk, Bijbelstudie of bij de gebedskring. Er is geen club en 
geen catechese in de vertrouwde omgeving. Maar met een andere bril op: we zijn erg dankbaar voor wat 
er allemaal wél kan. In onze warme woning kunnen we gelukkig wél de kerkdiensten volgen. Iedere zondag 
is er een predikant in onze kerk om de bijbel te openen en uitleg te geven. Er zijn online catechisaties en 
online kunnen we studies zoals ‘bijbel in vogelvlucht’ volgen. We hebben als kerk een eigen app. In een 
korte tijd hebben al meer dan 140 gemeenteleden deze app geïnstalleerd. We kunnen elkaar op die manier 
bemoedigen, de kerkelijke agenda inzien, berichten van De Zaaier lezen en bijvoorbeeld je kringleden 
informeren. We zijn blij verrast en dankbaar dat gemeenteleden van alle generaties (!) deze app gebruiken 
om elkaar te bemoedigen. We wijzen elkaar in de app steeds meer op de parels van het geloof die we 
ontdekken. Wat hebben we het dan goed dat we dit in alle openheid met elkaar kunnen delen. Er zijn veel 
landen waar christenen dit niet mogen doen. 
Gezien de zorgen over de snelle verspreiding van het virus is besloten tot nader order de diensten te 
houden zoals we sinds eind januari doen. Complimenten voor de mannen van de techniek die dit mogelijk 
maken.  
We blikken terug op mooie en heel verschillende diensten. Het avondmaal hebben we in december nog in 
twee diensten gevierd, samen met gemeenteleden thuis. Met kerstfeest en dopen van Gijs Stam en Julia 
de Jager waren er zelfs drie diensten gepland. Helaas is de doop van Neline Kroon niet doorgegaan 
vanwege corona in de familie. Zo grillig kan het zijn. De techniek biedt ook meer mogelijkheden. Zo is de 
dienst met ds. Schuitemaker een dag eerder opgenomen omdat het op zondag niet verantwoord was om 
de weg op te gaan. We blikken ook terug op een mooie kinderdienst waarbij de voortuin van onze 
predikant is omgespit om die ene schat te vinden. Sneeuw en kou zijn dan geen belemmering. Zo heeft 
Jezus dit voorbeeld ook gegeven: je verkoopt alles om het maar mogelijk te maken om die ene schat te 
bemachtigen. Wat staat de bijbel toch vol met verhalen en beeldspraak over het Koninkrijk van God. 
Het afgelopen kwartaal blikken we verder terug op vele initiatieven. In november was de kerk een week 
lang iedere avond open voor gebed voor de gevolgen van corona. De begrotingen van de kerkvoogdij en de 
diaconie zijn besproken in de kerkenraad en zijn in te zien op de site van onze kerk. Met de ouders van 
kinderen hebben we ervaringen uitgewisseld over geloofsopvoeding in coronatijd. In de adventtijd is er 
huis-aan-huis een adventskalender bezorgd. Ondanks dat we elkaar in de kerk niet ontmoeten, zijn we ook 
op deze manieren met elkaar verbonden. 
De gemeente Langerak heeft aan ds. Baan gevraagd om consulent te zijn na het vertrek van  
ds. Westerink naar Veenendaal. Dat zal van Christiaan de nodige aandacht vergen de komende maanden 
om met de broeders en zusters van onze buurgemeente op zoek te naar een nieuwe voorganger. We 
wensen hen veel wijsheid toe. Zo helpen we elkaar graag als goede buurgemeenten. 
 

Tot slot: 
Weet je, dat de Vader je kent? 

Weet je, dat je van waarde bent?  
Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Broeders en zusters, 
 
‘Wat een rare tijd.’ Dat wordt wat keren gezegd. We maken een uitzonderlijke tijd mee. Sinds de oorlog hebben we 
niet in zo’n moeilijke tijd gezeten. Bepaalde dingen zijn niet te vergelijken met oorlog. De gruwelijkheden die 
mensen elkaar daarin aandoen, dat is op geen manier in verhouding met wat voor tijd we nu in leven. Tegelijk zijn er 
wel degelijk paralellen te trekken. Het binnen zitten en de onzekerheid die deze crisis geeft. De kinderen die niet 
naar school kunnen en alle andere dingen die ons dagelijks leven op z’n kop zetten. En ook kerkelijk heeft deze crisis 
verstrekkende gevolgen. In maart hoopten we nog dat na één lockdown we al een heel eind waren. En dat we zo 
diep in de crisis zouden komen, dat had ik vorige zomer niet gedacht. Paradoxaal genoeg ondermijnen de 
maatregelen de urgentie van de crisis. Daarmee wil ik zeggen dat zolang de maatregelen effectief zijn de grootste 
negatieve gevolgen van het virus uitblijven. En je daardoor kunt gaan twijfelen of het allemaal wel nodig was. 
 
Nu staan we echter op een punt dat het de andere kant dreigt door te slaan door nieuwe virusvarianten. Die lijkt 
ondanks alle maatregelen aan een opmars bezig. Daardoor kun je op een negatieve manier gaan twijfelen aan de 
maatregelen (in de zin van: als ze toch niet werken, moeten we ze dan nog wel houden). Linksom of rechtsom zijn 
we dus altijd maar bezig om de maatregelen te wegen. Het is ook bijna onmogelijk om de juiste koers te varen. En 
het lijkt alsof alles nog lang gaat duren. Met Kerst durfde ik er nog wel op te hopen om met de volgende Kerst weer 
in een volle kerk te zitten. Maar met de tegenvallende vaccinatieaantallen en de oprukkende virusvarianten durf ik 
daar zelfs al niet meer aan te denken. In maart vorig jaar vond ik het een belachelijk idee dat we toe zouden moeten 
naar een nieuw normaal. Maar inmiddels begin ik me toch af te vragen of we ooit echt weer terug zullen komen bij 
wat we gewend waren. 
 
Is de wereldgeschiedenis niet een aaneenschakeling van gebeurtenissen die de wereld veranderden? Dat waren 
nooit tijdelijke oprispingen, waarna alles weer naar ‘normaal’ ging. Het is misschien angst wat ons ervan weerhoudt 
om die nieuwe toekomst tegemoet te treden en te omarmen. Of gewoonweg zonde. Dat we toch wel heel veel 
waarde hechten aan bepaalde dingen en vormen, ook binnen de kerk. Het kan een gebrek aan vertrouwen zijn, dat 
je ten diepste niet vertrouwt dat God ook op nieuwe wegen wel weer met ons mee zal gaan en ons zal zegenen. Het 
volk Israël wilde bij elke tegenslag weer terug naar Egypte. Het werd geromantiseerd en geïdealiseerd. Maar God 
had een hele andere toekomst voor ogen en wilde Israël laten vertrouwen op Hem. Dat mag voor ons nu ook de 
leerschool zijn. Het is die weg die ons ook de weg wijst naar een totaal nieuwe toekomst die God belooft. Ook dat 
perspectief mogen we niet uit het oog verliezen, maar juist nu extra bij bepaald worden. Laat ook dat verlangen een 
belangrijke richtingaanwijzer zijn voor u en voor jou. Door de Heilige Geest wil God ons in alles helpen en leiden. 
 
Vol vertrouwen mogen we die weg aangaan. Persoonlijk mag ik daarin gesterkt worden, omdat ik in het werk die 
rijke zegen van de Heere God steeds opnieuw mag ervaren. In van die kleine dingen laat God steeds zien dat Hij mij 
draagt in het werk en dat Hij mij opvangt als ik val. In die afhankelijkheid en vanuit de vreugde daarover probeer ik 
met u te bouwen aan de kerk van Jezus Christus in Nieuwpoort! Aan Hem zij alle dank en eer! 
 

Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Schilderwerk binnenkant ramen kerk 
Afgelopen november en december is er hard gewerkt aan de binnenkant van de ramen in de kerk, al de ramen zitten 
weer goed in de verf en de voorzetramen zijn schoon gemaakt en weer opnieuw gemonteerd. 
Het was een enorme klus en danken alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben. 
 
Actie Kerkbalans 
Wij bedanken alle vrijwilligers voor het rondbrengen van de Actie Kerkbalans, een groot deel hebben we inmiddels 
retour mogen ontvangen. 
Hierbij een oproep aan degene die nog niet in de mogelijkheid is geweest om het antwoordformulier te retourneren, 
wilt u deze alsnog in de brievenbus doen van het Havenlicht of bij één van de kerkrentmeesters?  
Heeft u liever dat we deze bij u komen ophalen, laat het ons dan even weten via de mail. 
We hopen eind maart te kunnen vermelden via de Zaaier en Kerk-App wat er voor 2021 is toegezegd. 
 
U als gemeente bedankt, maar bovenal de Heere God dat Hij ons de overvloed geeft om de dienst aan Hem vol te 
kunnen houden. 
 
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 

 

GESPOT IN DE STACARAVAN (EN OP DE KERKAPP) 
 
Deze keer moest ik door de sneeuw en vrieskou 
naar Graafland 66. Het huis van Naomi en Geert 
van Helden was in het donker wat lastig te 
vinden. Dan bedoel ik de stacaravan waarin ze 
tijdelijk wonen. Verscholen achter hun huis wat 
nog “onbewoonbaar” is. Hun onderkomen 
waarin ze eigenlijk net een paar weken zitten 
was heerlijk warm. Dat kwam door een mini 
houtkacheltje in hun woonkamer. Een elektrisch 
kacheltje houdt het ’s nachts net aan vorstvrij. 
Maar ‘s ochtends was het wel echt ijskoud als ze 
uit bed kwamen. Ze hadden ook niet verwacht 
dat het zo streng zou gaan vriezen. 
 
