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VAN DE REDACTIE 

 
Het redactie praatje is nu voor mij.  
Om de beurt mogen wij het begin van Door de Poort schrijven. 
Ik heb al een paar dagen mijn hoofd lopen breken.  
Gelukkig kreeg ik een ingeving. 
Ik houd ervan om dingen te bewaren. Zo ook de oude Door de Poorten. Ik 
ben ze op gaan zoeken en kwam er achter dat de eerste Door de Poort 
uitgekomen is in 1997. Dus al 21 jaar komt dit blad bij u door de 
brievenbus! Ik kan u verzekeren dat ik veel plezier beleefd heb bij het lezen 
van het reilen en zeilen van onze gemeente in die tijd.  
Wie wat bewaart, die heeft wat. 
Uitgave 1 Jaargang 2 in 1998, dus 20 jaar geleden kwam ik een column 
tegen, die nu weer zeer van toepassing is en ik u en jou niet wil onthouden. 
 

Wat heeft geloven met voetbal te maken? 
Voor zijn werk van de schrijver van deze column zat hij uren achter elkaar in de auto. Meestal alleen, soms ook 
gelukkig met zijn tweeën. Dit was zijn verhaal. 
 
Op een lange rit vinden soms de merkwaardigste gesprekken plaats. Zo ook op die bewuste dag. Een collega die ik 
nauwelijks kende sprak mij over van alles en nog wat aan. Toen de zakelijke dingen  
besproken waren en wij over onze gezinnen, woonplaats, hobby’s en bezigheden begonnen te praten kwam het 
woord kerk al ras aan de orde. Begrijp me goed er zit geen stempel op mijn voorhoofd dat ik kerkelijk meelevend 
ben. En ik heb ook geen visje achter op mijn auto maar als het ter sprake komt, praat ik graag met anderen over het 
geloof en onze Heere. 
 
Ik vertelde hem dat ik kerkenraadslid ben en veel van mijn vrije tijd daar in op gaat. “Hoe kun je dat nu toch allemaal 
geloven over God enzo? Er zijn zoveel soorten kerken en even zoveel mensen die zich christen noemen. Allemaal op 
een verschillende wijze vullen zij bepaalde zaken in.” 
Ik moest erkennen dat dat zo is. Mijn collega is een enthousiast voetballiefhebber en vertelde dat hij met zijn zoontje 
regelmatig naar de voetbal gaat op zondag. 
 
Ik vind het moeilijk om te geloven in God, zei hij mij. Als je in de geschiedenis terug kijkt en ziet wat christenen elkaar 
hebben aangedaan. En wat te denken van Ierland en Israël. Kijk eens in Nederland. De verschillende kerken spreken 
elkaar regelmatig tegen. De een vindt dat dit mag en de ander vindt dat het ook wel anders zou kunnen. En allemaal 
met dezelfde Bijbel als uitgangspunt. 
Ik zat hem aan te horen en tijdens zijn betoog had ik eigenlijk al zo iets van, hoe moet ik mij hier nou weer uitredden. 
Voor hij zijn verhaal beëindigd had kreeg ik een ingeving. 
Ik vroeg hem, “jij bent een echte voetballiefhebber. Kan jij verklaren waarom er zoveel geweld en agressiviteit rond 
de voetbalwedstrijden is?” 
Samen van voetbal houden is ook samen plezier hebben. Dat gebeurt gelukkig ook. De een houdt van aanvallend 
spel, de ander van verdedigend spel. Weer een ander houdt van het 3,4,3 systeem en sommigen van het spelen met 
1 spits. Dit soort verschillen zorgt ervoor dat de ene persoon een aanhanger is van de ene club en de ander van een 
andere. 
Als mensen die van voetbal houden op een verjaardag zitten met mensen die van hockey houden, steunen ze elkaar. 
Dan zijn ze een groep die de ander enthousiast probeert te maken voor hun sport. Terwijl als er op een verjaardag 
Ajax en Feyenoorders met elkaar over voetbal praten, schreeuwen ze om het hardst wat de beste wijze van spelen 
is. Alsof alleen het spel van hun ploeg het beste voetbal is. 
Maar als we het eens zijn over zaken als: een bal, een grasveld, twee doelen, twee keepers, twintig veldspelers, twee 
grensrechters en een scheidsrechter. Waarom maken wij dan zo’n strijd over moeilijke regels als buitenspel of 
hands? 
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Misschien is het vergelijk niet helemaal goed 
maar ik vertelde hem dat het geloof wat wij van 
God gekregen hebben voor alle christenen gelijk 
is. Er kan nooit een misverstand bestaan tussen 
alle kerken over de liefde van God voor de 
mensen. Dat er vervolgens ruzie wordt gemaakt 
over ongetwijfeld belangrijke standpunten, kan 
nooit de bedoeling zijn geweest van God. Het is 
een fout van de mensen. God zegt ons: Heb 
elkaar lief en heb mij lief boven alles. Dat is wat 
Hij van christenen vraagt. 
 
Het werd even stil in de auto. Vervolgens vroeg 
mijn collega of ik altijd zo hard reed, hij wilde ’s 
avonds wel veilig thuis komen! 
 

De redactie van de dit blad wenst u veel plezier bij het lezen en ook alvast een fijne vakantie! 
En misschien bewaart u mooie herinneringen aan de vakantie die u wilt delen in de volgende Door de Poort! 
 
 
 
 
 
 

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

www.kerkvannieuwpoort.nl 
 

De redactie: 
Anje van Dijk  06-23101886  

Martine Huisman 767001 
Luci Suur  602422 

 
Via email: redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oproep! 

De zomervakantie staat voor de deur.  

Wellicht maakt u een verre reis of blijft u thuis. We zijn 

benieuwd hoe u het geloof beleeft in de vakantie. Op welke 

manier spreekt God tot u/jou tijdens de vakantie? Dat kan 

bijvoorbeeld zijn door een dienst elders, de natuur of een 

boek. We zien uit naar uw verhalen en foto’s. Deze zullen 

we delen in de volgende DDP. 

mailto:redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl
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DIENSTEN 
5-8-2018 9:30 Reguliere dienst ds. C. M.  Baan 

5-8-2018 18:30 dienst in Langerak     

12-8-2018 9.30 dienst in Langerak     

12-8-2018 18.30 Reguliere dienst ds. H. E.  Veldhuijzen 

19-8-2018 9:30 Reguliere dienst ds. C. M.  Baan 

19-8-2018 18.30 Reguliere dienst ds. P.  Vroegindeweij 

26-8-2018 9:30 Reguliere dienst ds. W. F.  Mout 

26-8-2018 18:30 Reguliere dienst ds. J. F.  Schuitemaker 

2-9-2018 9:30 Voorbereiding H.A ds. C. M.  Baan 

2-9-2018 18:30 Reguliere dienst ds. H. van  Ginkel 

9-9-2018 9:30 Heilig Avondmaal ds. C. M.  Baan 

9-9-2018 18:30 Nabetrachting H.A ds. C. M.  Baan 

16-9-2018 9:30 Opening winterwerk ds. C. M.  Baan 

16-9-2018 18:30 Reguliere dienst ds. C.  Bos 

23-9-2018 9:30 Reguliere dienst ds. M. W.  Westerink 

23-9-2018 18:30 Reguliere dienst ds. C. M.  Baan 

30-9-2018 9:30 Reguliere dienst prop. N  Noorland 

30-9-2018 18:30 Reguliere dienst ds. J.  Hogenhout 

7-10-2018 9:30 Israëlzondag ds. C. M.  Baan 

7-10-2018 18:30 Reguliere dienst ds. T. van  Bruggen 

14-10-2018 9:30 Reguliere dienst ds. C. M.  Baan 

14-10-2018 18:30 Reguliere dienst ds. J. P.  Kromhout v.d. Meer 

21-10-2018 9:30 Reguliere dienst prop. M. M. J.  Verheuvel 

21-10-2018 18:30 Reguliere dienst ds. L. M.  Aangeenbrug 

28-10-2018 9:30 Reguliere dienst ds. C. M.  Baan 

28-10-2018 18:30 Reguliere dienst ds. M. C.  Stehouwer 

4-11-2018 9:30 Reguliere dienst ds. A. J.  Mouw 

4-11-2018 18:30 Reguliere dienst ds. A. J.  Post 

7-11-2018 19:30 Dankdag ds. J  v Eck 

11-11-2018 9:30 Voobereiding H.A ds. C. M.  Baan 

11-11-2018 18:30 Reguliere dienst ds. J.  De  Wit 

18-11-2018 9:30 Heilig Avondmaal ds. C. M.  Baan 

18-11-2018 18:30 nabetrachting H.A ds. C. M.  Baan 

25-11-2018 9:30 Adventsdienst ds. C. M.  Baan 

25-11-2018 18:30 Reguliere dienst ds. W. F.  Jochemsen 

2-12-2018 9:30 Adventsdienst prop. A. J. R.  Treur 

2-12-2018 18:30 Reguliere dienst ds. J. A. H.  Jongkind 

9-12-2018 9:30 Adventsdienst ds. C. M.  Baan 

9-12-2018 18:30 Reguliere dienst ds. M. W.  Westerink 

16-12-2018 9:30 Adventsdienst ds. E. G. de  Kruijf 

16-12-2018 18:30 Reguliere dienst ds. J. S.  Heutink 

23-12-2018 9:30 Adventsdienst ds. C. M.  Baan 

23-12-2018 18:30 Reguliere dienst dr. H.  Klink 

25-12-2018 9:30 Eerste Kerstdag ds. C. M.  Baan 

25-12-2018 18:30 Kerstfeest met de kinderen     

30-12-2018 9:30 Reguliere dienst ds. C.  Mijderwijk 

30-12-2018 18:30 Reguliere dienst ds. M.H.  Vastenhout 

31-12-2018 18:30 Oudejaarsdienst ds. C. M.  Baan 
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Het eerste artikel van `onder de hamer´ van uw nieuwe scriba. Ik merk dat het lezen van een artikel wat anders is dan 
het schrijven ervan. Het is een uitdaging om dit net zo aantrekkelijk te houden als mijn voorgangers hebben gedaan.  
 
