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In deze uitgave: 

 Antisemitisme – een actueel onderwerp 

 Open kerk: reactie van bezoekers 

 De kerkenraad steekt de handen uit de mouwen 
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Bezig blijven….! 

 
Bij de opening van een nieuwe supermarkt, werden alle belangrijke 
mensen van het stadje uitgenodigd. De opening werd gedaan door de 
burgemeester. 
De man vertelde dat hij erg blij was met de komst van een supermarkt 
in de stadswijk. 
De receptie begon en de genodigden werden voorzien van een 
drankje en een hapje. 
Al schuifelend en knikkend liepen de mensen door de supermarkt. 
Ook de directeur van een grote zeepfabriek was uitgenodigd om de 
opening bij te wonen. 
De man had als jongen in het kleine stadje gewoond en was vriend 
geweest met de ondernemer van de supermarkt. 
Hij was al ouder en woonde al jaren in de grote stad.  

Zo liep hij de plaatselijke dominee tegen het lijf. “Dominee Teeuwen, dat is lang geleden”, sprak hij verwonderd. 
Na het ophalen van herinneringen over de ouders van de zeepfabrikant en de fabriek die dit jaar 150 jaar bestond, 
vroeg de dominee welke collega van hem in de plaats stond waar de zeepfabrikant woonde. 
Hij moest het antwoord schuldig blijven. En verontschuldigde zich voor het feit dat hij de kerk niet meer bezocht. 
“Het zegt me allemaal niets meer dominee. Ik ben tot de conclusie gekomen dat bidden en geloven allemaal niets 
uithaalt en dus ben ik er mee gestopt.” 
 
De dominee vroeg hem mee naar buiten te gaan. Ze zagen een groepje spelende kinderen op het bouwterrein in de 
modder achter de supermarkt. 
 
“Hoelang bestaat de zeepfabriek van jou al?” vroeg de dominee.  “Al  bijna 150 jaar” zei de fabrikant trots. 
“Nou dat spul helpt anders geen snars, want moet je zien die kinderen zijn nog steeds smerig en vies”.  
 
“Ja maar”, antwoorde de zeepfabrikant. “Die zeep moet je wel blijven gebruiken, iedere keer weer anders zie je geen 
resultaat”. 
 
“Dat is waar jongen” zei de dominee……..”het is een kwestie van er mee bezig blijven”.  
 
De redactie van Door de Poort wenst u en jullie een fijne zomer en vakantie toe.  
Ook deze tijd mogen we bezig blijven…… Met zeep en met geloven 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

VAN DE REDACTIE 

mailto:redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl
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WELKOM IN GODS HUIS 
 

zondag 14-7-2019 9.30 Overstapdienst ds C.M. Baan 

 
14-7-2019 18.30  

 
ds Vastenhout Eethen en Drongelen 

zondag 21-7-2019 9.30 
 

ds C.M. Baan 

 
21-7-2019 18.30  

 
ds I. Hoornaar Ermelo 

zondag 28-7-2019 9.30 Dienst in Nieuwpoort ds C.M. Baan 

 
28-7-2019 18.30  Dienst in Langerak 

 
zondag 4-8-2019 9.30 Dienst in Langerak 

 

 
4-8-2019 18.30  Dienst in Nieuwpoort ds J. de Vreugd Amersfoort 

zondag 11-8-2019 9.30 Dienst in Nieuwpoort prop. Rick Boele Gouda 

 
11-8-2019 18.30  Dienst in Langerak 

 
zondag 18-8-2019 9.30 Dienst in Langerak 

 