Met al snel een mok koffie in mijn handen kon ik 
de vragen aan Naomi gaan stellen. Zij is geboren 

op 2 juli 1994 in Gorinchem. Bij vader Berd en moeder Ditte van Wijk en broer Tom heeft ze gewoond op 
Nieuwpoortseweg 32. Tot haar 12 de jaar. Er werden nog twee dochters geboren en daarom verhuisde ze naar Van 
Goyehof in Langerak. In Nieuwpoort is Naomi gedoopt door dominee Flikweert. Ze kan zich nog herinneren dat ze 
club heeft gehad van Henk Ritmeester. In Langerak is ze naar de kerk gegaan toen ze daar woonde. Naomi ging naar 
de Eben Haëzer basisschool en daarna naar de Willem de Zwijger in Schoonhoven waar ze haar HAVO diploma 
haalde. Toen ze 15 was ging ze al werken in de Vijverhof bij kleinschalig wonen. Avonduren en de weekenden. 
Omdat ze een opleiding deed voor verpleegkundige mocht ze ook de thuiszorg doen. Dus vanaf haar middelbare 
schooltijd tot haar twintigste heeft ze daar gewerkt. 
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Paardrijden was haar grote passie. Van haar tiende tot tweeëntwintigste heeft ze paard gereden bij de manege van 
Bikker. Ze wilde de zorg in en ging in het Albert Schweitzer Ziekenhuis haar HBO Verpleegkundige opleiding doen. 
Toen ze daarna de aanvullende cardio cursussen had gehaald wilde ze 
nóg verder. Dat werd de IC opleiding daar is ze nu bijna mee klaar, de 
laatste loodjes nog. In april hoopt ze ook daarvoor helemaal kundig in te 
zijn. Ze heeft heel veel geleerd over beademing op de IC. Mede vanwege 
de complexe corona behandelingen het afgelopen jaar. Ze werkt 32 uur 
in de week, dag-, avond- en nachtdiensten. De hele werkdag in een 
beschermend pak. Ik geef het je te doen! Naomi vindt het ondanks dat 
heel fijn werk en heeft het goed naar haar zin. 
 
Geert luisterde aandachtig naar zijn vrouw. En toen was hij aan de beurt. 
Hij is geboren op 31 mei 1990 in Aalburg. Hij is de vierde van 2 broers, 1 
zus en 2 zusjes. De basisschool was in Andel, de Gisbertus Voetiusschool. 
Daarna naar het Gomarus in Gorinchem. 6 jaar lang gefietst, 25 km heen 
en diezelfde afstand ook weer terug. Geert heeft VWO gedaan. Toen hij 
zijn diploma had, was Geert het fietsen wel zat want alles bij elkaar heeft 
hij wel meer dan 2 keer de wereld rondgefietst. Echt waar! 
 
Geert ging niet alleen naar school, hij was een ondernemende jongen die graag zijn eigen geld verdiende. Toen hij 9 
jaar was ging hij sinaasappelen verkopen aan de deur. Hij kocht, of eigenlijk zijn moeder, een grote krat met de 
vruchten en deed ze in een zak en had zo zijn vaste klanten die ze graag van hem wilden kopen. Ook heeft hij van zijn 
tiende tot zijn veertiende een krantenwijk gehad. Elke dag na school nóg een rondje door het dorp om het 
Reformatorisch Dagblad te bezorgen. Ook op zaterdag vroeg uit de veren en wéér op de fiets met grote 
krantentassen. Die tassen waren dan weer handig voor de sinaasappelen! Na de kranten ging hij naar een kwekerij 
waar hij ook nog werkte op zaterdag. Als het mooi weer was dan ging hij daarna nog met vrienden naar de 
afgedamde Maas om te zwemmen. Geert was een bezig mannetje. 
 
Toen hij 18 was is hij 3 weken gaan reizen met de trein door Europa. Interrailen. Toen kwam hij er achter dat reizen 
wel heel erg leuk is. Ook is hij weleens 2 weken wezen wildkamperen in Zweden en Noorwegen met zijn broer. 
 

Na de middelbare school is hij Civiele Techniek (vroeger 
noemde men dat ‘Weg en Waterbouw’) gaan studeren in Den 
Bosch op Avans Hogeschool. Dit deed hij 4 jaar lang met de bus, 
maar voor de lol ging hij soms met zijn broer toch op de fiets. 
Toen Geert klaar was met zijn studie is hij gaan werken voor 
Visser en Smit Hanab uit Papendrecht. Eerst 6 maanden in 
Engeland, Ramsgate. Voor een windmolenpark. Toen had hij 
genoeg geld verdiend om 3 maanden te kunnen gaan reizen in 
China, Singapore en Australië. Dit was fantastisch. Alleen 
vertrokken en met heel veel mooie herinneringen terug 
gekomen. 
 
Hij kon zo weer bij zijn baas terugkomen en werkt daar nu nog. 
Hij is projectcoördinator bij het aannemersbedrijf. Geert zijn 
baan bestaat uit het werken binnen een team. Zij zorgen dan 

voor het ontwerpen, voorbereiden, begeleiden, bestellen van materialen en afronden. De projecten zijn veelal 
hoogspanningskabels onder de grond aanleggen door heel Nederland. De afgelopen 2 jaar is dat in Friesland 
geweest. Voor Windmolenpark Fryslân, op het IJsselmeer. Zodat de kabels onder grond aan land de opgewekte 
stroom naar het verdeelpunt kunnen brengen. 
 
Buiten hun werkzame leven hebben Naomi en Geert ook nog hobby’s. Naomi haakt graag in de winter. Er ligt een 
mooi groen gehaakt plaid over de bank. Voor de koude momenten in de ochtend. En ze haakt baby slofjes voor 
kraamcadeautjes. “Niet te ingewikkeld” zegt Naomi. Lekker ontspannend. Ook kookt ze graag voor gasten. Ze heeft 
het plan om een moestuin te gaan beginnen, ze is al begonnen met het opkweken van wat zaadjes. Ook houdt ze de 
boomgaard bij en wil ze graag beesten. Mogelijk wil ze ooit wel een paard voor haarzelf in de wei. Plek zat hebben ze 
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daarvoor. Maar haar grootste liefhebberij is borrelen met lekkere hapjes en gezellige mensen. Daar kan ze echt van 
genieten! Geert borrelt dan graag mee maar heeft ook nog andere hobby’s. Reizen is nog steeds iets wat hij graag 

doet. Met Naomi is hij ook 3 maanden op pad 
geweest, toen ze klaar was met haar opleiding. Naar 
Panamá, Colombia, Peru, Equador, Galapagos 
eilanden. Een prachtige reis die ze samen maakten en 
waar het snorkelen met haaien, schildpadden en 
pinguïns echt één van de hoogtepunten was. De 
laatste reis die ze samen hebben gemaakt was naar 
Jordanië in december 2019. Het liefst gaan ze in de 
winter een weekje naar warme streken. Voorlopig zal 
er minder gereisd worden want aan het huis moet 
ook het een en ander gebeuren. Het moet eerst recht 
gezet worden dus ook geheid. 
 

We hadden het over de hobby’s van Geert. Ook hardlopen doet hij graag. De halve marathon Mud Masters heeft hij 
gedaan. Dit is geen gewone maar één met modder en heel veel obstakels. Waar hij niet alleen zijn benen maar ook 
zijn armen moet trainen. In februari heeft hij nog een heel stuk van de Molentocht kunnen schaatsen met zijn vader. 
Hij heeft ook 2 gitaren, speelt er nu niet meer op maar heeft vroeger zichzelf leren spelen. Samen met zijn broer was 
hij veel aan het experimenteren. De eerste gitaar kocht hij van de sinaasappelen en de tweede van de krantenwijk. 
Leuk om te weten is dat Geert bij de Nationale Reserve heeft gezeten. Van zijn 19de tot 23ste. De opleiding was in 
Oirschot. Deze duurde twee weken en de kazerne was in Breda. Een paar keer per maand moest je dan opkomen. 
Wapens poetsen, schietoefeningen, EHBO-casussen enz. Bij de Nijmeegse Vierdaagse en Luchtmachtdagen heeft hij 
wacht gelopen midden in de nacht. Het was een leuke tijd. 
 
Naomi en Geert hebben elkaar leren kennen op een bruiloft van gezamenlijke vrienden. Van een bruiloft komt een 
bruiloft, een gezegde dat bij hen klopte als een bus. Vrienden van Geert die Naomi kenden, hij had haar nog nooit 
ontmoet, zeiden dat zij echt wat voor hem was. En ook dat klopte als een bus. Want na de eerste ontmoeting 6 jaar 
geleden zijn ze op 31 augustus 2018 getrouwd, in de kerk van Langerak. De trouwfoto’s hebben ze in Nieuwpoort op 
de Wal gemaakt! Na hun bruiloft zijn ze eerst in Boven-Hardinxveld gaan wonen want daar had Geert al een huis. 
Daar gingen ze ook naar de kerk en hebben een Alpha cursus gevolgd. Dat vonden ze een hele fijne cursus omdat je 
met anderen goed door kon praten over het geloof. En nu wonen ze dus hier. Graafland 66. En in Nieuwpoort willen 
ze gaan kerken. Dit is nog niet gebeurd, niet omdat ze niet willen maar omdat het niet kan. Dit vinden ze erg jammer 
want zo leer je ook geen andere mensen kennen. Maar hopelijk komt dat snel weer goed! 
 
Wist u datjes over Naomi en Geert: 
- Ze allebei wel wat met modder en sloten hebben 
- Naomi graag sloten uitbaggert 
- Geert er graag de marathon in loopt en vroeger 
vlotten in bouwde. 
- Geert graag een boek leest 
- Liefst historisch of wetenschappelijk 
- Naomi alleen in de vakantie een boek pakt 
- of ze het uitleest is afhankelijk van hoe dik het is. 
- Zij veel liever bakt en kookt 
- voor Geert en vrienden en familie. 
- nooit spinazie klaarmaakt 
- daar heeft ze een trauma van 
- al die steeltjes en zo. 
- van zuurkool Geert niet blij wordt 
- het wel eet, maar dat hoeft niet 
- dat maakt Naomi toch niet klaar. 
- Geert ook wel kan koken 
- maar zij het veel beter kan. 
- Geert ook nog een motor heeft 
- Een BMW 1150 CC. 

- de eerste date kwam hij haar halen met de motor 
- Vader Berd had het nakijken en krabde zich achter 
de oren toen zijn dochter wegstoof achter op de 
motor bij Geert. 
- Hij haar weer veilig thuis bracht. 
- Naomi graag loopeenden wil 
- Geert niet goed weet wat dat zijn 
- Dat zijn eenden die zo mooi rechtop lopen. 
- Hij het allemaal best vindt, maar zelf niet zo van 
dieren houdt. 
- Dit wel wat problematisch wordt 
- want ze wil ook nog een paard, varken, konijnen, 
alpaca’s en 2 katten voor de muizen. 
- Maar voorlopig hoeft hij zich daar niet druk over te 
maken, want eerst moet er nog gesloopt en weer 
opgebouwd worden. 
- Het een heel gezellig gesprek was. 
- en net op tijd klaar was voor de avondklok. 
- Ik jullie heel hartelijk wil bedanken!  
   