De afgelopen maanden zijn we iedere kerkenraadsvergadering met een Bijbelstudie gestart. Het is goed om met 
elkaar je te verdiepen in de Bijbel en samen te zoeken naar Gods leiding. Zo hebben we op een avond wat 
uitgebreider stil gestaan bij wat voor een gemeente wij zijn en of dit voldoet aan het beeld dat we voor ogen 
hebben. We stonden stil bij de keuzes die veel gezinnen en gemeenteleden maken als het gaat om kerkbezoek, 
kerkelijke activiteiten en allerlei andere wekelijkse activiteiten in combinatie met een gezin, werk en/of 
sportactiviteiten. Door het grote aanbod daarvan komen gemeente- en/of toerustingsavonden onder druk te staan. 
We hebben steeds ook praktische zaken besproken, zoals bijvoorbeeld de voorbeden. De voorbede wordt één keer 
per zondag gedaan door de eigen predikant. Dit kan dan in een ochtend- of een avonddienst zijn. Als de eigen 
predikant een hele zondag niet voorgaat, dan doet een andere predikant voorbede, normaal gesproken is dat in de 
ochtenddienst. Als u wilt dat er voorbede voor u of voor uw gezinsleden wordt gedaan, wilt u dit dan melden bij de 
wijkouderling of de predikant? 
Iedere predikant krijgt te maken met zogenaamde scholingsuren. In de eerste vijf jaar van het predikantschap is dit 
een nascholing van zes keer een tweedaags verblijf op Hydepark in Doorn. Ook ds. Baan heeft hier dit jaar mee te 
maken. Wij hebben als kerkenraad gezocht naar een oplossing om deze uren op te vangen en deze gevonden. Een 
aantal uur wordt opgevangen doordat er vier kerkdiensten worden uitbesteed aan gastpredikanten. Een aantal uur 
wordt opgevangen doordat de huwelijkscatechese dit jaar niet doorgaat. Dit was een plan om bovenop de drie 
gesprekken te doen die ds. Baan al voert in aanloop naar een huwelijk. Ook zal er gekeken worden naar de 
catechisatie om dit op een andere manier vorm te geven. De opkomst bij catechisaties kan beter. We zoeken het 
eerst in de samenwerking met Langerak. Ds. Baan hoopt aan de ene kant tijdwinst te halen en tegelijk wil hij deze 
kans aangrijpen om met meer jongeren in contact te komen. 
Ds. Baan is o.a. in overleg met de plaatselijke basisschool en met andere predikanten in Nieuwpoort en Langerak om 
gezamenlijk een kinderdienst te organiseren op bid- en dankdag. Deze kan dan afwisselend in onze kerk in 
Nieuwpoort en de Koningskerk in Langerak gehouden worden. Per dienst zal er een hervormde- en een 
gereformeerde predikant aanwezig zijn. De school wordt hierin nauw betrokken. Het voorstel is om hiermee dit jaar 
met de kinderdienst op dankdag te starten.   
Het is alweer vele maanden geleden dat binnen het doophek de vloer voor een deel is verhoogd. Dit is met name 
gedaan om het dopen meer zichtbaar te maken. Een ander voorstel is om de doopplechtigheid voor het doophek te 
houden. Dit kan ook een oplossing zijn. Nadat hier ervaring mee is opgedaan, wordt geëvalueerd of de verhoogde 
vloer een meerwaarde heeft of niet. Daarover wordt later een besluit genomen. 
Naar aanleiding van een vraag uit de gemeente hebben we stilgestaan bij de manier van nodigen om naar de 
avondmaalstafel te komen. Besloten is de volgorde aan te houden zoals we die gewend zijn. De diakenen zullen tijdig 
aangeven of en hoeveel stoelen er nog niet gevuld zijn. Dit is vaak slecht zichtbaar. 

Ook hebben we stilgestaan bij de nieuwe privacy wetgeving en welke 
gevolgen dit heeft voor onze gemeente. 
 
De afsluiting van het winterwerk is geweest. Velen zijn volop bezig met 
voorbereidingen voor de VBW en de gemeentedag. De gemeentedag is 
dit jaar op D.V. zaterdag 15 september. Noteert u deze datum alvast?  
 
Tot slot. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat drie jongeren uit onze 
gemeente het verlangen hadden om openbare belijdenis te doen. Wat 
is het mooi om te zien dat Gods liefde zichtbaar is in deze jongeren. We 

kijken terug op een mooie belijdenisdienst waarin zij het ja-woord uitspraken. Herkent u bij uzelf ook het verlangen 
om dichter bij God te leven en om Hem steeds beter te leren kennen? Zoek Hem in de stilte, in het gebed en leer ook 
van Hem in de Bijbel en in de zondagse erediensten.     
 
Een hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 
 

 

VAN ONDER DE nieuwe HAMER 
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DE NIEUWE CLASSIS 
 