 
18-8-2019 18.30  Dienst in Nieuwpoort ds J.P. Kromhout v.d. Meer Zwijndrecht 

zondag 25-8-2019 9.30 Sluiting VBW ds C.M. Baan 

 
25-8-2019 18.30  

 
ds B. Oosterom Rumpt 

zondag 1-9-2019 9.30 v.b.h.a. prop. Nathan Noorland Woerden 

 
1-9-2019 18.30  

 
prop. Rick Boele Gouda 

zondag 8-9-2019 9.30 H.A. ds C.M. Baan 

 
8-9-2019 18.30  d.z.h.a. ds C.M. Baan 

zondag 15-9-2019 9.30 Opening winterwerk ds C.M. Baan 

 
15-9-2019 18.30 

 
ds M. Westerink Langerak 

zondag 22-9-2019 9.30 
 

ds M.B. Plette Vriezenveen 

 
22-9-2019 18.30 

 
ds Vastenhout Eethen en Drongelen 

zondag 29-9-2019 9.30 
 

ds C.M. Baan 

 
29-9-2019 18.30 

 
ds P. Vroegindeweij Lexmond 

zondag 6-10-2019 9.30 Israël zondag ds C.M. Baan 

 
6-10-2019 18.30 

 
ds Dubbelman Giessenburg 

zondag 13-10-2019  9.30 GGG-thema ds C.M. Baan 

 
13-10-2019 18.30 

 
ds T. van Bruggen Streefkerk 

zondag 20-10-2019 9.30 50 jaar predikant ds J. Stelwagen Leersum 

 
20-10-2019 18.30 

 
ds H. Klink Hoornaar 

zondag 27-10-2019 9.30  GGG- thema ds C.M. Baan 

 
27-10-2019 18.30 

 
ds J. de Wit Jaarsveld 

zondag 3-11-2019 9.30 
 

ds A. Naijen Andel 

 
3-11-2019 18.30 

 
ds J. Hogenhout Meteren Est 

woensdag 6-11-2019 14.30  dankdag ds C.M. Baan 

 
6-11-2019 18.30 

 
ds C.M. Baan 

zondag 10-11-2019  9.30 v.b.h.a / GGG-thema ds C.M. Baan 

 
10-11-2019  18.30 

 
ds H. Klink Hoornaar 

zondag 17-11-2019  9.30 H.A./GGG-thema ds C.M. Baan 

 
17-11-2019  18.30 

 
ds C.M. Baan 
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zondag 24-11-2019 9.30 9.30 L.Z.K.J./G.G.G.thema ds C.M. Baan 

 
24-11-2019 18.30 

 
dhr R. Verkaik Hardinxveld Giessendam 

zondag 1-12-2019 9.30 eerste advent ds C.M. Baan 

 
1-12-2019 18.30 

 
ds J. v. Eck Lexmond 

zondag 8-12-2019 9.30 Open Vensters HA ds Boon Papendrecht 

 
8-12-2019 9.30 tweede advent ds L. den Breejen Delft 

 
8-12-2019  18.30 

 
Ds C.D. Zonnenberg Ochten 

zondag 15-12-2019  9.30 derde advent ds M.C. Stehouwer Wijngaarden 

 
15-12-2019  18.30 

 
ds. C.M. Baan 

zondag 22-12-2019 9.30 vierde advent ds.C.M. Baan 

zondag 22-12-2019 18.30 
 

ds J.C. v. Trigt Ameide 

dinsdag 24-12-2019 21.00  Kerstavond ds. C.M. Baan 

woensdag 25-12-2019 9.30 Kerstmorgen ds. C.M. Baan 

 
25-12-2019 18.30  Kinderkerstfeest 

 
zondag 29-12-2019 9.30 

 
ds M. Westerink Langerak  

 
29-12-2019 18.30 

 
ds H. Klink Hoornaar 

dinsdag 31-12-2019 19.30 Oudejaarsavond ds. C.M. Baan 

woensdag 1-1-2020 10.00 Nieuwjaarsmorgen ds. C.M. Baan 
 

 