      Luci 
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DE PEN 
 
De Pen door Gert Roos 
 

1. Wat voor werk of studie doe je? 
Bouwkundige bij K&A in Groot Ammers 
 
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Wetenschappelijke zijn door mijn studie af te maken 
of om tekenaar te worden. 
 
3. Welk compliment blijft bij je? 
Jij kan het. 
 
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Dat ik meer nadenk dan nodig is. 
 
5. Op welk dier lijk je? 
Hond 
 
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Minister-president Mark Rutte 
 
7. Hoe blijf je in conditie? 
Fysiek Werk. 
 
8. Wat betekent geluk voor je? 
Het totaal van je fijne ervaringen en dat al je noden 
voorzien zijn.  
 
9. Wat raakt je? 
Familie banden 
 
10. Waar heb je spijt van? 
Dat ik mijn vrouw niet eerder ontmoet heb. 
 
11. Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Ochtend Show van Mattie en Marieke op Q-music. 
 
12. Wat is je favoriete boek/internetsite? 
Netflix. 
 
13. Wat weet niemand over je? 
Dat ik mijn panfluit mooi kan bespelen. 

 
14. Wat is voor jou het 
mooiste plekje van de 
Poort? 
Het Hooft. 
 
15. Aan wie geef je de pen 
door? 
Minte de Moel 

HET WIJKWERK 
 

 
 
Verder willen wij onze dankbaarheid uiten voor alles 
wat wij nog wel hebben. 
 
Daarbij denken wij er aan, dat we nog steeds 
bezoekjes mogen brengen. 
 
Dat we van de natuur kunnen genieten, vanuit het 
raam of door het maken van een wandeling. 
 
Dat de kerk zoveel organiseert, dat we elke zondag 
mogen luisteren en meekijken met de kerkdiensten. 
 
We mogen luisteren naar het mooie piano- en 
orgelspel en we genieten van de zang die door 
verschillende gemeenteleden worden voorgezongen. 
 
De uitzendingen van MuziekPoort en MuziekWoord 
en al de extra dingen die gedaan worden. 
 

Hou daarom Vol 
 

KRING  
 
Het seizoen lijkt wel op een dieseltrein. In september 
komt deze 
trein op gang 
en die rijdt 
door tot de 
volgende 
zomer. Een 
tijd vol mooie 
avonden, 
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bijeenkomsten en Bijbelstudies. Vorig jaar maart 
kwam deze trein in een noodstop tot stilstand, maar 
de meeste dingen van het Bijbelstudieseizoen waren 
al afgelopen. Nu was de trein wel langzaam weer gaan 
rijden na de zomer, maar ook met voorzichtigheid. 
Met de hand aan de rem. En helaas hebben we 
halverwege het seizoen de trein moeten stopzetten. 
Wanneer er weer meer ruimte komt, dat laat zich op 
het moment van schrijven nog raden. Of we een 
alternatief bedenken, dat zullen we moeten bezien. In 
elk geval kunnen we terugkijken op een mooie eerste 
helft van het seizoen. 
 
In de verschillende Bijbelstudies hebben we 
verschillende mensen rondom Paulus onder de loep 
genomen. Soms is dat nodig. Want het zijn soms maar 
een aantal details die over hen beschreven staan. Uit 
deze details kunnen we wel een heleboel dingen 
afleiden. Hierdoor kunnen we leren hoe deze mensen 
met elkaar omgingen in de vroege kerk. We zien ook 
dat het niet altijd de ideale gemeente was en dat er 
toen net zo goed spanningen konden zijn. Karakters 
konden verschillen, botsen, elkaar aanvullen en 
samen de kerk van Christus te vormen. 
 
Het is de rode draad in de Bijbel dat God met mensen 
Zijn weg gaat. En we zien dat mensen vaak hetzelfde 
zijn. Het begint al bij Adam en Eva die beiden niet naar 
God luisteren, maar onderling sterk verschillend zijn 
en op het moment dat God hen confronteert met  
zonde ook de schuld doorspelen en afschuiven. Maar 
God blijft op hen betrokken en gaat met hen mee. Bij 
hun kinderen zien we in positieve zin dat zij niet zo 
veel van elkaar verschillen: Kaïn en Abel brengen 
beiden offers van wat zij in het seizoen ontvangen 
hebben. Maar toch is er een verschil. God ziet het en 
beloont het anders. Kaïn geeft niet het eerste en het 
beste, terwijl Abel dat wel doet. Later zijn er twee 
koningen van Israël die de troon eigenlijk niet 
verdienen. David en Achab. Beiden misbruiken zij hun 
macht en laten zelfs onschuldige mensen ombrengen 
om te krijgen waar zij hun zinnen op gezet hebben. 
Slechtere koningen kunnen er niet zijn zouden we 
zeggen. Maar toch zijn het ook twee uitersten. David 
wordt bejubeld en Achab is afgerekend op zijn 
slechtheid. Het grote verschil zit hem in het feit dat 
David zich keerde tot God en David met Hem een 
relatie zocht. Achab keerde zich juist af van God. Later 
zien we twee discipelen, Petrus en Judas. In feite 
verschillen ze niet heel veel van elkaar. Petrus en 
Judas zijn beiden actief en zetten hun beste beentje 
voor. Judas verraadt Jezus. Petrus verloochent Jezus. 
Echt veel onderscheid is daar niet tussen te maken. 
Maar opnieuw zien we dat het belangrijke 
onderscheid niet zit in welke zonde wel of niet is 

begaan, maar of mensen zich naar God toekeren of 
zich van Hem afwenden. 
 
Bij Paulus zelf en bij de mensen om hem heen in de 
vroege kerk zien we datzelfde belangrijke 
onderscheid. Het maakt alles uit of we ons richten op 
God en wat Hij geeft! Dan zien we dat deze mensen 
een licht worden voor de mensen om hen heen en 
een bouwsteen van Zijn Koninkrijk. 
 
Welke kant gaan wij op? Juist ook nu in crisistijd 
kunnen we ons op een heleboel dingen richten. We 
kunnen afdrijven van God. We kunnen vervallen in 
zonde. We kunnen ook offers brengen voor de goede 
zaak. Maar richten wij ons echt op God en laten we 
Hem onze richting bepalen? In zekere zin staan we 
dichtbij de vroege kerk in deze periode. Toen waren 
het sleutelfiguren, individuen, waar God mee aan de 
slag ging in deze wereld. Deze tijd bepaalt ons hierbij, 
dat God ons, jou en mij, heeft uitgekozen om tot 
zegen te zijn in deze wereld. 
 
Daarbij moeten we net als die mensen uit de vroege 
kerk, die we onder de loep nemen, leren vertrouwen 
op de genade van God. De dieseltrein van het 
winterwerk is tot stilstand gekomen. We kunnen 
blijven zitten en wachten tot de trein weer gaat rijden. 
Of we kunnen te voet verder gaan. Dat betekent meer 
alleen en op eigen kracht, tegelijk meer in 
afhankelijkheid en vertrouwen. Alsof je een touwbrug 
over moet. Het voelt misschien spannend en wiebelig. 
Je moet eerst vertrouwen krijgen dat die touwbrug 
echt stevig genoeg verankerd is. Je zet eerst 1 stap. 
Vervolgens nog een. Je duwt eens met je voet. Totdat 
je ontdekt dat Jezus je al voorgegaan is. En jij dus ook 
kunt gaan. Hij moedigt je ook nog eens aan door Zijn 
Heilige Geest… Blijf maar dicht bij Jezus en dan kun je 
met Hem deze tijd overbruggen en er doorheen 
komen. Maar dat niet alleen. Dan kun je juist ook nu 
anderen wijzen op die Weg die Jezus mogelijk 
gemaakt heeft en tot zegen en licht zijn in deze 
donkere periode waar we doorheen gaan. 
 

LOCKDOWN 
 
Het werd van hogerhand geregeld 
Ontmoet elkaar niet meer aan huis, 
Houd afstand, wees alert 
Blijf het liefst gewoon maar thuis. 
 
Bedrijven, winkels zijn gesloten 
Ouderen zitten eenzaam en alleen. 
Lockdown legt zijn stempel 
Het virus is dodelijk en gemeen! 
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Kerken mogen niet meer open 
Alleen te volgen digitaal. 
Iedereen heeft ermee te maken 
En het treft ons allemaal. 
 
Maar één Deur staat wijd open 
Je mag komen als je wilt. 
Er is een rijk gedekte tafel 
Die ieders honger stilt. 
 
Bij God is er geen Lockdown 
Kom binnen, zet je neer. 
Bij Hem is er geen afstand 
Hij is jouw Heiland en jouw Heer! 
 
Want de Hemel kent geen zieken 
Er is geen virus of IC. 
Louter vreugde, louter blijdschap 
Volkomen rust en vree! 
 
Alles is volmaakt en veilig 
Want Jezus als de weg 
Bevrijdt ons van elk onheil 
Dát heeft Hij ons gezegd! 
 

Els Hengstman – van Olst. 
 

ISRAEL 
 

Israël bij u thuis!                
 
Als commissie Kerk&Israël kunnen we op dit moment 
(nog) geen avond over Israël organiseren, wel kunnen 
we een spreker bij u thuis laten komen! 
Christenen voor Israël verzorgt namelijk 5 dagen per 
week een livestream met boeiende sprekers over 
uiteenlopende onderwerpen! De uitzendingen 
beginnen steeds om 19:30 uur en duren tot ongeveer 
20:30 uur.  
Afgelopen tijd zijn bijv. de volgende onderwerpen aan 
bod gekomen: 

• Israël en de Verenigde Naties 
• Gods trouw aan Israël: in goede én kwade 

dagen?  
• Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van de 

Joden naar het land? 
• Waarom is Jezus Joods? 
• Welke profetieën over Israël zijn vandaag 

actueel? 

Sprekers zijn o.a. ds. Henk Poot, ds. Oscar Lohuis, ds. 
Willem J.J. Glashouwer, Otto de Bruijne, Willem 

Ouweneel en vele anderen. 
 