Per 1 mei jongstleden maken wij als Hervormde 
gemeente Nieuwpoort deel uit van de classis Zuid-
Holland Zuid. Dit jaar vindt de meest ingrijpende 
reorganisatie plaats in jaren binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland.  
In Trouw stond op 8 juni het volgende: ‘Na een 
ingrijpende regionale reorganisatie, krijgt de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe 
toplaag. Het aantal kerkelijke afdelingen (classes) 
is van 74 naar 11 gekrompen. In elke regio gaat op 
1 september een classispredikant aan de slag. Die 
werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. 
Zij zullen in de regel eens per vier jaar de 
classispredikant op bezoek krijgen.’ 
Identiteit 
Voor de een zal de PKN een positievere bijklank 
hebben dan voor de ander in onze gemeente. Qua 
identiteit zou u dan misschien liever een 
duidelijker geluid zien, eenduidiger in belijden. U 
denkt misschien dan ‘niets te hebben’ met de PKN. 
Hoewel ik op dat vlak misschien ook niet altijd 
onverdeeld positief ben over de PKN, hebben we 
alles te maken met onze landelijke kerk. Op het 
gebied van leerstelligheid zou het mooi zijn als we 
elkaar als gemeentes vaker zouden vinden, maar 
er gaat van de PKN wel een krachtig geluid uit. Een 
geluid van liefde en verdraagzaamheid. Dat we, 
hoewel we binnen de kerk de nodige verschillen hebben, toch met elkaar door een deur kunnen. Juist in de 
verbinding die je hebt in Jezus Christus en in het onderlinge gesprek over wat dat dan betekent en wie Hij is, hoop je 
met elkaar verder te komen. 
Organisatie 
Binnen dat grote verband van de PKN hebben we gelukkig ook de mogelijkheid om vooral onze eigen koers te varen. 
(En dat doen we samen met kerken van een zelfde kleur of smaak, ook door de verenigingen van de Gereformeerde 
Bond en de Confessionele Vereniging.) Organisatorisch zijn we echter afhankelijk van de landelijke kerk. Denk alleen 
maar aan mijn opleiding als predikant, de toelating tot het ambt en mijn aanstelling in Nieuwpoort. De 
ledenadministratie, de financiële kanten en het opzicht. De landelijke kerk faciliteert een heleboel van de dingen in 
de plaatselijke kerk die het reilen en zeilen van het gemeenteleven mogelijk maken. Denk aan toerusting van 
ambtsdragers en bijvoorbeeld jeugdwerkers. Daarnaast heeft de landelijke kerk een controlerende functie. 
Uitwassen, ruzies, financieel wanbeleid, noem maar op, we worden er voor beschermd en er in gecorrigeerd.  
Classisindeling 
De oude classis was de classis Alblasserdam. De regio van de Alblasserwaard viel onder die classis. Alle hervormde en 
gereformeerde kerken uit deze regio kwamen samen in vergaderingen met een afvaardiging vanuit de kerkenraad. 
Veel besluiten over de kerkorde en generale regelingen werden hier besproken. Dat kon uiteenlopen van hoe het 
arbeidscontract van een dominee er uit ziet tot de manier waarop uw gegevens worden opgeslagen in de 
ledenadministratie. Ook zaken rondom de identiteit van de kerk kwamen ter sprake. Sinds de fusie van hervormd en 
gereformeerd is ook samen een weg gegaan, respectvol en hartelijk waren de contacten. Zeker op de ontmoetingen 
tussen predikanten die normaal gesproken vier keer per jaar zijn. 
In de nieuwe classis zullen deze contacten minder frequent zijn. Voor vergaderingen hoeft niet elke gemeente meer 
een afvaardiging te sturen, maar worden er uit een bepaalde streek mensen verkozen om in de nu grote classis 
zitting te nemen. Het nadeel hiervan is dat niet iedere gemeente automatisch en direct vertegenwoordigd is in de 
structuur van de landelijke kerk. Tegelijk maakt het de structuur lichter, omdat de vergaderingen vaak een zware 
druk legde op de agenda’s van de ambtsdragers. Vanuit onze gemeente zal in de nieuwe structuur geen afvaardiging 
zijn. Maar wel worden wij betrokken in de besluitvorming via de post/mail. De onderlinge ontmoeting tussen 
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predikanten houden we in stand volgens de oude indeling. Dat wil zeggen dat we vier keer per jaar samen blijven 
komen met de groep waar we in de oude classis bij ingedeeld waren. Nieuwpoort is samen met Langerak, Groot-
Ammers, Goudriaan/Ottoland, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Hardinxveld en Boven-Hardinxveld ingedeeld. 
Classispredikant 
Om de onderlinge band niet te laten verwateren in de classis en om een extra stimulans te geven aan het leven in de 
gemeenten is er voor gekozen om een fulltime predikant aan te stellen als predikant in de classis, zoals hierboven al 
te lezen was in het stukje van Trouw. Trouw schrijft verder: ‘Aanhakend bij de vrees dat de nieuwe functionaris 
vooral een bestuurder wordt of een conflictoplosser, schrijft de PKN dat die juist géén manager moet zijn. En ook 
geen troubleshooter - daar zijn andere instanties voor, intern en extern. In eerste instantie moet de classispredikant 
een inspirator zijn, en aanjager van het kerkelijke gesprek. Hij vraagt, zo meldt de site, aandacht voor 'inhoud en hart 
van het kerk-zijn'. Hij is geestelijk leider, en als zodanig ook het gezicht naar buiten. 
Zijn of haar gemiddelde werkweek zou er zo uit kunnen zien: een dag gemeentebezoek, anderhalf tot twee dagen 
bestuurlijke taken rond predikanten of gemeenten, een dag intern vergaderwerk, een dag correspondentie, bezinning 
en collegiale contacten. De classispredikant heeft beperkte bevoegdheden, hij beslist samen met het bestuur van de 
classis.’ 
De classispredikant die in onze classis komt is Gerrit van Meijeren. In Trouw 
staat hij kort getypeerd: ‘De top van de PKN wil graag dat dominees vaker en 
sneller van standplaats veranderen en Gerrit van Meijeren (53) weet daar alles 
van. Hij werkt op het hoofdkantoor van de PKN bij het mobiliteitsbureau. 
Afgestudeerde theologen die een gemeente zoeken of predikanten die willen 
overstappen, kunnen bij hem en zijn collega's aankloppen om een geschikte 
gemeente te vinden. Van Meijeren was zelf dominee in onder andere Meeuwen 
en Dirksland. Hij zat ook in het bestuur van de IKON - die opgegaan is in de EO - 
en de stichting Ruimzicht, die bijvoorbeeld mensen helpt die op latere leeftijd 
theologie willen studeren. Van Meijeren heeft een rubriek in De 
Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond.’  
Ik ben erg blij met deze classispredikant. Ik ken hem ook goed van onze tijd in Utrecht. Hij heeft destijds onze Joël 
gedoopt. En ook in de periode dat ik beroepbaar was en in aanloop daar naartoe heb ik verschillende keren contact 
met hem gehad. Ik ken hem als een wijs en gedegen predikant met veel ervaring in verschillende gemeenten. Wat 
hierboven niet vermeld stond is dat hij ook gemeenten in moeilijkheden op de rit heeft geholpen.  
Gekscherend of soms ook met zorg spreekt men uit dat een classispredikant eigenlijk een soort bisschop is. Als men 
daar zorgen over heeft, dan komt dat vooral omdat men bang is dat diegene te veel macht naar zich toetrekt en dat 
we Rooms-katholieke toestanden krijgen. Die Rooms-katholieke toestanden hebben vaak te maken met de vrijheid 
van de individuele gemeente (of parochie in dat geval) en de bisschop die de koers van de kerk daar op wil leggen 
(en misstanden voorkomt). Het mooie is van de classispredikant dat die de vrijheid van de gemeente niet aantast. De 
organisatie zoals die is blijft in stand. De classispredikant zet in op identiteit. En dat zouden we alleen maar toe 
moeten juichen. Zeker met iemand als Gerrit van Meijeren.  
Laten we danken dat we onderdeel mogen zijn van een landelijke kerk die ons de mogelijkheden geeft die we 
momenteel hebben als gemeente. Daarin mogen we Gods zegen op de kerk ervaren. Laten we bidden dat we in het 
onderlinge gesprek en ook met de aanstelling van Gerrit van Meijeren gezegend mogen worden en de leiding van de 
Heilige Geest mogen verstaan en opvolgen.    Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
  

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Toren en klok 
In april heeft de (burgerlijke) gemeente een start gemaakt met het opknappen van de toren. Zoals u de laatste 
weken ongetwijfeld gemerkt heeft is de kerkklok verdwenen. De klok functioneerde niet meer naar behoren en de 
grote wijzer aan de oostkant draaide niet meer mee. Afgelopen 7 juni is de klok weer teruggeplaatst op zijn 
vertrouwde plekje, tot grote blijdschap van de omwonenden, velen van hen hebben de klok echt gemist. Daarnaast 
heeft de gemeente in alle klokken in Molenwaard een gsm gestuurde luidmodule laten monteren, zo ook in onze 
toren. Dit houdt in dat voor alle kerkdiensten er automatisch geluid zal worden. Ook de leien van de toren zullen 
vervangen worden, deze werkzaamheden zullen starten op 20 augustus. 
 
Watertappunt 
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In overleg met Stichting Nieuwpoort 700+ is er een watertappunt geplaatst op het 
kerkplein door Oasen. De tappunten zijn speciaal ingericht voor het vullen van 
bidons en flessen met kraanwater, dit voor toeristen, fietsers en wandelaars die 
van ons mooie Nieuwpoort komen genieten. 
Tijdens de winterperiode wordt het watertappunt weggehaald, dit om schade door 

bevriezing te voorkomen en 
omdat in de winter de tappunten 
te weinig gebruikt zouden 
worden. 
Afgelopen 16 juni is het 
watertappunt officieel geopend 
door burgemeester V.d. Borg. 
 
AVG (Privacy wetgeving) 
Het zal u niet ontgaan zijn dat 
vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
van toepassing is. Onder de AVG is het niet toegestaan zomaar 

persoonsgegevens te verwerken. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en 
meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Kerken hebben in de nieuwe wet wel een uitzonderingspositie, zo mogen zij de 
geloofsovertuiging van hun leden vast leggen, kort gezegd, als het nodig is om geloofsgemeenschap te kunnen zijn, 
dan mag het, dan heeft de kerk een “gerechtvaardigd belang”. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met alle gegevens om 
gaan, maar mocht u toch moeite hebben dat uw naam of foto vermeld wordt in bijvoorbeeld de Zaaier, DDP, of op 
de website, neem dan contact op met de kerkrentmeesters. 

Meer informatie over dit punt vindt u op onze website: http://www.kerkvannieuwpoort.nl/wie-zijn-wij/de-
kerkrentmeesters/avg-privacy-wetgeving 

 
Schoon maken gebouwen 
Via deze weg willen we alle vrijwilligers bedanken die geholpen hebben met het 
schoonmaken van de gebouwen. Op maandag 11 juni is er keihard gewerkt zowel 
overdag als in de avond, dit resulteerde dat we dinsdag rond de middag al klaar waren. 
Heel fijn! 
Wel hebben we geconstateerd dat de 
haarkleur grotendeels grijs was…Wellicht 
een uitdaging voor de twintigers en 
dertigers om dit volgend jaar te 
veranderen. We komen heel graag met 
jullie in gesprek hoe we met elkaar, jong 
én oud deze uitdaging kunnen aangaan. 

 
 
 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 

http://www.kerkvannieuwpoort.nl/wie-zijn-wij/de-kerkrentmeesters/avg-privacy-wetgeving
http://www.kerkvannieuwpoort.nl/wie-zijn-wij/de-kerkrentmeesters/avg-privacy-wetgeving
mailto:kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl
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DE GOD VAN ISRAËL < > ALLAH 
 

ISRAELAVOND  
Thema: Het verschil tussen Allah en de God van Israël. 
 