VAN ONDER DE HAMER 
 

Van onder de hamer – juni 2019  
 
Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat elf leden belijdenis van het geloof hebben gedaan. Onze gemeente is 
verder uitgebreid met de geboorte van jonge kinderen. De ouders van Rosa 
hebben het voornemen om in de doopdienst ook belijdenis te doen. Daarnaast 
hebben meerdere mensen zich bij onze gemeente ingeschreven. Van harte 
welkom! Goed om te zien dat de gemeente zo aan alle kanten groeit. Anderzijds 
hebben we de afgelopen maanden vaak een afkondiging gedaan met het verzoek 
om te gaan staan. Dan weten we: er wordt een bericht van overlijden van een 
gemeentelid afgekondigd. Zo zijn er blijde en verdrietige momenten.  
Tijdens de kerkenraadsvergaderingen van het afgelopen kwartaal is er weer veel 
langs gekomen. Bijvoorbeeld een bericht van de inpakcommissie dat deze aan het 
einde van het seizoen stopt, dat is vlak voor het Paasfeest. We zijn vooral 
dankbaar voor het vele werk dat zoveel leden hebben gedaan. Met de opbrengst 
zijn veel projecten in en rond de kerkelijke gebouwen mogelijk geworden. Juist 
dankzij deze steun. Daarnaast was het ook een moment van ontmoeting tussen 
gemeenteleden. Dit werk zal in het najaar niet meer opgestart worden.  
Het Hervormd Centrum heeft een nieuwe geluidsinstallatie gekregen. Daarnaast 
kunnen we ook beelden uit onze kerk live zien in het Hervormd Centrum. Dit was 
met name tijdens de belijdenisdienst een goede oplossing om zoveel mogelijk gemeenteleden de dienst te kunnen 
laten volgen.  
Het boekje met praktische tips en vragen rond een uitvaart ligt alweer enkele maanden in de kerk. Neem gerust een 
exemplaar mee. Het is goed om in alle rust dit door te nemen en in te vullen als u concrete wensen heeft.  
Als kerkenraad zijn we het beleidsplan aan het doorlopen. Het huidige beleidsplan dateert uit 2014 en heeft een 
looptijd van vier jaar. Alle hoofdstukken worden voorbereid door groepjes van twee kerkenraadsleden. Daarna 
bespreken we dit met alle kerkenraadsleden. Je wordt je dan weer bewust dat een zondagsschool er bijvoorbeeld 
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niet meer is en dat de kinderen in onze gemeente naar de kinderkerk gaan. Zo passen we het beleidsplan verder aan 
de huidige situatie zoals die nu is en zoeken we richting in de bijbel over actuele onderwerpen.  
Zondag 26 mei was er een themadienst speciaal gericht op gemeenteleden met een beperking. Deze dienst op 
zondagmiddag is door velen bezocht.  
Tot slot hebben kerkenraadsleden vrijwilligerswerk gedaan in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in 
Oosterbeek. Zij bieden een plek om op adem te komen met pastorale zorg. De diaconie houdt al jaren een collecte 
voor dit doel. De Herberg is gehuisvest in een prachtig oud pand. Met elkaar hebben we de handen uit de mouwen 
gestoken om bladeren op te ruimen, onkruid te wieden en ramen te lappen. Het was goed om dit zo met elkaar te 
doen.  
De zomer is voor velen een tijd van op vakantie gaan en/of bezinning. Anderen blijven noodgedwongen of graag 
thuis. De diensten op de zondagen van 28 juli tot en met 18 augustus zullen weer gezamenlijk met Langerak zijn. We 
zijn blij dat we dit samen kunnen organiseren. Allen een goede zomer toegewenst.  
 
Een hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 
 

KINDEREN VAN ÉÉN VADER 
 
Gezamenlijke bid- en dankdagdiensten voor de kinderen van de Bethelkerk, de Koningskerk en de Hervormde kerken 
Nieuwpoort/Langerak i.s.m. C.B.S. Eben Haëzer te Nieuwpoort.  
 
Bij de eerste dienst die ik voor de kinderen leidde met dankdag hier in Nieuwpoort, liep ik tegen het feit aan dat er 
meerdere diensten voor kinderen georganiseerd worden. En ook om die reden had de school een relatief kleine rol, 
om de neutraliteit daarin te bewaren. Bij mijn bezoek op school in de week voor dankdag ging ook een gedeelte van 
de kinderen naar onze kerk, een gedeelte van de kinderen ging naar de Koningskerk en een groot gedeelte ging ook 
helemaal niet. Daar groeide het verlangen uit om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij een gezamenlijke dienst.  
Verlangen:  
Als kerken in Nieuwpoort en Langerak verlangen we allen de Ene Naam van Jezus Christus groot te maken, Hem te 
eren en na te volgen en van Hem te getuigen in de wereld om ons heen. Door te belijden dat Jezus Christus onze 
Heer en Heiland is, vinden we elkaar in dat ene fundament. Tevens dienen we Zijn opdracht en gebed tot eenheid in 
Hem na te volgen. Dat heeft tot gevolg dat onderlinge verschillen minder belangrijk worden. Aan de ene kant schept 
dat de mogelijkheid om op bepaalde gebieden samen te werken. Aan de andere kant schept dat ruimte om elkaar in 
de eigenheid van de gemeente te erkennen.  
Op diaconaal vlak, in evangelisatiewerk en in het jeugdwerk vindt samenwerking al plaats. Op dit moment 
organiseren de Hervormde kerken van Nieuwpoort en Langerak en de Bethelkerk en de Koningskerk hun diensten 
nog apart van elkaar op bid- en dankdag. En juist rondom deze dagen is er veel interactie met de basisschool. Er 
wordt zowel op de basisschool als in alle kerken met het materiaal van de HGJB gewerkt. De school stimuleert het 
kerkbezoek op de woensdagmiddag en de kerken bieden dan een dienst speciaal voor de kinderen. Er is een 
groeiend verlangen om voor alle kinderen van de basisschool één dienst aan te bieden, waarbij alle kerken 
betrokken zijn. Hierdoor hopen we dat meer kinderen meegetrokken worden naar deze diensten. We hopen 
hiermee het Evangelie te kunnen delen met zoveel mogelijk kinderen en ouders en juist ook in de samenwerking te 
kunnen getuigen van de liefde van Christus.  
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Betrokkenheid 
Met de predikanten van de verschillende kerken hebben we dit met elkaar besproken en samen met de 
verschillende kerkenraden en de school een voorstel op tafel gelegd. Daarin speelde het besef mee dat deze vorm 
van samenwerking minder neutraal is dan bijvoorbeeld de Vakantie Bijbelweek, aangezien het om kerkdiensten gaat 
en deze gehouden worden in een kerkgebouw. Evenwicht is daarom van belang. We proberen nu een commissie te 
vormen, waarin van elke kerk één afgevaardigde zitting zal nemen. Deze commissie zal i.s.m. de school en de 
predikanten de diensten voorbereiden. Daarin zal ernaar gestreefd worden zoveel mogelijk elementen die nu als 
goed gezien worden te behouden.  
Gezien de bereikbaarheid en grootte van de kerken hopen we afwisselend de diensten te kunnen houden in de 
Koningskerk en de Hervormde kerk te Nieuwpoort. Om de samenwerking ook een gezicht te geven stellen we voor 
steeds een Hervormde en een Gereformeerde predikant de dienst samen te laten leiden. Ze stemmen onderling af 
over de taakverdeling.  
 