Als u naar het YouTube kanaal gaat van Christenen 
voor Israël ziet u vanzelf de livestreams. Eerdere 
lezingen zijn uiteraard ook terug te luisteren.  
 

Van harte aanbevolen! 
Israëlcommissie Nieuwpoort-Langerak 

Annie Renes                                                      
Adrie Ooms 

Anje Brandwijk 
                             

RAAD HET PLAATJE 
 
Het allerlaatste bericht in deze rubriek. In een eerdere 
Door de Poort deelden we het laatste plaatje met u.  
Onze trouwe “plaatjesrader” Nees van der Ree kreeg 

van ons een 
kleine attentie 
met daarop 
haar eigen 
plaatje uit de 
oude doos. 

 
 

 
 
 

CONTACT 
 
Onderstaand 
gedicht van 
Frits Deubel 
komt van de 
dames van 
het wijkwerk: 
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Contact 

Geloof maar simpelweg!                                                                                                                               
’t Is niet het vele praten                                                                                                                               

over de goede God,                                                                                                                             
maar wel iets achterlaten                                                                                                                          

van al wat Hij verricht                                                                                                                              
en hoe Zijn wond ’ren heten.                                                                                                                   

God is in ’t kleine groot!                                                                                                                                
Dat moet je nooit vergeten. 

Geloof maar simpelweg.                                                                                                                               
God is niet te verklaren,                                                                                                                                

maar door een enkel woord                                                                                                                             
kan Hij zich openbaren.                                                                                                                                    

Je vindt hem op een weg                                                                                                                                                                    
waarop geen dwaas kan dwalen.                                                                                                                           

Daar loopt Hij met je mee,                                                                                                                                       
zelfs door de diepste dalen. 

Geloof maar simpelweg.                                                                                                                                    
Ver boven alle mensen                                                                                                                                                  

hoort God de kleinste zucht                                                                                                                                        
en de geringste wensen.                                                                                                                                       

Dus mis je soms Zijn stem                                                                                                                                   
probeer maar iets te stijgen.                                                                                                                                   

Hij zorgt wel dat je dan                                                                                                                                 
contact met Hem zult krijgen! 

 

BEDANKT! 
 
Jan bedankt! 
Jan van Dam 
heeft vanaf 
de oprichting 
van 
DoorDePoort 
deel 
uitgemaakt 
van de 
redactie en 
steeds 
gezorgd dat 
de krant 
gedrukt en 
wel bij de bezorgers terecht kwam. Vorig jaar heeft 
Jan besloten hier een punt achter te zetten en hoewel 
we dat natuurlijk ontzettend jammer vinden, 
respecteren we zijn besluit. 
We willen Jan heel hartelijk bedanken voor zijn 
tomeloze inzet en de vele, vele uren die hij erin 
gestoken heeft. 
Als bedankje hebben we hem verrast met een ‘lekker 
flesje’, een bos bloemen en een bedankkaartje. 
 
 

TECHNIEK 
 
Elke kerkdienst is tegenwoordig te volgen via 
YouTube, maar voordat er thuis wat te zien is, gebeurt 
er van alles achter de schermen. Bij de techniek 
hebben we twee afdelingen: beeld en geluid. Nu er 
ook niet meer gezongen mag worden in de kerk, 
bestaat het geluid nu ook uit twee afdelingen: de 
muziek en al het andere geluid, zoals de dominee en  
het orgel. De muziek halen we van cd’s van de 
MuziekPoort. Voor het beeld hebben we twee 
camera’s, en de “bewakingscamera” boven de 
kerkenraadsbank. Meestal hebben we hier genoeg 
aan. In het programma ‘OBS’ kunnen we switchen 
tussen de camera’s en kunnen we plaatjes in beeld 
brengen zoals het psalmbord. Vanaf obs gaat het 
beeld en geluid naar YouTube, waardoor u het thuis 
kunt zien.  
Sinds kort hebben we ook een lichtbak, misschien 

heeft u de verschillende kleuren licht wel eens voorbij 
zien komen bij bijvoorbeeld de muziekgroep.  

Jesse Baelde 
 

LICHT IN DE DUISTERNIS 
 
‘Licht in de duisternis’ zou boven een meditatie 
kunnen staan rond kerstmis. Het is echter de titel van 
een boek geschreven door Heino Falcke, een Duitse 
sterrenkundige die werkt aan de universiteit van 
Nijmegen. Heino Falcke is de eerste die, samen met 
zo’n 350 anderen, een foto maakte van een zwart gat, 
wat in 2019 wereldnieuws was. Hij schreef daarover 
het boek ‘Licht in de duisternis’, dat door ds. Klink, 
van harte werd aanbevolen. 
Ik heb het boek gelezen en ik moet zeggen dat het me 
niet meeviel omdat er veel natuurkunde, 
sterrenkunde en technische zaken in staan waar ik 
weinig van snap. Het boek geeft een mooie 
beschrijving van een wereldwijde samenwerking van 
veel bevlogen wetenschappers die door 
radiotelescopen over de hele wereld met elkaar te 
verbinden een beeld van een zwart gat hebben weten 
te maken, althans van de oplichtende rand ervan. Een 



 
13 

zwart gat is een object in het heelal, met een massa 
die geconcentreerd is op een miniem punt. In de 
omgeving ervan is de zwaartekracht zo sterk dat zelfs 
licht er niet aan ontkomen kan. Zwarte gaten ontstaan 
bij een ineenschrompeling van zeer grote, zware 
sterren na een supernova (uiterst heldere explosie 
van een grote, zware ster aan het einde van de 
levensfase) of in het centrum van een sterrenstelsel, 
waar ze miljarden keren zwaarder kunnen worden 
dan onze zon, en gelden als ‘superzwaar’. Het zwarte 
gat waarvan een foto is gemaakt bevindt zich op 55 
miljoen lichtjaren van de aarde en heeft 6,5 miljard 
keer de massa van de zon. Eén lichtjaar is de afstand 
die licht aflegt in één jaar en de snelheid van het licht 
is 300.000 kilometer per seconde. Misschien is het 
leuk om in deze coronatijd de afstand van 55 miljoen 
lichtjaren eens om te rekenen in kilometers en dit te 
vergelijken met de afstand van de aarde tot de zon 
van 150 miljoen kilometer. Het licht van de zon 
bereikt ons na 8 minuten. Onze zon is een (niet zo 
grote) ster. Als je het aantal sterren in het universum 
in een getal wilt uitdrukken moet je denken aan een 1 
met 22 nullen en waarschijnlijk zijn het er meer. 
Inderdaad staan er ongeveer evenveel sterren aan de 
hemel als er aan zandkorrels liggen op alle stranden 
van deze wereld. 
Van het universum zijn er nog veel meer 
ontzagwekkende afstanden en getallen te noemen. Ik 
noem er nog enkele. De aarde draait op onze 
breedtegraad met 1050 km/uur om haar as en met 
107.000 km/uur om de zon. De zon draait met 
828.000 km/uur om het centrum van de Melkweg, ons 
sterrenstelsel. Wie in zijn stoel Door de Poort leest zit 
dus niet stil maar vliegt met duizelingwekkende 
snelheid door de ruimte. Je merkt het alleen niet 
omdat alles wat je om je heen ziet meebeweegt. 
Het heelal bestaat voor slechts zo’n 5 procent uit 
materie zoals wij die kennen: sterrenstelsels, planeten 
en wijzelf, dat wil zeggen uit atomen. De overige 95% 
bestaat uit donkere energie en donkere materie, dit 
zijn componenten die wij niet kennen. 
De Belgische sterrenkundige en priester Lemaître 
kwam in 1931 met de theorie dat, mede gelet op het 
feit dat het heelal uitdijt, alles moet zijn begonnen in 
één punt. Hij sprak van een oeratoom waaruit, 
miljarden jaren geleden, een jong universum was 
ontstaan. Tot dan toe dachten de geleerden dat het 
heelal geen begin had maar er altijd was geweest. Ze 
vertrouwden Lemaître niet omdat hij priester was. 
Zijn theorie leek teveel op het vrome wensdenken van 
een priester en op het Bijbelse scheppingsverhaal. Het 
zou nog lang duren voor de theorie van de oerknal 
algemeen aanvaard was. 
 
Opvallend aan het boek is dat Heino Falcke daarin zijn 
geloof in God niet onder stoelen of banken steekt. Ik 

moest daarbij denken aan een bezoek aan het 
museum Naturalis in Leiden van jaren geleden. Naast 
allerlei bezienswaardigheden, zoals skeletten van 
(prehistorische) dieren lagen er ook wat boeken, 
waaronder op een in het oog vallende plaats een boek 
van de bioloog Richard Dawkins, met als titel ‘God als 
misvatting’. Ik heb het boek niet gelezen, maar er wel 
over gelezen en dit soort boeken zijn niet bevorderlijk 
voor je geloof, en dat is ook de bedoeling van 
Dawkins. Hij denkt op basis van de wetenschap het 
geloof in God te kunnen en moeten bestrijden. Ik 
vermoed dat er nogal wat mensen zijn die denken dat 
het geloof in God en wetenschap tegenstrijdig zijn. Ik 
denk dat ik daarom wel begrijp waarom ds. Klink aan 
zijn catechisanten een interview met Heino Falcke 
heeft laten horen. 
De volgende 
aanhalingen uit het 
boek van Falcke geven 
een indruk van wat hij 
denkt over geloof en 
wetenschap. 
 
‘Misschien doen we binnenkort wel de grote 
ontdekking dat het niet mogelijk is om alles te 
ontdekken: de ontdekking van grenzen is ook de 
ontdekking van de nederigheid.’ 
 
‘Zou het zo kunnen zijn dat de echt grote vragen van 
het ‘waarom en waartoe’ nooit met behulp van 
technologie beantwoord kunnen worden? Zijn we 
bezweken voor een maakbaarheidswaan? Dat 
betekent niet dat we zouden moeten stoppen met het 
stellen van vragen, maar wel dat we in onze omgang 
met de natuur en de grote levensvragen meer 
nederigheid zouden behoren te betrachten.’ 
 
‘Natuurkundigen zijn terecht heel trots op alles wat ze 
kunnen berekenen, maar ze zien geregeld hun eigen 
grenzen over het hoofd.’ 
 