Dinsdag 15 mei heet Henk van Merkerk iedereen welkom in een goed gevuld Hervormd Centrum. 
Na het gebed leest hij uit Genesis 21:1-21. Dit verhaal is bekend bij Joden, christenen en moslims. 
Ismaël kreeg 12 zonen, die zijn het begin van de Arabische volken. In de islam wordt Ismaël geofferd, wij geloven dat 
het Izaäk was. 
 
Dan geeft Henk het woord aan Farshid Seyed Mehdi. Deze geboren Iraniër was aanvankelijk een fanatiek moslim, 
maar na zijn bekering tot het christendom vluchtte hij naar Nederland. Daar ontdekte hij dat hij Joodse wortels 
heeft. Farshid kent dus als geen ander de verschillende werelden van de islamitische- en joods-christelijke traditie. 
Farshid begint met het vertellen van zijn indrukwekkende levensverhaal. Als 17-jarige is hij teleurgesteld in de islam: 
hij doet zijn best maar krijgt nooit zekerheid of het wel goed genoeg is/of hij gered is. Als hij in het leger dient geeft 
een andere soldaat hem een Bijbel: als hij het verhaal van de kruisiging leest, en dat de Here Jezus bad: "Vader 
vergeef het hun", weet hij, met zijn verstand, dat Jezus de Redder is. Hij vlucht met zijn ouders naar Nederland. Daar 
ervaart hij tijdens een kerkdienst Gods liefde in zijn hart: hij weet dan zeker dat Jezus ook zijn Redder is. 
Hij wil God dienen en start in 1992 de Iraanse kerk. Ook sluit hij zich aan bij "222Ministries". Geïnspireerd door 2 
Timotheus 2:2  hebben zij het verlangen om Jezus zichtbaar te maken in Iran, opdat Iran tot zegen wordt voor het 
Midden-Oosten. Hij laat hierover een filmpje zien. Ze verzorgen 24 uur per dag satellietuitzendingen waarmee men 
Iraniërs met het Evangelie kan bereiken. En omdat je geen Bijbels mag invoeren in Iran verspreiden ze de Bijbel in 
het Farshi met een soort creditkaart of een pen met een USB-stick. 
 
Na de pauze vertelt Farshid over de verschillen tussen de God van Israël en Allah: 
*God is een Drie-Eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, en heeft ons lief (1 Joh. 4:16) / Allah kan niet liefhebben. 
*De hemel is vol van God en Zijn heiligheid / Allah is niet in de hemel, daar zijn wel 72 mooie vrouwen en een rivier 
van wijn. 
*God maakt Zich bekend in Zijn Zoon / Allah maakt zich niet bekend.   
*God is heilig en wij zondigen; Jezus betaalt voor onze zonden met Zijn bloed / Allah weegt je daden: goed of kwaad, 
teveel kwaad gedaan dan ga je naar de hel. 
*God kent pijn; in de kruisiging van Jezus droeg Hij mijn pijn (Jes. 53:4 en 5) / Allah kent geen pijn/ begrijpt mij niet in 
mijn pijn. 
*God woont in ons (Joh. 15:4 en 5) / Allah komt niet dichtbij. 
*God geeft Zijn leven, Zijn Zoon om zondaars te redden (Joh. 3:16) /Allah wil zondaars vernietigen. 
*God heeft een Zoon: Jezus het vleesgeworden Woord / Allah heeft geen zoon. 
 
Als een moslim bidt zegt hij 5x per dag: Allah heeft geen zoon, Allah is niet geboren. Dit klinkt ook 5 keer per dag 
vanaf de moskee. Daarmee worden de mensen gehersenspoeld. 80 % van de moslims kan niet lezen in de koran, 
maar als je dit steeds hoort ga je het vanzelf geloven. Veel waarheden van de Thora staan in de Koran. 
Moslims geloven ook dat Maria de moeder van Jezus is. Ze geloven niet dat Jezus gekruisigd is, Hij is weggelopen. Ze 
geloven dat Ismaël de beloofde zoon van Abraham is, niet Izaäk. 
 
Het systeem van de islam is vijandig, de moslims zijn geen vijanden. 
Als een Moslim Jezus leert kennen hoeft hij niemand meer te doden om een plaats in de hemel te krijgen. 
Je bereikt niets met discussie: het enige wat de moslims nodig hebben is Gods Liefde leren kennen, en de Here Jezus 
als hun Redder. De laatste oproep van Farshid is: laat je relatie met God zien aan de moslims. 
Daarna kunnen er vragen gesteld worden.   
Farshid sluit de avond af met gebed en wenst ons Gods zegen. 
 
We kijken terug op een indrukwekkende Israëlavond en wanneer u deze avond nog 
eens wilt beluisteren kan dit via www.kerkomroep.nl, Nieuwpoort en dan de 
uitzending kiezen van 15 mei 2018. 
 
De Israëlcommissie Nieuwpoort – Langerak. 

http://www.kerkomroep.nl/
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NIET GESPOT IN DE KERK 
 
Voor het interview zou ik kijken wie ik zou spotten in de kerk maar dat liep anders want ik miste juist iemand. 
 
Toen ik aan mevrouw Verhoef- de Hoop in de Vijverhof vroeg of ze een interview voor de Door de Poort wilde geven 
was ze in eerste instantie niet enthousiast. Dacht dat ze niet zo veel te vertellen had. Mijns inziens was dat juist wel 
zo en ze stemde uiteindelijk in.  
En het klopte wat ik dacht, ze heeft juist veel te vertellen over haar (geloofs)leven. 
Waarom we aan Adriana Verhoef dachten? Zij is altijd een trouw kerkgangster geweest samen met haar man Janus 
die alweer 8 jaar geleden is overleden. Nu zie je haar niet meer in de kerk, maar dat wil niet zeggen dat ze niet op de 
hoogte is, want ze luistert elke zondag trouw, 2 keer naar de kerktelefoon. 
Ze mist het wel om naar de kerk te gaan en aan het avondmaal deel te nemen met de gemeente. Maar vindt het 
heel fijn om in de Vijverhof aan te gaan, waar wel rond de 18 mensen aan deelnemen. 
 
Adrie, zo mag ik haar noemen in het interview is geboren op 5 augustus 1933 (bijna 85 jaar geleden dus) in Willige 
Langerak. Verloor haar vader toen ze 7 jaar was, haar moeder trouwde een paar jaar later met een hele fijne, leuke 
man die een goede vader was. Bij haar eerste man had haar moeder 5 kinderen en bij haar tweede man nog eens 2. 
Een groot gezin waar iedereen zijn steentje bijdroeg om de boel draaiende te houden. 
De lagere school in Willige Langerak was een klein gezellig schooltje waar 1 klas was met alle groepen bij elkaar. Wat 
Adrie zich nog het best herinnert is het zingen van de Psalmen op school. Dat vond ze ook het fijnst, als kind al. 
Na de lagere school is ze gelijk gaan werken, zo ging dat in die tijd. Huishoudelijk werk vond ze fijn om te doen. Vanaf 
15 jaar tot haar trouwen heeft ze met veel plezier gewerkt bij de Familie Spijker in Bergambacht. Ze heeft nog steeds 
contact met de kinderen van deze familie. 
 
Ze kreeg verkering met Janus Verhoef. Hij was een zoon van een gegoede boer. Hij mocht eigenlijk niet trouwen met 
Adrie omdat ze geen geld hadden in haar familie. Het is zelfs nog even uit geweest maar ze konden niet zonder 

elkaar en toen ze in ondertrouw gingen kwam Adrie voor de 
eerste keer bij haar schoonfamilie in huis! Op de boerderij 
gingen ze wonen in het achterhuis. 
De koeien in de stal waren getuigen van de huwelijksnacht 
want Adrie en Janus  sliepen boven de stal in een bedstee. 
Adrie vond dat verschrikkelijk maar het was niet anders. 
Trouwens het was ook maar een kort nachtje want ze gingen 
om 2.00 uur naar bed en om 4.00 uur moesten ze er weer uit 
om de koeien te melken. Om 7.00 uur ging de pasgetrouwde 
Adrie naar haar moeder die een paar huizen verderop woonde 
om eens even op adem te komen met een bak koffie. Er zijn 7 
kinderen geboren en dat vond ze een prachtige tijd. Ze houdt 
van kinderen. Intussen heeft Adrie ook nog 12 kleinkinderen en 
het 12e achterkleinkind is op komst. Janus is 16 jaar boer 
geweest en daarna is hij gaan werken op de scheepswerf en  
met veel plezier gaan wonen in Nieuwpoort,  Liesdel 35.  