Praktisch 
Alle kerken zijn nu akkoord om komende dankdag (2019) de middagdienst samen te organiseren. Er worden nu 
mensen benaderd om namens de verschillende kerken zitting te nemen in de commissie, zodat zij een eerste 
vergadering kunnen hebben om lijnen uit te zetten. We hopen de middagdienst van Dankdag 2019 dan gezamenlijk 
in de Koningskerk te houden o.l.v. ds. Hans Riemer en mijzelf. We zien uit naar Gods zegen op deze verbroedering 
rondom het Evangelie van Jezus Christus en bidden dat het tot eer mag zijn van Zijn grote Naam!  
 
Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
 

OPEN KERK 
 
Al weer zo’n 6 jaar is onze kerk in de maanden mei t/m augustus open op 
zaterdag voor bezoekers. Het initiatief werd genomen toen een aantal 
leden van onze kerk tijdens een wandeling elders een open protestantse 
kerk bezochten; iets wat veel minder voorkomt dan bij katholieke kerken 
in Nederland en zeker in het buitenland. En onze kerk is ook zeker het 
bezichtigen waard en nog meer; een open kerk straalt gastvrijheid uit en 
nodigt mensen uit om binnen te stappen.  
 
Met ca. 10 vrijwilligers verdelen we de zaterdagen en met 2-tallen 
ontvangen we de wandelaars en fietsers die Nieuwpoort bezoeken. En 
dat zijn er steeds meer. Als het weer niet echt tegenzit, dan komen er 
gemiddeld tussen de 15 en 30 bezoekers op een zaterdag, verdeeld over 
de 4 uur die we open zijn (11 - 15 uur). En dit leidt tot zeer gevarieerde 
gesprekken. We proberen altijd even, zonder opdringerig te zijn, met de 
mensen in contact te komen en dat lukt meestal.  
 
Om bezoek te stimuleren hebben we 5 jaar geleden een oproep gedaan 
in Het Kontakt voor organisten die op die zaterdagen zouden willen 
spelen op ons mooie orgel. En die oproep is geslaagd; sindsdien hebben 
we een groep enthousiaste organisten uit Noordeloos, Ameide, Nieuw-
Lekkerland, Hardinxveld, etc.; zelfs de organist van de Matrozenkerk uit 
de Rotterdamse haven vindt het een genot om elk jaar een keer te komen spelen. En als de deuren open staan en er 
komt mooie muziek uit, dan loop je toch niet voorbij?  
 