‘Het universum is ten diepste onvoorspelbaar en 
chaotisch en daar zullen we ons bij moeten 
neerleggen.’ 
 
‘Dat de kosmos als een raderwerk in elkaar grijpt en zo 
ons leven mogelijk maakt, blijft het grote wonder van 
de tijd. Iemand die na de oerknal voorspeld zou 
hebben dat uit die chaos zoiets als de mens kon 
ontstaan, zou acuut krankzinnig zijn verklaard. 
Materie die opeens gaat denken, eigen meningen gaat 
verkondigen, creativiteit en persoonlijkheid 
ontwikkelt: met zoiets houden de natuurkundige 
leerboekjes geen rekening – en toch bestaan we.’ 
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‘God met behulp van de wetenschap te willen 
weerleggen, lijkt me even onzinnig als de poging God 
met behulp van de wetenschap te willen bewijzen.’ 
 
‘Wie het aandurft om vragen te stellen die de grenzen 
van de natuurkunde overschrijden, kan niet om God 
heen. Juist omdat de natuur zulke fundamentele 
grenzen aan ons kenvermogen stelt, botsen we telkens 
weer tegen die grenzen aan en beginnen we met onze 
vragen tegen de toegangspoort tot de hemel te 
bonken. Grenzen hebben ook iets troostrijks, want ze 
verhinderen menselijke hoogmoed en maken het ons 
mogelijk te geloven en te hopen. Een geheel van God 
ontdane natuurkunde acht ik zelf onmogelijk, althans 
wanneer men werkelijk wil blijven doorvragen tot aan 
de grenzen van het menselijke kenvermogen – en 
vervolgens over die grenzen heengaat: wij mensen 
dragen de grote levensvragen diep in ons en met ons 
mee. Naar het waarvandaan, waarheen en waarom 
vragen is zoiets als een instinct van onze menselijke 
ziel, dat ons een leven lang blijft bezighouden en ons 
tot zoeken noopt. Religie, filosofie en wetenschap 
spelen bij deze zoektocht elk hun eigen rol. Het wordt 
lastig wanneer slechts één enkele discipline een 
exclusieve aanspraak maakt op de hele duiding van de 
wereld.’ 
 
‘Wie beweert dat God overbodig is geworden omdat 
de moderne natuurkunde alle vragen al beantwoord 
heeft, zoals Stephen Hawking heeft gedaan, maakt het 
zichzelf te gemakkelijk. Mij lijkt echter dat we God op 
dit moment zelfs harder nodig hebben dan ooit 
tevoren. Een antwoord op de grote filosofische vraag 
waar wij vandaan komen, is door de 
natuurwetenschap nog geen stapje dichterbij 
gekomen, hoe onvoorstelbaar veel nieuwe facetten 
van de ontwikkeling van het leven en van het 
universum we ook ontdekt hebben. Evenals de 
oneindigheid laat ook de oorsprong zich nauwelijks 
benaderen. We weten nu veel meer dan ooit tevoren, 
maar we weten ook veel beter wat we niet kúnnen 
weten’ 
 
‘Wanneer de wetenschap van het heelal ons heeft 
laten zien hoe klein we zijn, dan zegt God tegen ons 
hoe waardevol we zijn.’ 
 
‘Natuurwetten zijn voor mij evenzeer een onderdeel 
van de schepping als ikzelf. Wanneer een appel in 
overeenstemming met de natuurwetten naar beneden 
valt, dan is dat voor mij niet slechts een grandioos 
staaltje natuurkunde, maar ook de expressie van een 
betrouwbare Schepper, die gisteren, vandaag en in 
eeuwigheid dezelfde is. Voor anderen valt slechts een 
appel.’ 
 

‘De natuurkunde ontsluit voor mij nieuwe wonderen, 
maar berooft mij niet van mijn geloof, dat door de 
wetenschap juist wordt verbreed en verdiept. Bij het 
aanschouwen van de mens Jezus Christus ontdek ik de 
menselijke kant van schepping en Schepper. Zo vind ik 
voor mezelf een God die begin en einde omvat, die ik 
niets meer hoef te bewijzen en niets meer kan 
bewijzen en bij wie ik nu al thuis ben.’ 
 
‘Wij mensen zijn slechts stofjes op een stofje in de 
onmetelijke weidsheden van het heelal. Sterren 
kunnen we niet laten ontploffen, wij draaien het rad 
van sterrenstelsels niet in het rond, en het doek van de 
hemeltent boven ons spannen wij niet zelf op. Maar 
we kunnen dat heelal wel 
bewonderen en bevragen. 
Wij kunnen in deze wereld 
geloven, hopen en 
liefhebben – en dat maakt 
ons toch wel tot een heel 
bijzonder soort 
sterrenstof.’ 
 
N.a.v. ‘Licht in de 
duisternis’ door Heino 
Falcke. Heino Falcke is 
hoogleraar astrofysica aan 
de Radboud Universiteit 
Nijmegen. In zijn vrije tijd 
is hij lekenpredikant. 
    

Willem Roth 
 

ZES LETTERS 
 

Corona 
zes letters, één woord een paar maanden terug nog 

nooit van gehoord 
één deeltje, onzichtbaar klein nooit kunnen denken 

hoe groot de invloed zou zijn 
 

China, nog ver hier vandaan maar nu kan ook 
Nederland het virus niet weerstaan 

ongrijpbaar voor ons allemaal geen vaccin, geen 
medicijn maatregelen zijn maximaal 

 
ieder uur een nieuw bericht weer een besluit, chaos, 

paniek zien we nog waar de oorzaak ligt? 
het gevaar voor corona is groot maar belijden we onze 

schuld brengt dat ons al in nood? 
 

zes letters, zetten ons stil we leven opeens bij de dag 
maart wordt straks april 

niemand die een uitkomst ziet wees maar stil, kijk 
omhoog want God verlaat ons niet 
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EEN TERUGBLIK IN DE TIJD 
 
We schrijven mei 2000, en de straten van de Binnenhaven van Nieuwpoort zijn gevuld met marktkramen en het is 
een drukte van belang in ons kleine stadje... 
 
Wie niet beter wist, waande zich in een oosters land, maar dit toneel was toch echt de locatie van de Binnen- en 
Buitenhaven. 
 
De ondernemersvereniging had voor dit jaar het thema “Oosters” bedacht en de contactcommissie van de 
Hervormde gemeente was met dit thema aan de slag gegaan. 
 
Vrouwen in oosterse gewaden en ruig 
bebaarde mannen, ook in oosterse 
gewaden, liepen druk heen en weer op 
het kerkplein en gaven deze hele setting 
kleur en maakten de oosterse sfeer 
compleet. 
 
(Prikkelend detail: afgesproken was dat 
de mannen zich een week niet zouden 
scheren voor deze gelegenheid.... 
 
Wat zouden de vrouwen van deze 
“baardmannen” van deze actie hebben 
gevonden ;) 
 
 
 
Voor deze gelegenheid had de commissie een heuse kameel en een gaur gehuurd. 
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(De gaur leeft nog in enkele verspreide kuddes op het Indisch subcontinent en in Zuidoost-Azië in hooggelegen 
wouden met open plekken. Het zijn de grootste rundersoorten.) 
 
Het zorgde voor heel wat bekijks en aan belangstelling voor 
deze dieren ontbrak het dan ook niet! 
Men had zelfs de mogelijkheid om met deze dieren op de foto te 
gaan. De meesten vonden dat wel wat griezelig, maar wilden 
toch van deze unieke gelegenheid gebruik maken, en zich op de 
gevoelige plaat laten vastleggen. Dit zorgde natuurlijk soms voor 
hilarische taferelen; de kameel en de gaur hadden namelijk zo 
hun eigen idee over deze foto-sessies ;) 
 
Het Havenlicht werd zoals altijd gebruikt voor de catering en de 
inwendige mens kon zich op het terras van een natje en droogje 
laten voorzien. Dit werd altijd verzorgd door een team van 
vrouwen en soms ook mannen (er is duidelijk veel veranderd in 
21 jaar ;) die zich om de beurt een poosje met deze taak 
bezighielden, zodat iedereen de gelegenheid had om “een 
rondje braderie te doen”. De foto's geven een aardig beeld en 
impressie van deze dag. 
 
Zo hebben we u en jou weer even mee teruggenomen in de tijd. 
Inmiddels zijn we alweer 21 jaar (!) verder en kunnen we dit met 
recht een stukje uit de geschiedenis noemen. 
Ook denken we hierbij terug aan enkele mensen die niet meer 
onder ons zijn.... 
 
Zo kunnen we terugdenken aan deze tijd, met een lach of met 
een traan, maar de herinnering blijft! 
En zoals er dan wel eens gezegd wordt: gelukkig hebben we de foto's nog.... 
 

Miranda Bochanen 
 

SAMEN BIDDEN 
 
Data gebedskring D.V. april – juli 2021 
 

Dag en datum Waar Adres 
woendag 31 maart Aart Brandwijk Graafland 83a 
vrijdag 16 april Anje Brandwijk Binnenhaven 40 
vrijdag 30 april 
Walpurgisnacht 

Hervormd Centrum 
of online 

 

zondag 16 mei Jan van den Dool Binnenhaven 42 
dinsdag 1 juni Ariena Jongejan Waterlinie 54 
vrijdag 4 juni 
Nacht van Gebed 

  

woensdag 16 juni Anje Brandwijk Binnenhaven 40 
donderdag 1 juli Aart Brandwijk Graafland 83a 
vrijdag 16 juli Ariena Jongejan Waterlinie 54 

 
Tijd: van acht tot negen uur 
         op zondag na de avonddienst 
Tijdens de lockdown bidden we/hebben we gebeden in groepjes van 2.  
U kunt uw gebedspunt(en) doorgeven aan diegene waar de gebedskring is. 
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Week van Gebed 
Als gezamenlijke kerken moesten we in januari online. Dank aan de mensen die ervoor hebben gezorgd dat er elke 
avond een uitleg met gebedspunten op het YouTube-kanaal van onze kerk kwam. Zo mochten we de eenheid ervaren 
die we als christenen onderling hebben, ook al bad iedereen thuis. 
 