 
Vanwege zijn werk op de scheepswerf moest Janus naar Canada voor een klus. Adrie mocht mee want het was voor 
3 weken en dat was veel te lang om uit elkaar te zijn. Het was een prachtige tijd vooral voor Adrie. Ze werd in de 
watten gelegd door de mensen waar ze verbleef en was wel 10 pond gegroeid toen ze terug kwamen. 
Die pondjes waren er ook zo weer af want eenmaal thuis ging ze weer iedere dag naar haar werk bij de veearts. Daar 
deed ze ook huishoudelijk werk. Interieurverzorgster met een mooi woord. 
Daar heeft ze 25 jaar in Nieuwpoort gewerkt en nog 5 jaar in Groot-Ammers. Adrie heeft 1 keer op zondag gewerkt 
want dat moest en kon niet anders. 9 jaar geleden toen ze dus 76 was, is ze gestopt want toen werd Janus ziek. Zij 
heeft een prachtig afscheid gehad en heeft zelfs in de krant 
 gestaan en geld gekregen voor een nieuwe fiets. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9r7bE7ITcAhWHL1AKHahzBm4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.geheugenvannederland.nl%2Fnl%2Fgeheugen%2Fview%3Fcoll%3Dngvn%26identifier%3DRIJK01%253ASK-A-1121&psig=AOvVaw0s-4hOYofU-M_Cq6907pC4&ust=1530773154704272
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Janus is een jaar na zijn ziek-zijn overleden op 89 jarige leeftijd,  ze scheelden 12,5 jaar, hij is begraven in Willige 
Langerak. Daar zal ook de laatste rustplaats van Adrie zijn. Vier jaar geleden kreeg Adrie een tia en is een week heel 
erg ziek geweest, maar krabbelde er weer boven op en nu gaat het goed als ze maar heel rustig aan doet. En dat 
vindt Adrie wel eens moeilijk. Haar kinderen zijn allemaal goed voor haar en als ze in augustus 85 jaar wordt, wordt 
dat gevierd op camping de Koekoek.  
Adrie vond en vindt het in Nieuwpoort fijn om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Ze heeft net voor haar 
trouwen belijdenis gedaan op 11 april 1954. Onze dominee vindt ze een goede dominee want hij kan het begrijpelijk 
vertellen. Dominee Plette was haar favoriet. Hij krijgt nog steeds een kaart voor zijn verjaardag. 
 
Nog wat leuke wist-u-datjes over Adrie: 

 Ze heeft nog 2 zussen in de Vijverhof wonen. Sjaan en Wil. 
 Adrie zwaait altijd naar de kerkgangers. Als de gordijnen dicht zitten is ze niet thuis! 
 Ze is dol op bloemkool.  
 En op tokkelroom in de pap. 
 Televisie kijkt ze veel. Favoriete programma’s zijn: Geheugentrainer van Max, de Van Rossems, Binnenste 

Buiten en kookprogramma’s. 
 Kookt zelf nog. 
 Sjaals en pannenlappen breit Adrie voor arme landen. 
 Adrie is nooit chagrijnig.  
 Polonaise lopen op een bruiloft. Binnenkort bij leven en welzijn, bij een kleindochter. 
 21 jaar geleden heeft ze de naam verzonnen van de Door de Poort. Maar dat wist ze zelf niet meer. 
 En…… op 5 augustus wordt ze dus 85 jaar en een kaartje krijgen zal Adrie erg leuk vinden!!!  
 Ze woont op Kamer nummer 227.  

 
Adrie bedankt voor uw tijd en gezellige gesprek.        
 
Luci Suur 
 
 
 



 

11 

DE PEN 
 
Deze keer is de pen ter hand genomen door Toni den 
Hartog. 
 
1. Wat voor werk of studie doe je? 
Momenteel ben ik planner bij Mourik Services B.V. in 
Botlek-Rotterdam. Op die plek ben ik 
verantwoordelijk voor de inzet van personeel en 
materieel. 
 
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Dan zou ik chauffeur willen zijn op een asfaltkipper 
om asfalt en machines te transporteren. Dit doe ik af 
en toe in weekenden en is echt een hobby. Ik kom 
helemaal tot rust, het is gezellig, en ook leuk om met 
een team iets moois te maken.   
 
3. Welk compliment blijft bij je? 
Lastige vraag, ik vind het niet prettig om dit soort 
dingen over mezelf te zeggen. Maar als ik moet kiezen 
uit één van al die vele complimenten die ik elke dag 

krijg (grapje😉) is het deze: Marleen zei namelijk: “je 
zal echt een hele leuke/lieve vader zijn”. 
 
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Het te laat komen ergens.  
 
4. Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Met Marleen, zodat we elkaar dan soms nog net iets 

beter kunnen gaan begrijpen 😊 

 
6. Hoe blijf je in conditie? 
Door zeker twee á drie keer per week een rondje hard 
te lopen. Heerlijk lopen door de prachtige polder die 
we hebben, dan is het absoluut genieten. 
 
7. Wat betekent geluk voor je? 
Het leven dat ik nu heb is voor mij het perfecte 
voorbeeld van geluk. Ik heb leuk werk, een huisje, 
vrienden, lieve familie en een hele lieve/leuke vrouw. 
Bovendien verwachten wij begin september een 
‘kleine’ wat het, als het allemaal goed mag blijven 
gaan, helemaal compleet maakt. 
 
8. Wat raakt je? 
Zieke of verdrietige mensen. Helaas zijn dat er heel 
veel. 
 
 
9. Waar heb je spijt van? 
Geen idee… als je alles in één keer goed doet heb je  

weinig momenten van spijt 😉  
 

10. Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Ik vind het heerlijk om voetbalwedstrijden te kijken. 
Daarnaast vind ik VI (ik weet dat het soms op het 
randje is) ontspannen om te kijken. Je hoeft in ieder 
geval niet erbij na te denken en het is ook niet zo’n 
punt als je een aflevering mist. Andere favoriete tv 
programma’s zijn nog Flikken Maastricht en Ik vertrek. 
Qua radio luister ik van alles; van Top40 muziek tot 
80’s en 90’s-Hits en van John West tot André Hazes. 
 
11. Wat is je favoriete boek/internetsite? 
Boeken lees ik eigenlijk niet en op het internet kijk ik 
graag even wat nieuwssites als ad.nl en nu.nl.  
 
12. Wat weet niemand over je? 
Iets dat ik zelf ook niet weet. 
 
13. Wat irriteert je? 
Het irriteert mij mateloos als er over anderen 
gepraat/geroddeld wordt. Zeker als er dan dingen 
worden gezegd die uit de spreekwoordelijke 
wandelgangen komen. Als er dingen zijn, vraag ze dan 
op de man af en ga niet speculeren, want verhalen 
nemen de meest gekke/vervelende wendingen aan 
die veel pijn kunnen doen bij mensen.  

 
 
 
 
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Lastige vraag, Nieuwpoort heeft heel veel mooie 
plekken. Zeker de wallen en de oude straten en 
panden zijn zeer mooie kenmerken van Nieuwpoort.  
 
15. Aan wie geef je de pen door? 
Aan Fenneke (Stam) van Dam. 
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INPAKKEN EN …. 
 
Het is alweer even geleden dat we iets van de C.O.K. 
hebben geschreven. 
Van 24 augustus t/m 15 februari hebben we wekelijks 
met een groep trouwe gemeenteleden veel werk 
verricht. 
De griepgolf en andere persoonlijke ongemakken 
hebben ons ook parten gespeeld, maar toch was het 
werk steeds weer af. 
Graag willen we hierbij ook onze chauffeurs in het 
zonnetje zetten. Fijn dat jullie je hiervoor belangeloos 
inzetten. 
Waarschijnlijk heeft u een van hen wel eens zien 
rijden met een kar van onze sponsor. 
De opbrengst van dit seizoen is ruim 11 duizend euro. 
 
Met elkaar hebben we 3 maart het seizoen afgesloten 
met een gezellige bijeenkomst. Iedereen werd om 
16.00 uur in “het Arsenaal” verwacht. 
Na koffie en een glaasje fris zijn we aangeschoven 
voor een diner. 
We zijn die middag bijgepraat over de geplande 
projecten. 
 
Afgelopen winter is er een beamer in de benedenzaal 
van het Hervormd Centrum opgehangen. 
De bloembakken die op het Kerkplein staan zijn 
voorzien van nieuwe planten. 

Ook hebben we een financiële 
toezegging gedaan aan de 
kerkrentmeesters voor de 
aanschaf van een AED. 
Regeren is vooruitzien en als 
iedere minuut telt, erg 
belangrijk! 

 
Als commissie zijn we ook weer present geweest met 
de oliebollenverkoop tijdens kaarsjesavond en 
braderie. 
 
Vanaf D.V. 28 augustus start het nieuwe inpakseizoen 
weer. 
Vaste medewerker of nieuweling…….u bent van harte 
welkom! 
 
Namens de C.O.K. 
Goof Buijs 
Emma van der Heul 
Arina Brokking 
 
 
 
 

RAAD HET PLAATJE 
 
We hadden 4 inzendingen voor de verlovingsfoto. 

Sjanie Pellegrom 
Gerda van der Graaf 
Nees van der Ree  
Wil de Jong. 
Alle vier hadden ze het 
goed geraden…. de heer 
en mevrouw Beuzekom. 
Gefeliciteerd met het 
goede antwoord. 