Hieronder enkele reacties die we via ons gastenboek hebben gekregen:  
· Prachtig kerkje (heel veel keer)  
· Fijne ontvangst en uitleg  
· Fijne plek om samen te zijn  
· Een pareltje in roerige tijden  
· Een kerk zoals hij hoort te zijn; gastvrij  
· Very nice to see the church and hear of the people who love the Lord  
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· Tijdens een prachtige fietstocht een rustpunt en een organist die een mooie bekende psalm speelde  
· Sfeervolle kerk en interessante toelichting  
· Zeer leuk en toch weer zaken bijgeleerd.  
· Waren kerkbezoeken bij ons in België maar zo ontspannen  
· Wij trouwen hier volgend jaar en het is mooi om nu al zo hartelijk en liefdevol te worden ontvangen  
· Heerlijke muziek, genoten  
· En nog veel meer (kijk het gastenboek in de kerk maar eens in … ) 
 
En we staan op de kaart in binnen- en buitenland, want bezoekers kwamen uit o.a. Alblasserdam, Breda, Buren, 
Beilen, Alphen a/d Rijn, Canada, 's-Gravenzande, Izegem België, Elst, Rotterdam, Meerkerk, Rhenen, Stellendam, 
Naaldwijk, Amsterdam, Rhoon, Harderwijk (Burg. De Groot), Tokio Japan, Katwijk aan Zee, Turnhout, Deventer, 
Verenigde Staten en zelfs uit Oud Alblas.  
 
Loop ook eens binnen, want we zijn er niet alleen voor toeristen. En voor volgend jaar kunnen we wellicht nog 1 of 2 
vrijwilligers mee laten doen. Je besteedt zo’n 3x 4 uurtjes in een hele zomer en je ontmoet mensen die je anders 
nooit zou spreken.  
 
En je mag trots en blij zijn met ons geloof en onze kerk;  
Beiden staan open voor iedereen!          Jan van Buren 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Geluidsinstallatie Hervormd Centrum 
In de afgelopen maand is de nieuwe geluidsinstallatie gemonteerd in het Hervormd Centrum, dit is een stand-alone 
systeem en kan dus zonder gebruik te maken van de geluidsinstallatie van de kerk functioneren, enkel wanneer het 
verzoek er is om uit te zenden zal dit via het uitzendkastje in de kerk lopen. 
Deze geluidsinstallatie is mogelijk gemaakt door een gift van de COK. 
 

 
Schoon maken kerkelijke gebouwen 
Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet bij het schoonmaken van de kerkelijke gebouwen. 
Op maandag 3 juni hebben veel vrijwilligers zich ingezet, de leeftijd was gevarieerd, de jongste 12 jaar en de oudste 
87 jaar. 
  
Ook op dinsdagmorgen is er nog hard gewerkt om het 
Hervormd Centrum wat extra aandacht te geven. 
We zijn dankbaar dat we dit ook als gemeente mogen 
doen. 
 
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 
 

mailto:kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl
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DE PEN 
 
Deze keer nam Nelleke van den Berg de pen ter hand. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Wat voor werk doe je? 
Op dit moment ben ik fulltime mama, daarbij doe ik 
de administratie van Martijn die in 2017 voor zichzelf 
begonnen is. 
  
2-Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Ik zou wel een leuk koffiezaakje willen hebben met 
zo’n mooi barista apparaat, zelfgemaakte lekkernijen. 
Gewoon een plekje waar je even kan ontsnappen aan 
de dag. 
  
3- Welk compliment blijft je bij? 
2 jaar geleden was ik ceremoniemeester samen met 
nog iemand en aan het eind van de avond kregen we 
een dikke pluim van de locatie eigenaar, zelden had 
hij zo’n goed georganiseerd feestje meegemaakt. Dat 
is gewoon leuk om te horen!  
  
4-Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Ik zal er twee noemen... ( ja echt, heb er nog meer 
haha)  
* Teveel tegelijk willen, binnenkort verhuizen we en 
het liefst wil ik dat alles op orde is zodra we het huis 
gaan bewonen. ( volkomen onhaalbaar aangezien we 
maar 4 weken de tijd hebben)  
* Ik kan ontzettend twijfelen, bijvoorbeeld in een 
restaurant. Het kiezen van een gerecht, oh help, dat 

duurt wel even..😊 
  
5- Op welk dier lijk je? 
Een hond, tenminste dat denk ik ( dit is de eerste keer 
dat ik mezelf moet vergelijken met een dier).  
Een hond is: sociaal, houdt van gezelligheid en is een 
lekkerbek: that’s me !  
  

6- Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Met Martijn. Gewoon om te kijken wat hij zoal de hele 
dag doet en met wie hij werkt, om daarna eens van 
gedachten te wisselen over zijn werk. 
  