Walpurgisnacht 
Omdat we niet weten of we D.V. 30 april samen mogen komen vindt u hieronder de uitleg en gebedspunten om thuis 
mee te bidden: 
Ieder jaar komen in de nacht van 30 april op 1 mei wereldwijd duivelsaanbidders of satanisten rond middernacht bij 
elkaar. Tijdens hun samenkomsten wordt God, en alles wat met Zijn gemeente te maken heeft, vervloekt. Er wordt 
door hen gebeden voor: 

• afbraak van Gods wetten en geboden 
• vervaging van normen en waarden 
• afbraak van huwelijk en gezin 
• verleiding van de jeugd op allerlei gebied 
• toeneming van verharding en wetteloosheid in de samenleving. 
 

Er vindt een strijd plaats tussen de satan, die veel macht heeft en de Here Jezus, Die alle macht heeft in hemel en op 
aarde. De satan gebruikt 3 wapens: geld, seks en macht. 
De vervloekingen die worden uitgesproken zijn heel reëel en richten zich vooral op: 

− voorgangers en christelijke leiders (gezagscrisis) 
− gezinnen; verdeeldheid tussen man en vrouw, kinderen en ouders 
− verduistering van het onderscheidingsvermogen in de gemeente 
− geen behoefte aan geestelijk voedsel in de samenkomst, bidstond en Bijbelstudie 
− bevorderen van roddel en negatief spreken in de gemeente 
− christelijke scholen en overheden (afbraak van Gods wet) 

 
Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel (Ef. 6:10-18). 
 
 
Gebedspunten: 

• Lofprijzing 
• Verootmoediging (zonde brengt scheiding tussen God en mens en is een machtig wapen van de satan) 
• Danken voor de wapenrusting (en dat we hem mogen dragen) 
• Danken voor Jezus’ overwinning aan het kruis en Zijn opstandingskracht 
• Gebed om bescherming van huwelijken en gezinnen 
• Bid voor de kinderen in gebroken gezinnen 
• Ook speciaal voor de jongeren (denk aan sociale media, muziek, drank, drugs, seks) 
• Vraag om de leiding door de Heilige Geest voor voorgangers, kerkenraden en andere christelijke leiders 
• Bidt voor meer bewustzijn in de christelijke gemeente: dat we de strijd zien en weten hoe we in Gods kracht 

mogen strijden 
• Wijsheid bij christelijke scholen (onderwijzend personeel, bestuur) en overheden 
• Verbreking van de banden waarin satanisten en vele anderen gevangen worden gehouden 
• De vervolgde kerk 

 
Nacht van Gebed 
De Nacht van Gebed voor vervolgde christenen wordt gehouden in 
de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni. We weten nog niet of we 
live met elkaar mogen bidden, dat leest u te zijner tijd in De Zaaier. 
Verdere informatie is te vinden op de site:  
https://www.opendoors.nl/over-open-doors/evenementen/nacht/ 
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LUISTERAARS THUIS 
 
Kerktelefoonaansluitingen Nieuwpoort en Langerak 
 
Mw. H. Aanen-Roest     Lekdijk 132A    09 – 01 - 1940 
Dhr. P. Stout      Vlietzicht 203   19 – 01 – 1928 
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-Middelkoop    Vlietzicht 139    01 – 02 - 1938 
Mw. G.N. Kortlever     Vlietzicht 140    03 – 02 - 1946 
Dhr. J. Blom      Melkweg 7    05 – 02 – 1955 
Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg    Vlietzicht 12    09 – 02 - 1924 
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven    Lekdijk 34    10 – 02 – 1931 
Dhr. J. van Vliet     Singel 4    16 – 02 - 1936 
Dhr. J. Hakkesteegt     Vlietzicht 74    19 – 02 – 1932 
 
Mw. L. Versluis-den Uijl    W.v.Langherakeln 12   08 – 03 – 1929 
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 
 
Dhr. G.A. Stierman     Driesprong 5    07 – 04 – 1941 
Mw. T. van Vliet-van Sinderen    Singel 4    09 – 04 - 1938 
Mw. J. den Hartog-Brouwer    Vlietzicht 13    23 – 04 – 1930 
 
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 9    04 – 05 – 1935 
Mw. M.A. Slob-Blokland    W.v.Langherakeln 2   17 – 05 - 1936 
Mw. T. Verdoold Korte     Tiendweg 3    19 – 05 – 1939 
 
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 
 
Mw. A.J. Jongejan     Waterlinie 54    21 - 07 – 1951 
Mw. M. v.d. Weerd-Tanger    Waterlinie 22    22 – 07 – 1946 
 
Mw. A. Verhoef-de Hoop    Vlietzicht 227    05 – 08 – 1933 
 
Mw. J. Maurice-Stuye     Irenestraat 2, Gr.Ammers  09 – 09 - 1939 
Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom   Vlietzicht 23    13 - 09 – 1930 
 
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    Meerzorg Vijverhof   29 – 10 – 1931 
 
Dhr. W.G. van As    Liesdel 33   05 – 11 - 1937 
Mw. J.W. Mak-van Hees    Waterlinie 50    08 - 11 – 1933 
Mw. M. van Beuzekom-Boogert   Vlietzicht 102    27 – 11 – 1935 
 
Mw. P. Blom-Vink     Hof van Ammers 89  04 – 12 – 1929 
Mw. G. van As-Verdoold    Liesdel 33    08 – 12 - 1942 
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Dhr. H. Ouwerkerk     Vlietzicht 23    11 – 12 – 1929 
Mw. C. Vink-Verhoef     Vlietzicht 146   12 – 12 – 1933 
Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop    Meerzorg Vijverhof   14 – 12 - 1934 
Dhr. J. Huisman     Achter het Arsenaal 12   18 – 12 – 1931 
Mw. C. Blom-Zwijnenburg    Melkweg 7    28 – 12 – 1959 
 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen: 
 Mw. H. van Dijk    Schoolstraat 5   Nieuwpoort 
 Dhr. S. Müller en  

mw. E.P. Müller-Romeijn  Waterlinie 25   Nieuwpoort 
Mw. M.D. Angenent en zoon 
W.L. Angenent    Hoogstraat 68a   Nieuwpoort 
Dhr. P. Rietveld    Buitenhaven 21   Nieuwpoort 
Dhr. G. van Helden en 
mw. N.G.J. van Helden-van Wijk Graafland 66   Groot-Ammers 
Dhr. W. Munnik   Vlietzicht 7   Nieuwpoort 
Mw. J.H. van As-Fijt   Vlietzicht 20   Nieuwpoort 
Mw. A. Schreuders-Stout  Schoonhovenseveer 37  Groot-Ammers 
Dhr. J. Krall    Hoogstraat 6   Nieuwpoort  
Dhr. L.J. Adriaanse   Buitenhaven 35   Nieuwpoort 
 

  
Verhuisd:         Naar: 

Dhr. J. Prins    Vlietstraat 22   Langerak 
 Dhr. A.A. de Groot   Hoogstraat 68a   Giessenburg 
 Dhr. H. van Riemsdijk en 

Mw. J.H. van Riemsdijk-van Wijk Hoogstraat 15   Langerak 
Mw. J. Blom en mw. M. Blom  Vuurkruidstraat 11  Gorinchem 

            
Overleden: 
 Dhr. J. Rozendaal   Hoogstraat 12     Nieuwpoort 
 Mw. G. den Braber-Middelkoop Vlietzicht 3   Nieuwpoort 
 Dhr. B. van der Weerd   Waterlinie 22   Nieuwpoort 
 Dhr. J. Smid    Vlietzicht 132   Nieuwpoort 
  
Gedoopt: 
 Gijs Stam 
 Julia de Jager 
 

(SCHAATS)TALENTEN 
 
Op een prachtige middag met sneeuw en ijs in het vooruitzicht lopen Luci en ik op de Tiendweg. 
Verhalen van vroeger en van nu passeren de revue. 
Met een lach en een traan kijken we terug. We worden ouder meid, ja dat hoop ik wel, is dan meestal wat we 
zeggen tegen elkaar! 
En dan komt het schaatsen aan de orde: doen wij dit nog? 
Allebei zijn we er over uit, dat we het gaan doen tot we wat breken. 
(niet wetende dat op dit moment van schrijven Luci in het ziekenhuis ligt met een gebroken heup) 
DDP komt nog even ter sprake, ik vertel Luci dat ik wel wat wil schrijven over de aankomende ijsperiode en evt. 
komende schaatsdagen. 
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Met een knipoog roept Luus: “Moet wel een christelijk tintje bij zitten, maar 
dat is jou wel toevertrouwd”        
 
En daar zijn ze dan: de veelbelovende schaatsdagen. 
 
Dag 1 met nichtje heerlijk door de Waard geschaatst van Noordeloos tot 
Kinderdijk. 
Gods schepping zien veranderen van een grauwe grijze wereld naar een 
zonovergoten sneeuwwitte aanblik. 
Eropuit gaan en God ontmoeten op de boezem, dit kan ook met open ogen, 
in gebed gaan en danken dat je de gezondheid krijgt om dit te mogen doen. 
 
Dag 2 wordt Oma dag genoemd
Loïs, Thirza en Shira staan te trappelen met hun nieuwe schaatsen op de 
gracht. En dan naast ze te schaatsen en aanwijzingen te mogen geven: wat 
langer op 1 been staan Loïs!  Thirza: wat knap dat je al op je 6e jaar zo goed 
je handen op je rug kan houden! 

 
"Geef je (schaats)talenten door” 

Matheus 25 vers 14-3 

 
Ze willen later ook de polder in met oma…….maar of dat gaat gebeuren… 

Onvergetelijke dagen hadden we met elkaar. 
We sluiten af met erwtensoep!!!! 

Sjanie 
 

 

LUISTERT U MEE? 
 
Data van kerktelefoonuitzendingen Langerak en Nieuwpoort De Langerakse uitzendingen worden aangeduid met 
Kerkklanken en de Nieuwpoortse uitzendingen met MuziekPoort en MuziekWoord. 
 
♫ 5 maart Kerkklanken 
	12 maart MuziekWoord 
♫ 19 maart Kerkklanken 
♫ 26 maart MuziekPoort 
 

♫ 9 april Kerkklanken (laatste uitzending) 
	 16 april MuziekWoord 
♫ 23 april MuziekPoort 
 

♫ 21 mei MuziekPoort 
♫ 25 juni MuziekPoort 
 

De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur.  
 