 
Natuurlijk hebben we 
weer een nieuw 
plaatje voor u. Deze 
keer opnieuw van 
een bekend Poorts 
echtpaar. 
 

 
Uw inzending kunt u 
sturen naar 
e.suur@hetnet.nl 

Heeft u zelf een 

raadplaatje in huis, 

dan kunt u deze ook 

sturen. 

 

 
 

MUZIEKAVOND 
 
Muziekavond 11 april 
 
Een muziekavond over kerkmuziek in onze kerk…. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik er best een beetje met 
gemengde gevoelens naar toe ging…. 
Muziek maken is een grote hobby van me. Maar een 
avond over de geschiedenis van kerkmuziek trok me 
op de een of andere manier wat minder. 
Toen ik die avond de kerk binnen stapte waren er al 
heel wat stoelen gevuld en schoof ik achteraan bij. 
De avond begon en al snel zat ook ik geboeid naar 
mevrouw Hanna 
Rijken te 
luisteren. 

 
We begonnen 
met een 
Hebreeuwse en 
Latijnse psalm. 
Daarna vertelde 
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Hannah over de invloed van Luther op de kerkmuziek. 
We zongen psalm 42, geschreven door dichter 
Datheen, die wel een heel bijzondere manier van 
dichten op noten had.  
Probeer deze psalm maar eens te zingen op de ons 
bekende wijs: 

Daarna zongen we een psalm op hele noten. Gingen 
langs in Taizé waarbij we het lied “Bless the Lord” zelfs 
vierstemmig hebben gezongen! 
 

 
 
Toen een kinderlied, ‘zie de zon, zie de maan’. Bij dit 
lied kwamen diverse nieuwe talenten naar voren van 
een aantal gemeenteleden. Versterking voor de 
muziekgroep? Want het schudeitje en de rasp klonken 
best goed. 
We eindigden de avond met lied 150a “geprezen zij 
God”, waarbij de vrouwen steeds het refrein zongen 
en de mannen het couplet. 
Tot slot vertelde onze eigen organist Hans nog iets 
over de gaten die boven in de kerk in de muur 
zitten….het had iets te maken met een mooie 
akoestiek en de hoeveelheid hertz. Gelukkig heeft 
Hans beloofd hier zelf een keer een gemeenteavond 
mee te vullen, om ons daar nog meer uitleg over te 
geven (toch Hans? ;-) ) 
Al met al een mooie, boeiende en leerzame avond, die 
hoop ik zeker een vervolg gaat krijgen… 
 
Inge Baeld 
 

VANUIT CANADA 
 
Afgelopen weekend moest ik een programma leiden 
voor jongeren met speciale benodigheden.  Het was 
jaren geleden dat ik het programma van een van onze 
kampen moest uitvoeren en de eerste keer dat ik het 
programma van een Young Life Capernaum kamp 
moest organiseren.  Mijn onervarenheid met jongeren 
met speciale benodigheden maakte snel plaats voor 
het enthousiasme waarmee ze reageerden op ons 
programma.  Het was geweldig om in een atmosfeer 
te zijn met zoveel enthousiasme en gebrek aan 
oordeel.  Oordeel dat we zo vaak ervaren in de wereld 
van tieners (ik denk niet dat dit alleen een tiener 

probleem is).  Aan het einde van de dag hadden we 
een typische Young Life Club en de spreker Tyson 
vertelde het verhaal van een herder die honderd 
schapen had en hij was er een verloren.  Om het 
verhaal nog beter uit te leggen had Tyson een plastic 
schaapje verstopt en iedereen moest proberen om dit 
schaapje op te zoeken.  Toen we het schaapje hadden 
gevonden mocht iedereen zijn eigen schaap maken uit 
spekjes.  Daarna werd  het verhaal besproken met de 
leiders in "cabin time".  Het was mooi om te zien dat 
het evangelie dat ook wel het goede nieuws wordt 
genoemd, zo gebracht en ervaren werd bij de 
jongeren.  Ik leerde tijdens dit kamp dat het "speciale" 
van jongeren met speciale benodigheden is dat ik (wij) 
het goede nieuws van het evangelie op een nieuwe, 
andere, speciale manier kunnen ervaren als we ons 
daarvoor openstellen.  Het evangelie is voor iedereen 
en jullie investering brengt dit bij iedereen.  We staan 
op het punt om bijna tweeduizend jongeren op deze 
manier te bereiken deze zomer op ons kamp 
Rockridge Canyon. 
  
Gods zegen toegewenst, Hendrik Verveer 

 

 

 

 

Als een hert gejaagd, o Heere 
Dat verse water begeert, 

Alzo dorst mijn ziel ook zere 
Naar U, mijn God hooggeëerd, 
En spreekt bij haar met geklag: 
O Heer, wanneer komt die dag, 

Dat ik toch bij U zal wezen, 
En zien Uw aanschijn geprezen? 
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OPPASROOSTER 
 
1 jul G. vd Graaf M. vd Hof Carolien Korevaar 

8 jul D. Baan  H. vd Graaf Loïs Visser 

15 jul C. de Bes N. vd Berg Esmee Blom 

22 jul S. Vonk  L. Kroon Elizabeth Visser 

29 jul  Langerak 

5 aug M. Huisman D. van Vliet Wilke Vink 

12 aug  Langerak 

19 aug R. vd Vlist J. Vink  Marije Schakel 

26 aug A. Stierman I. Baelde Noa Bochanen 

2 sep M. de Jong C. Schippers Naomi van Vliet 

9 sep S. vd Voet A. vd Dool Tessa Bochanen 

16 sep M. Brandwijk M. Bochanen Marloes Blom 

23 sep M. vd Hof I. van Vliet Carolien Korevaar 

30 sep J. Brandwijk J. Huisman Lois Visser 

7 okt M. Blom G. vd Graaf Esmee Blom 

14 okt D. Baan  N. vd Berg Elizabeth Visser 

21 okt C. de Bes H. vd Graaf Wilke Vink 

28 okt S. Vonk  D. van Vliet Marije Schakel 

4 nov L. Kroon M. Huisman Noa Bochanen 

7 nov A. vd Dool 

18 nov  M. den Hartog R. vd Vlist Naomi van Vliet  

 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen: 
 Mw. L.J. van der Marel   Bij de Kerk 15a  Nieuwpoort 
 Dhr. R. van de Graaf   Polderstraat 4   Nieuwpoort 
 Dhr. J. Smid    Vlietzicht 132   Nieuwpoort 
 Mw. M. Hoogendoorn   Vuurkruidstraat 31  Nieuwpoort 

 
Verhuisd:         Naar: 
 Dhr. G. de Haan   Liesdel 29   Groot-Ammers 
 Dhr. A. van Houwelingen  Liesdel 40   Langerak 
 Dhr. P. Dekker    Nieuwpoortseweg 34  Oosterhout 
 Dhr. C.C. Mourik   Hoogstraat 40   Groot-Ammers 
  
Uitgeschreven: 
 Dhr. R. v.d. Graaf   Polderstraat 4   Nieuwpoort  
 
Overleden: 
 Dhr. J. van der Laan en 
 Mw. J. van der Laan-Smit  Vlietzicht 9   Nieuwpoort 
 Mw. J. van den Berg-van Vliet  Binnenhaven 37a  Nieuwpoort 
 Mw. C. Herwig-Kersbergen  Vlietzicht 14   Nieuwpoort 
 Dhr. G.H. de Groot   Vlietzicht 106   Nieuwpoort 
 Mw. C.J. Baardwijk-Wallaard  Vlietzicht 79   Nieuwpoort 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjgqf6hO3bAhVS2aQKHVDWDbYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.denieuwerank.nl/kinderoppas-zoekt-handjes/&psig=AOvVaw21s0lQyWGVOjUc6bgGpREY&ust=1529955075487376
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 Mw. I.J. Vink-Verheij   Sluis 4    Groot-Ammers 
  
Belijdenis: 
 Andries Lekkerkerker 
 Elizabeth Visser 
 Jamilla van de Weetering 
 
Doop: 
 Lisa Baan 
 Saar van Hof 
 
Huwelijk: 
 Lennard Visser en Jolien Hofman, Dr. Gravemeijerstraat 68 , Giessenburg  
 Klaas Uittenbogaard en Leandra de Jong, Vuurkruidstraat 35, Nieuwpoort 
 

GEVOUWEN HANDEN 
 
Data gebedskring D.V. augustus – november 2018 

Dag en datum Bij wie Adres 

Woensdag 1 augustus Aart Brandwijk Graafland 83 

Donderdag 16 augustus Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 2 september Anje van Dijk Binnenhaven 40 

Zondag 16 september Jan van den Dool Binnenhaven 42 

Maandag 1 oktober Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Dinsdag 16 oktober Anje van Dijk Binnenhaven 40 

Donderdag 1 november Aart Brandwijk Graafland 83 

Vrijdag 16 november Ariena Jongejan Waterlinie 54 

 
Tijd: van acht tot negen uur op zondag na de avonddienst 
 
Aanval op het gebed 
Het verhaal is bij iedereen bekend: Daniël wordt gered uit de leeuwenkuil; wat een wonder.  
Maar weet u/jij wat nog een groter wonder is?  
Dat Daniël blijft bidden, ook als hij weet dat hij daardoor in de leeuwenkuil zal worden gegooid (Daniel 6 : 11). 
Hoe zit dat bij u, jou en mij?  
Schiet het gebed er ook zo 
vaak bij in, door drukte, 
ziekte of zorgen? 
 
3x per dag gaat Daniël op zijn 
knieën, bidt en dankt hij God. 
 
Als gebedskring bidden en 
danken wij 2x per maand. 
U/jij wordt uitgenodigd om 
1x mee te bidden. Weet u 
welkom! 
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JARIG 
 

Mevr. K.A. Suur - Alkema Vlietzicht 138 2965CG NIEUWPOORT 11-7-1933 

Mevr. A. Croymans - van der Harst Julianastraat 78 2964BS 
GROOT-
AMMERS 12-7-1935 

Dhr. K. Renes van den Boetzelaerlaan 38 2967XC LANGERAK ZH 14-7-1939 

Mevr. W. Stigter - Loeff Vlietstraat 2 2965BE NIEUWPOORT 15-7-1929 

Mevr. J. den Braven - de Jong Vlietzicht 155 2965CG NIEUWPOORT 25-7-1932 

Dhr. A. Rozendaal Vlietzicht 22 2965CG NIEUWPOORT 25-7-1939 

Mevr. N. van der Graaf - Bootsman Heulkamp 25 2965CD NIEUWPOORT 29-7-1938 

Dhr. A. van der Graaf Heulkamp 25 2965CD NIEUWPOORT 3-8-1935 

Mevr. A. Verhoef - de Hoop Vlietzicht 227 2965CG NIEUWPOORT 5-8-1933 

Mevr. J. van Erk - van Doren Vlietzicht 85 2965CG NIEUWPOORT 29-8-1930 

Dhr. R. Ansink Bij de Waterschuur 21 2965AN NIEUWPOORT 31-8-1941 

Dhr. J.H. Slob Hoogstraat 32 2965AL NIEUWPOORT 31-8-1941 
Mevr. A.C. den Breejen - van 
Bergeijk Vlietzicht 159 2965CG NIEUWPOORT 3-9-1943 

Mevr. H. Vonk - Vuurens Vlietzicht 221 2965CG NIEUWPOORT 5-9-1929 

Mevr. J. Maurice - Stuye Irenestraat 2 2964BL 
GROOT-
AMMERS 9-9-1939 

Mevr. H.C. de Jong - van Egteren Vlietzicht 111 2965CG NIEUWPOORT 11-9-1929 

Mevr. J. Ouwerkerk - van Beuzekom Vlietzicht 23 2965CG NIEUWPOORT 13-9-1930 

Dhr. P. Vermeulen Liesdel 25 2965AR NIEUWPOORT 15-9-1942 

Dhr. A. Ooms Binnenhaven 20 2965AC NIEUWPOORT 24-9-1941 

Dhr. C. de Bondt Vlietzicht 201 2965CG NIEUWPOORT 1-10-1935 

Mevr. A.J. Jongeneel - Versluis Vlietzicht 72 2965CG NIEUWPOORT 9-10-1940 

Dhr. A. Spek Schoonhovenseveer 15 2964GB 
GROOT-
AMMERS 11-10-1927 

Mevr. H. de Bruin - van Veggelen Nieuwpoortseweg 76 2965AW NIEUWPOORT 14-10-1936 

Dhr. J.A. van der Ham Vlietzicht 16 2965CG NIEUWPOORT 15-10-1936 
Mevr. G.D. van Geenhuizen - 
Schipper Binnenhaven 33 2965AB NIEUWPOORT 16-10-1942 

Dhr. D. Koomans Vlietzicht 204 2965CG NIEUWPOORT 17-10-1943 

Dhr. J.A. de Man Vlietzicht 3 2965CG NIEUWPOORT 20-10-1924 

Dhr. W.J. van Eeuwijk Driesprong 12 2965AG NIEUWPOORT 22-10-1943 

Mevr. A. Slob - Stigter Hoogstraat 32 2965AL NIEUWPOORT 24-10-1941 

Dhr. H. van Meerkerk Liesdel 14 2965AS NIEUWPOORT 27-10-1940 

Dhr. E. Bakker Vlietzicht 115 2965CG NIEUWPOORT 28-10-1928 

Mevr. A. Ouwerkerk - Vonk Nieuwpoortseweg 38 2965AW NIEUWPOORT 29-10-1931 

Dhr. B. den Hartog Korte Tiendweg 16 2965AP NIEUWPOORT 3-11-1942 

Mevr. N. van der Ree - de Vries Vlietzicht 81 2965CG NIEUWPOORT 5-11-1939 

Dhr. W.G. van As Liesdel 33 2965AR NIEUWPOORT 5-11-1937 

Dhr. T. van Beuzekom Vlietzicht 102 2965CG NIEUWPOORT 8-11-1935 

Mevr. J.W. Mak - van Hees Waterlinie 50 2965CC NIEUWPOORT 8-11-1933 
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TAXI 
Rooster "Vijverhof Taxi"    

Juli 2018 - November 2018 
 

       
Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1 

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

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

Zondag 15-Jul   Wim van Renswoude André van der Vlist   Arie Blom 

Zondag 22-Jul   Teunis Voormolen Cees van der Vlist   Wim van Renswoude 

Zondag 29-Jul   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 5-Aug   Arie Blom Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag 12-Aug   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Zondag 19-Aug   Cees van der Vlist Arie Blom   Wim van Renswoude 

Zondag 26-Aug   André van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 

Zondag 2-Sep   Wim van Renswoude Cees van der Vlist   Arie Blom 

Zondag 9-Sep   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 16-Sep   Arie Blom Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag 23-Sep   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Zondag 30-Sep   Cees van der Vlist Arie Blom   Wim van Renswoude 

Zondag 7-Oct   André van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 

Zondag 14-Oct   Wim van Renswoude Cees van der Vlist   Arie Blom 

Zondag 21-Oct   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 28-Oct   Arie Blom Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag 4-Nov   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Dankdag 7-Nov   n.v.t. n.v.t.   Cees van der Vlist 

Zondag 11-Nov   Cees van der Vlist Arie Blom   Wim van Renswoude 

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

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

Zondag 2-Dec   Richard van den Dool André van der Vlist 
 

Teunis Voormolen 

              

              

       
Chauffeurs Telefoon 

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

Richard van den Dool 601915 
 

  daarna G.Stierman (Driesprong)  

Andre van der Vlist 602779 
 

  & mevr. W.vd Berg (Nieuwpoortseweg 48) 

Cees van der Vlist 602547 
 

  Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang 

Teunis Voormolen 601523 
 

's avonds:  Alleen Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang 

Wim van Renswoude 06-15669696 
 

        

Arie Blom 601673 
 

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

 
 

Bankzaken 
Daar zit je dan in de bank 
 
Eerst maar even voorstellen: Ik ben Addy Brandwijk getrouwd met Janneke en we hebben 1 zoon Roan. We wonen al 
heel wat jaartjes in de Poort en zijn voor velen wel bekend.  
Toen ik op dubbeltal kwam te staan had ik niet het gevoel dat ik een plek in de kerkenraadsbank  zou aannemen. 
Eerst maar eens gekozen worden en dan zien we wel verder. Dat verder kijken werd onrustig verstoord (door 
gekozen te worden). Dan moet je gaan nadenken over wel niet en niet wel. Ik moet eerlijk zeggen dat we er samen 
eigenlijk niet uit kwamen. Voor ons gelijk een leerweg dat dat ook niet mogelijk is. Als je het al druk hebt is het niet 
altijd te overzien hoe dingen lopen en ingevuld zullen worden. We hebben gesproken met diverse mensen en zo 
mochten we een besluit nemen om het wel te doen. Daar zit je dan in de bank! 
We hebben deze keuze in vertrouwen mogen nemen en zijn er nu wel van overtuigd dat het goed is. Wel is het zo 
dat er in de praktijk het een en ander moest verschuiven om deze functie in te vullen. Er zitten namelijk niet meer 
uren in een dag dan 24. Een heel aantal gaan verloren in horizontale toestand, maar dat is noodzakelijk. Dan moet er 
gewerkt worden, tijd voor elkaar en u kunt het verder wel invullen.  
Voor ik de functie van Pieter mocht overnemen hadden we samen een gesprek en stelde ik de vraag: hoe veel uren 
ik kwijt zal zijn in de week aan de functie jeugddiaken. Zijn antwoord was verhelderend “ hoeveel uren wil jij er in 
stoppen? ” 
De eerste maanden waren best spannend. Alles is nieuw en er is geen boekje waar je in kunt lezen hoe het moet. 
Jazeker! die is er wel. In vertrouwen mochten we deze functie aannemen en mogen we functioneren onder Zijn 
leiding.  
Dit was mijn eerste bijdrage aan DDP. Mogelijk zijn er ideeën voor ons jeugdwerk die u graag eens onder de 
aandacht zou willen brengen. Schroom niet en laat het weten!  
 