Veel luisterplezier toegewenst! 
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JARIG 
 
Mevr. A. Schreuders - Stout Schoonhovenseveer 37 2964GB GROOT-AMMERS 10-3-1941 
Mevr. P.C. van de Zande - Hage Vlietzicht 213 2965CG NIEUWPOORT 12-3-1927 
Mevr. W.H.W. vd Berg - Verheij Nieuwpoortseweg 48 2965AW NIEUWPOORT 13-3-1932 
Mevr. F. Bakker - van Helden Hennepstraat 5 2965CA NIEUWPOORT 15-3-1941 
Dhr. G.N. Houweling Waterlinie 5 2965CC NIEUWPOORT 16-3-1939 
Mevr. B. Verheij - de Jong Vlietzicht 150 2965CG NIEUWPOORT 18-3-1936 
Mevr. M. van den Dool - Verveer Bernhardstraat 47 2964BC GROOT-AMMERS 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. C. van Eeuwijk - den Besten Driesprong 12 2965AG NIEUWPOORT 3-4-1945 
Mevr. C. van Krieken Liesdel 36 2965AS NIEUWPOORT 3-4-1945 
Dhr. G.A. Stierman Driesprong 5 2965AG NIEUWPOORT 7-4-1941 
Dhr. F. van der Grijn Bij de Waterschuur 26 2965AN NIEUWPOORT 9-4-1927 
Mevr. T. van Vliet - van Sinderen Singel 4 2965BC NIEUWPOORT 9-4-1938 
Dhr. G.J. Temmer Buitenhaven 26 2965AE NIEUWPOORT 10-4-1946 
Dhr. J. Zweere Schoolstraat 17 2965BB NIEUWPOORT 11-4-1945 
Dhr. J. van der Heul Buitenhaven 6 2965AE NIEUWPOORT 16-4-1943 
Dhr. J. Smid Vlietzicht 132 2965CG NIEUWPOORT 28-4-1938 
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 
Dhr. S. Müller Waterlinie 25 2965CC NIEUWPOORT 8-5-1942 
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 220 2965CG NIEUWPOORT 12-5-1933 
Mevr. C. den Hartog - Broer Korte Tiendweg 18 2965AP NIEUWPOORT 13-5-1944 
Mevr. J. van Asperen - van Baalen Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 17-5-1928 
Dhr. H.P.J. Keukelaar Vlietzicht 103 2965CG NIEUWPOORT 18-5-1939 
Mevr. T.E.C.W. Verdoold Korte Tiendweg 3 2965AP NIEUWPOORT 19-5-1939 
Dhr. W. Munnik Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 20-5-1946 
Dhr. J. van den Dool Binnenhaven 42 2965AC NIEUWPOORT 20-5-1944 
Dhr. A. den Hartog Korte Tiendweg 18 2965AP NIEUWPOORT 23-5-1945 
Dhr. L. Mudde Driesprong 8 2965AG NIEUWPOORT 25-5-1938 
Dhr. W.G. Wallaard Waterlinie 44 2965CC NIEUWPOORT 26-5-1935 
Mevr. G.J. van der Poel – vd Heiden Nieuwpoortseweg 2 2965AW NIEUWPOORT 27-5-1946 
Dhr. K.J. Jongeneel Vlietzicht 72 2965CG NIEUWPOORT 31-5-1936 
Mevr. W.E. vd 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.J. Croymans Bernhardstraat 137 2964BC GROOT-AMMERS 13-6-1946 
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 
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EEN LOFLIED 
 
De afgelopen maanden hadden wij als muziekgroep weer het voorrecht om twee woensdagen in de maand een 
uitzending te maken om de gemeente te bemoedigen. En wat kunnen we daar naar verlangen in deze tijd. Een tijd 
waarin we zo weinig perspectief hebben. Een tijd waarin er zoveel eenzaamheid heerst, niet alleen bij de ouderen, 
maar ook vooral bij zoveel jongeren in onze gemeente. 
 
Toch willen we, ondanks alles, God groot maken. JUIST in 
deze tijd.  
We hebben het vaker gezongen tijdens onze uitzendingen: 
 
Wat een bemoediging! In de bergen, maar óók in de dalen 
willen we over U zingen. Dit lied was voor ons dan ook een 
inspiratie om deze boodschap door te laten klinken. Zeker 
toen er de afgelopen maand maatregelen werden 
genomen waarin ook wij als muziekgroep onze 
verantwoordelijkheid wilden nemen. Dat betekende: niet 
langer een live uitzending op de woensdagavond. Samen met de mannen van de techniek hebben we de (virtuele) 
koppen bij elkaar gestoken en besloten om nog een hele reeks liederen op te nemen, zodat we op onze geplande 
avonden alsnog een uitzending konden verzorgen. Wat fantastisch dat er een aantal mannen zijn die een uitzending 
in elkaar kunnen knippen en plakken (en dan het liefste de valse noten eruit laten natuurlijk………. J). 
 
Op deze manier hopen we u als muziekgroep nog steeds te mogen bemoedigen met zang, muzikale intermezzo’s en 
uiteraard het geloofsgesprek. We willen u bedanken voor alle bemoedigende woorden die u als luisteraar naar ons 
toestuurt. Dat is het mooie van gemeente zijn: dat we elkaar blijven vasthouden en bemoedigen! 
 
We kijken uit naar het moment dat we weer als gemeente kunnen zingen en Gods naam groot kunnen maken! 
 

Namens de Muziekgroep Nelleke, Miranda, Inge, Wim, Dorethé & Tessa 
 

DANK 
 
Beste vrienden van Young Life, 

 
In deze tijd van COVID-19 worden we gedwongen om anders in het leven te 
staan.  Deze gedwongen stilstand betekende voor mij, wat langer nadenken over 
mijn roeping in Young Life. De vraag: "Zit ik hier nog wel op de juiste plek?" Daar heb 
ik veel mee geworsteld. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik na 23 jaar niet meer 
op de juiste plek zit bij de organisatie.  Ik heb gemerkt dat in deze fase van mijn leven 
de organisatie en ik uit elkaar zijn gegroeid. De organisatie heeft een nieuwe 
President, een nieuw beleid en is in goede handen. Nu is de tijd voor mij gekomen 
om wat anders op te pakken. 
 
 Ik heb het werk van Young Life met veel liefde en overgave gedaan maar ik ga op 15 
februari een punt zetten achter mijn loopbaan bij de organisatie.  Ik ga eerst even 
wat tijd nemen om te overwegen wat mijn volgende stap zal zijn maar ik heb het 
volste vertrouwen dat dit ook weer geleid zal worden.  Ik wil jullie als gemeente 
hartelijk bedanken voor de steun die ik van jullie heb ontvangen.  Het heeft me altijd 

ontzettend goed gedaan dat ik wist dat er ook in het kleine Nieuwpoort mensen met me meeleefden en mij en ons 
gezin in gebed ondersteunen.  Bedankt daarvoor.  Ik stap met overgave en vertrouwen in dit nieuwe avontuur. 
 

Groeten uit Canada, 
 

Hendrik Verveer 
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NIEUWSFLITS 

VAN DE JEUGDDIAKEN 
 
Hallo allemaal, 
 
Toen ik ook deze keer weer gevraagd werd om een stukje te schrijven voor DDP moest ik bekennen niet zoveel 
inspiratie te hebben. Zat na te denken hoe ik dit kon oplossen en kwam op het volgende idee: Als we nou om een 
aantal reacties vragen van het ontvangen van de doopkaars kunnen we een mooi stukje maken. Zo gezegd zo 
gedaan. Graag zou ik u/jullie mee willen nemen In de reacties die we kregen van gemeenteleden die de doopkaars 
ontvangen hebben. De belangrijkste datum in je leven en bijna niemand weet het. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sterre en ik  
hebben gepraat  

over de doop. Ze wist  
      haar datum niet meer,  

ik wel. Bij de kaars denkt ze aan  
haar geboorte, niet direct echt aan  

de doop. Na een beetje uitleg vindt ze het  
wel fijn om te weten dat ze door de doop bij 
de Heere Jezus mag horen! Verder staat ons 
heel erg bij en zijn we heel dankbaar dat opa 

Brand Sterre heeft binnengedragen, terwijl hij 
al ernstig ziek was. Dit was zijn moment om 

dit samen met Sterre te doen. En echt  
iets om te koesteren... 

heel waardevol! 
 

Carola de Bes 

En dan  
word je  
opeens 

gefeliciteerd  
op 22 November 2020, 

 wat op het eerste oog voor mij een 
normale dag is waarop ik niks te vieren 
heb. Na enige toelichting bleek dat het 
om mijn doopdatum ging. Ik was best 

wel aangenaam verrast moet ik zeggen, 
omdat ik zelf eigenlijk niet eens op de 
hoogte was van deze datum. Toch wel 

iets om bij stil te staan, bedankt! 
 

Jonathan vd Weetering 

  Wij hebben  
nooit eerder 

bij de doopdatum  
stil gestaan. We wisten wel  
ongeveer wanneer het was  

maar niet precies. Nu onze drie  
     kinderen allemaal een kaars hebben gehad,  

gaan we hier zeker een keer bij stil staan.  
Wellicht zien we nog ideeën  

van andere ouders in kerk app. 
 

                      Sanne van de Voet 
 

Was verrast 
om hem te krijgen 

had er eigenlijk geen erg in.  
Omdat m'n moeder 

hem had aangenomen 
Nee doop datum wist ik niet meer  
en had er ook met niemand over 

gesproken. 
 

Thomas van der Heul 
 

Door de 
doopkaars werd  
ik herinnerd aan  

mijn doop. Iets waar ik niet  
meer mee bezig ben geweest. Wat 
ik van mijn doop weet is dat het op 

de dag is gebeurd dat mijn oma 
jarig was. Dit vertelde mijn moeder 
toen de doopkaars werd gebracht. 
Ik ben gedoopt samen met Minte 

en ben binnengebracht  
door mijn tante. 

 
Sybe Haringsma 
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Op  
1 oktober  

2000 
ben ik gedoopt  

in de Hervormde kerk 
in Nieuwpoort. Van dat 

moment zelf kan ik me alleen 
niet zo veel meer herinneren… ☺  

Op 1 oktober 2020 (inmiddels 20 jaar later) 
ontving ik een doopkaars.  