Mvg Addy Brandwijk  
addybrandwijk@hotmail.com 
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VAN DE CLUB 
 

 
 
 
Beste lezer, 
Hierbij weer een berichtje namens de club. 
De afgelopen periode hebben we weer een aantal leuke en 
mooie avonden gehad. We zijn een avond naar buiten geweest 
en hebben wat spellen onderweg gedaan. Ook hebben we een 
echte escaperoom gehad. Hierbij konden we goed zien welke 
groep er goed kon samenwerken. En met Pasen hebben we 
een mooi paasstukje gemaakt. Als afsluiting zijn we (door de 
regen…) naar de schuur van Dirk gelopen en hebben in de 
schuur paaseitjes gezocht. En uiteraard wat lekkers gegeten. 
We hebben afscheid genomen van Jesse, Esmee, Lucas, Luuk 
en Eshet. Veel succes op de middelbare school! 
Vanaf september starten we weer een nieuw seizoen. 
Iedereen van groep 5 t/m 8 is welkom! 
 
Groeten Dirk, Huibert, Sanne en Simone 
 

 
 

VAN DE VITA 
 
Woensdag 9 mei om 19:30 verzamelt Vita-Nova zich in Nieuwpoort-Zuid  om te vertrekken naar de Flevopolder. Het 
jaarlijkse kamp staat op het punt van beginnen! De dominee voorziet ons net voor vertrek nog van heerlijk schepijs 
met aardbeien en slagroom. Nadat we nog enkele serieuze teksten tot ons hebben gekregen starten we de auto's 
om te vertrekken richting Zeewolde. De reis verloopt voorspoedig en al snel komen we aan bij een prachtige villa. 
Voetbalveld, chillhok en genoeg ruimte zowel binnen als buiten zorgen ervoor dat wij ons er wel gaan vermaken. ‘s 
Avonds laten we de knakworsten en lekkere drankjes goed smaken en na de stille tijd gaan we op tijd slapen. We 
moeten tenslotte fit zijn voor de kerkdienst de volgende morgen.  
Na een heerlijk bereid ontbijt vertrekken we naar Nijkerk voor het bijwonen van de Hemelvaartsdienst in kerk De 
Fontein. De ontvangst door de koster (ex-inwoner van Ameide) is hartelijk en de dienst is mooi. ’s Middags pakken 
we de meegenomen fietsen voor een activiteit. Onderweg naar de bossen in de Flevopolder komen we meer 
trekkers tegen dan auto's, iets wat zelfs in Nieuwpoort niet voor komt. Na een fietstocht van bijna 15 km spelen we 
het spel vlaggenroof. Na diverse potjes en moe van alle (in)spanning  fietsen we toeristisch terug naar onze 
accommodatie. We doen allemaal nog even ons eigen ding en eten gezellig met elkaar. ‘s Avonds hebben we 
wederom het vaste onderdeel 'stille tijd'. Het is bijzonder en goed om te zien hoe openhartig iedereen durft te 
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spreken over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Dit geeft wel aan dat er het afgelopen seizoen een goede band is 
opgebouwd. ‘s Avonds nog even langs de plaatselijke Mc Donalds en thuis doen we nog wat leuke spelletjes met 
elkaar.  

 
 
Vrijdag hebben we wederom mooi weer en vermaken we ons prima ‘s ochtends. ‘s Middags vertrekken we naar 
Almere. De groep wordt opgedeeld in twee teams en krijgen beide teams, naast handicaps, een papier met 
opdrachten mee. Nadat we onder andere onze dans- en zangkunsten hebben getoond in Almere vertrekken we na 
een laatste drankje op het terras terug naar Zeewolde. Hier worden gelijk de voorbereidingen getroffen voor het 
avondeten. We krijgen ‘s avonds bezoek van ex-Vita leiding Henk en Miranda en ook Addy en Marleen zijn van de 
partij. Nadat de pannenkoeken met zorg zijn klaargemaakt eten we deze buiten in de zon gezellig met elkaar op. Het 
spel vlaggenroof wordt nog een keer gespeeld en op diverse plekken wordt fanatiek gestreden. (De tuin is 
waarschijnlijk nog aan het herstellen van de stoeipartijen in de bosjes). ‘s Avonds chillen we met elkaar nog bij het 
vuur en worden ook nog diverse spellen gespeeld.  
 
Zaterdagochtend pakken we, sommigen na amper twee uur slaap, onze spullen om terug te gaan naar de bewoonde 
wereld. Onderweg vallen diverse ogen dicht, maar dat mag de pret niet drukken. Terug in Nieuwpoort kijken we 
terug op een zeer 
geslaagd kamp waarbij 
serieuze en gezellige 
momenten in optimale 
balans waren. Nu 
genieten we van de 
zomerstop en eind 
september hopen we 
met elkaar weer aan 
een mooi Vita-seizoen 
te beginnen. 
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KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
De kinderen van de Kinderkerk hebben weer veel verhalen gehoord de afgelopen maanden. En wat is het leuk om te 
merken dat er ook al heel veel verhalen bekend zijn! Het Paasfeest hebben we uiteraard met elkaar gevierd en als 
afsluiting een lied zingen in de kerk was heel bijzonder.  
Vanwege het best grote leeftijdsverschil (de jongste kinderen zijn 3 jaar en de oudsten zijn 7/8 jaar) is het altijd de 
uitdaging om de inhoud op alle kinderen af te stemmen.  Door middel van een wat korter verhaal met al snel een 
duidelijke boodschap erin kunnen de jongste kinderen vaak geconcentreerd luisteren en hebben zelfs soms al 
antwoord op de vragen die we daarna bespreken met elkaar. De oudste kinderen krijgen dan wat moeilijkere vragen 
en helpen elkaar met de beantwoording. Mooie gedachten, kinderlijk geloof 
en nuchtere verklaringen voor dingen die wij als volwassenen soms niet 
kunnen bedenken maken de kinderkerk waardevol, zowel voor de kinderen 
als voor de leiding. 
  
Nog even en dan begint de zomervakantie alweer. Van een aantal kinderen 
zullen we dan afscheid nemen. We hopen dat veel gemeenteleden bij deze 
zogenaamde Overstapdienst aanwezig zijn, zodat er een warm welkom is 
voor de jonge gemeenteleden die vanaf dan de hele kerkdienst bij zullen 
wonen.  
  
Hartelijke groet, Leiding van de kinderkerk  
 

SCHOENENDOOSACTIE 
 
Wat is er leuker dan een cadeau krijgen? 
Iemand anders een cadeau geven! Iets van jezelf! 
Door een schoenendoos te versieren en te vullen met allerlei bruikbare en leuke spullen kun je een kind ergens 
anders op de wereld heel blij maken. Er zijn zoveel kinderen die nog nooit zo’n schitterend cadeau hebben gekregen. 
Doet u/jij straks in oktober weer mee? 
 
Hier volgt het lijstje met dingen die in de schoenendoos (geen laarzendoos!) gaan: 
SCHOOLSPULLEN: schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, liniaal enz. 
TOILETARTIKELEN: tandenborstel/-pasta, zeep, washandje, spiegeltje enz. 
SPEELGOED: knuffel, autootje, puzzeltje, jojo, kleine bal, knikkers (in 
zakje), ballon enz. 
Verder kunt je denken aan haarspelden, ketting/armband, pet, slippers 
enz. 
 
Er gaat zo best veel in een schoenendoos. 
Het is bijna vakantie, wellicht heb je tijd om naar een tweede hands 
markt of een kringloopwinkel te gaan, of naar de rommelmarktschuur in 
Langerak; er mag gebruikt speelgoed in de doos, mits het er goed 
uitziet. 
 
In De Zaaier kunt u/jij lezen waar en wanneer de dozen kunnen worden ingeleverd. 
 
Maak een bewuste keuze om wat te betekenen voor een kind dat leeft in moeilijke omstandigheden. Het bijzondere 
van de schoenendoosactie is dat er bij elke doos een boekje met Bijbelverhalen wordt uitgedeeld. We geven zo niet 
alleen nuttige en mooie dingen, maar willen ook laten zien dat God van kinderen houdt. 
 
We hopen dat er weer veel schoenendozen worden ingeleverd. 
Voor meer informatie: www.actie4kids.org 
Of bel met Ariena (601681). 

http://www.actie4kids.org/
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 FOTOSPEL 
 

Dit spel kun je doen met 2 (of meerdere) personen tegen elkaar  
of 2 (of meerdere) groepen. 
 
Wat heb je nodig? 
Een fotocamera of telefoon met camera. 
De lijstjes hieronder. 
Een pen 
 
Spreek van tevoren af hoe lang je de tijd hebt om foto’s te maken.  
Wie de meeste foto’s met onderwerpen van het lijstje maakt, wint.  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