Wat een leuk gebaar om op deze manier 
herinnerd te worden aan de dag waarop ik 

gedoopt ben!  
Dit was voor mij aanleiding om eens uit te 
zoeken wat mijn dooptekst eigenlijk was.  

Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,  
zoals men zich verblijdt bij de oogst 

 (Jesaja 9:2b).  

   Mijn 
        naam 

(Tessa)  
betekent  

zomer/oogst.  
        De keuze voor een  

   Bijbeltekst is dus  
                 gebaseerd op mijn naam.  

              Als ik nu deze Bijbeltekst  
                       lees, vind ik hem wel passend  
                        bij hoe ik nu in het leven sta.  

                           God geeft mij zo veel mooie dingen  
                        om blij en dankbaar voor te zijn  
                 (nu ben ik natuurlijk geen boerin,  

          maar ik kan me wel iets voorstellen van  
de blijdschap die een geslaagde oogst oplevert).  

Er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn en                                 
ik hoop een stukje van die dankbaarheid 

ook weer uit te mogen dragen naar de mensen  
                          om mij heen! Ik vond het leuk om op deze   

manier weer even terug te denken aan  
                          het moment van mijn doop! 

 
                                  Tessa Bochanen 

 

Wat 
een 

verrassing 
om op de  

doopdag van de  
kinderen een kaars te krijgen!  

Op de witte kaars staat hun naam en 
de datum waarop ze gedoopt zijn. 

Vooral Emma (6jr) was geïnteresseerd 
in wat de doop betekent, dus hebben 

we verteld hoe het die dag gegaan was 
en wat de doop inhoudt. De kaarsen 

worden regelmatig aangestoken 
tijdens het avondeten. Bijzonder om 
op deze manier stil te staan bij wat 

God ons belooft bij de doop! 
 

Annabel van de Berg 
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EEN KNUFFEL VOOR JOU 
 
Nog als de dag van gisteren zie ik het groepje vrijwilligers 
met onze vriendinnen Dineke en Cobie uit Nederland voor 
me. We stonden in een kring in de hal van het ziekenhuis 
om de shoeboxes heen, wachtend op wat er ging komen. 
De hoofdzuster keek ons argwanend aan met haar 
ontzagwekkende bril, gekleed in een lange witte jas en 
haar geverfde lippen zo rood als een brandblusapparaat. 
Ze wachtte op nadere orders van de directeur. Door de 
foute pet aan het roer liep alles die dag op een grote 
teleurstelling uit. De hoofdzuster verdween in de donkere 
lift. Wij stonden zwijgend naar de punten van onze 
schoenen te kijken. 
 
De schoenendozen zijn toen gelukkig uitgedeeld bij arme 
gezinnen in de dorpen. 
 
Dit is inmiddels ruim een jaar geleden. 

 
Dit jaar (2020) was het helaas voor het vaste groepje niet mogelijk om naar Roemenië te gaan, we hielden op 
afstand regelmatig contact. 
 
Het transport met creatief gevulde schoenendozen is half november gelukkig goed aangekomen in Roemenië. In de 
mistige kou laden we de vrachtauto uit. 
Een week later brengen we de dozen bij de arme, vaak kinderrijke gezinnen. 
Zo ook vanmiddag. Met buslijn 11 (tot mijn verbazing een afgedankte Connexxonbus uit Nederland, nog met logo en 
al) ben ik in 20 minuten bij Vivi en Bélu. 
 
We zitten met z'n drieën op de rand van het grote bed dat ongeveer de hele kamer vult. In de hoek staat een 
kneuterig houtfornuis en een wasrek met te drogen kleding. Op een scharrig erfje lopen wat kippen en een kalkoen. 
Een hond blaft, de echo schalt door de kleine keuken. In de kamer is het opvallend stil. Bélu en Vivi (normaliter twee 
hyperactieve stuiterballen) pakken zorgvuldig de creatief gevulde schoenendozen uit en bekijken elk voorwerp 
herhaaldelijk van alle kanten. Ze zijn al sinds half oktober thuis, de school is i.v.m. corona maatregelen gesloten. Is 
het normale schoolonderwijs dat op hoogdravend niveau en snel tempo wordt gegeven, al veel te moeilijk voor deze 
kinderen, hoe het is nu de scholen dicht zijn, laat zich raden. Onherstelbare leer- en taalachterstand, frustraties en 
eenzaamheid liggen op de loer. 
 
Maar vandaag even niet gelukkig! Blij als ze zijn vliegen Vivi en Bélu mij om de nek en geven me een dikke knuffel. 
Via dit bericht vanuit Roemenië geef ik deze "knuffel" door aan iedereen die heeft bijgedragen aan de 
schoenendozenactie. "Nagyon köszönöm". Namens Vivi en Bélu en alle andere kinderen: hartelijk dank! 
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VAN DE CLUB 
 

Ook bij de club is het seizoen niet helemaal zo verlopen als we gedacht 
hadden, maar wat hebben we ondanks dat leuke avonden met elkaar 
gehad. We zijn heel blij dat we nu in een prachtig opgeknapte ruimte van 
het hervormd centrum kunnen zitten. Er is heel hard gewerkt om dit voor 
elkaar te krijgen met een fantastisch resultaat. Het is een heerlijke plek 
geworden om de kinderen te ontvangen. Alle klussers ontzettend bedankt 
voor jullie inzet!  
 
Een paar van de hoogtepunten zijn Sirkelslag op 20 november. Een avond 
waarin we samen met Paulus op reis zijn gegaan. In het hele land hebben 
er die avond clubs meegedaan met de spellen. Wij konden zelfs met 2 
teams meedoen en hebben fanatiek gestreden. Uiteindelijk heeft dat de 
25e plek opgeleverd. 
 
 
 
 

 
 
Een andere topavond was de surprise avond. De mooiste creaties zijn er gemaakt en als verrassing kwam er zelfs een 
Piet op bezoek. 
 

                  
 
 
Als laatste mochten we een bijzondere kerstviering met elkaar hebben. Net voordat de lockdown inging zijn we nog 
bij elkaar gekomen. Die avond hebben we met elkaar gezongen, hapjes gegeten en een kerstfilm gekeken. Maar 
vooral hebben we die avond gezien dat het Licht het altijd van het duister wint. 
Het afgelopen weekend zijn er aan alle kinderen van de club tasjes uitgedeeld met daarin wat lekkers en een mooie 
slinger om zelf te knutselen. De tekst op de slinger is: God zorgt voor jou. Wat een bemoediging en wat kunnen we 
het goed gebruiken om daar aan herinnerd te worden. 
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We hopen dat de maatregelen het toelaten dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. 
 

Groeten van de Leiding Immanuël,  
Ivo, Marcel, Janneke, Nelleke, Huibert en Simone 

 
KINDERKERK TIMOTHEUS 

 
Hallo allemaal! 
 
Opnieuw een berichtje vanuit de kinderkerk voor deze DDP. Maar tijdens het schrijven van dit stukje vroegen wij ons 
ineens iets af. Hoeveel 'nieuws' hebben we eigenlijk voor de mensen uit de gemeente? Want 'nieuws' is iets wat je 
nog niet wist of iets wat bijzonder is. Maar door de coronatijd, en het feit dat we daarom filmpjes maken die online 
komen, hebben we ineens veel meer 'kinderen' die meegenieten van de kinderkerk en een inkijkje krijgen in het 
reilen en zeilen daar. Kinderen in de leeftijd van 2 t/m... nou misschien wel 100 jaar. En toen dachten we: ja! Daar 
hebben we het eerste nieuwsitem voor DDP. Want hoe bijzonder is het dat er zoveel mensen kunnen meegenieten 
met het werk dat voor de jongste gemeenteleden wordt gedaan. Mooi om dat vast te houden als straks alles weer 
'normaal' wordt. Hoe houden we die mooie verbinding tussen jong en oud? Ideeën daarover zijn natuurlijk altijd 
welkom! Misschien kan er elke zondag wel een ‘gast’ aanschuiven... 
 
Het tweede nieuwsitem betreft de team-samenstelling van de kinderkerk. Al langere tijd bestaat het team uit Arjan 
van der Voet, Edwin Baelde, Tina van Herk, Carina van der Ham, Christine Ippel, Maartje de Vos en Paulien van Pelt. 
Deze laatste twee zijn er al vanaf het allereerste begin bij betrokken. Nog 'overgekomen' vanuit zondagsschool 
Timotheüs en beiden begonnen op de leeftijd van 17/18 jaar.  
Als eerste van deze twee neemt Maartje nu afscheid. Maartje had eigenlijk al getrouwd willen zijn met Koen, maar 
door corona is dat allemaal uitgesteld. Maar uitstel betekent gelukkig in dit geval geen afstel; en dat is gelijk een 
mooi moment om in het team plaats te maken voor iemand anders. En die iemand anders, die hebben we mogen 
vinden! Corina den Hartog, moeder van Loïs, gaat met veel enthousiasme kinderkerk geven. Wij zijn superblij met 
Corina en hopen dat zij snel haar plekje mag vinden! 
Paulien hoopt ook haar plekje binnenkort aan iemand anders over te dragen. Paulien geeft al vanaf haar 17e 
zondagsschool (weet je nog, Jannie Huisman en Suze van Dam..:) ) en vindt het nu na 12 jaar tijd om plaats te maken. 
Wellicht zal tijdens de volgende DDP een nieuw teamlid zich voor gaan stellen. 
 
Tot slot; we hopen natuurlijk dat we de kinderen snel weer in levenden lijve 
kunnen ontmoeten in ons mooie 'honk'. En tot die tijd: blijft u allen lekker 
meegenieten van de filmpjes die gemaakt worden! 
 
Namens het team van de kinderkerk, en natuurlijk Jip! 
Een hartelijke groet! 
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 - SAMEN OP WEG NAAR PASEN - 

 
 

 
 

 
 

Stilstaan bij  de dingen die Hij  voor ons heeft gedaan  
Stilstaan bij  het kruis dat je op Golgotha zag staan  
Stilstaan bij  zijn leven dat Hij  voor de mensen gaf  

en stilstaan bij  de vrouwen bi j het openstaande graf  

Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg de toekomst tegemoet  

Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg en weten ‘het komt goed’  

Samen op weg naar Pasen  
geweldig dat dat kan en dat dat mag 

Samen op weg naar Pasen  
en delen in Gods l iefde elke dag  

 