7- Hoe blijf je in conditie? 
3 x per week vind je mij in de sportschool in Groot- 
Ammers, aan de hand van mijn schema ben ik 
ongeveer in 1,5 uur ( mits ik niet te veel loop te 
beppen) klaar.  Ook wandel ik veel met de hond. 
  
8- Wat betekent geluk voor je? 
Leven in vrijheid, liefde en gezondheid. Dit alles in de 
nabijheid van de mensen van wie ik hou en de 
aanwezigheid van onze God. 
  
9- Wat raakt je? 
Er zijn veel dingen die me raken ver weg en dichtbij, 
bijvoorbeeld het grote verschil tussen rijk en arm, wij 
kunnen kiezen tussen 10 soorten pindakaas terwijl er 
op 6 uur vliegen mensen (vooral kinderen) sterven 
van de honger. Er zijn momenten dat ik het wel kan 
uitschreeuwen: Maranatha kom, Heer Jezus kom.  
  
10- Waar heb je spijt van? 
Tja spijt.. Mijn vader zei ooit: spijt, daar koop je niets 
voor. 
Tuurlijk zijn er dingen waar ik spijt van heb, maar 
soms zijn deze dingen ook gebeurd om de persoon te 
worden die ik nu ben.  
  
11- Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Een goede serie op Netflix kan ik wel waarderen, de 
film: The Shack heeft op mij diepe indruk 
achtergelaten, een aanrader voor iedereen. Wat radio 
betreft luister ik graag naar Groot Nieuws radio. 
  
12- Wat is je favoriete boek/internetsite? 
Er zijn veel mooie boeken, mijn laatste boek was: Een 
engel in Rome, een schitterend boek. 
  
13- Wat weet niemand van je? 
Haha ik ben een open boek. Als mensen iets van mij 
willen weten... vraag het en je krijgt antwoord onder 
het genot van een bakje koffie of een goed glas  
wijn ;-)  
  
14- Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Ik woon er natuurlijk niet maar er is wel een plekje 
waar ik het liefst ben. Het is een stoel die ik officieel 
ben gaan gebruiken in 2012. Op deze stoel vind ik 
rust, word ik gevoed en ben ik dichtbij God. 
Binnenhaven 19a.  
  
15-Aan wie geef je de pen door? 
 Ilona Karsdorp.  
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SUIKERWERK 
 
In het voorjaar van 2001 werd ik benaderd door Jan 
van Dam of ik in een commissie wilde komen om 
samen met gemeenteleden geld bij elkaar te 
verdienen voor het bekostigen van de 
Vakantiebijbelweek. We zijn in de commissie 
begonnen met Goof Buijs, Jenita Stigter, Sjanie 
Verveer en Arina Brokking.  
Na het werven van vrijwilligers hebben we een 
informatieavond georganiseerd waar we van alles 
hebben toegelicht.  
20 september 2001 zijn we gestart met het inpakken 
van fondantkransjes. Daarna volgde het 
decoreerwerk. Het opspuiten van diverse artikelen: 
kippen, kuikens, jezus kindjes, sneeuwpoppen, 
kerstbomen, eenden, lolly’s, sigaren, vogelnestjes etc.  
Het eerste inpakseizoen had onze verwachtingen ruim 
overtroffen. Dit bracht € 6.530,27 op. De eerste 
uitgave was € 700,00 voor de VBW.  
Hierna zijn we gaan sparen voor vervanging van de CV 
in de Kerk en ‘het Havenlicht’. Een mooi project om 
ons voor in te zetten. We kregen zelfs van een 
gemeentelid een barometer om bij te houden hoever 
we zijn met de verdiensten.  
In 2002 nam Sjanie afscheid als commissielid en werd 
haar taak overgenomen door Emma van der Heul. 
Jenita ging in 2003 uit de commissie. Er werd 
wekelijks veel werk verzet en eind 2003 was het zover 
dat beide CV’s werden geplaatst.  
In vogelvlucht enkele projecten die werden 
ondersteund:  
- Diverse jaren VBW  
- Stucwerk, sausen en verven van de Kerk  
- CV en verbouwing + interieur van Hervormd 
Centrum  
- Verbouwing + interieur ‘het Havenlicht’  
- Orgel Hervormd Centrum  
- Geluidsinstallatie Kerk  
- Rolgordijnen Kerk  
- Blokhut pastorie  
- Beamer Hervormd Centrum  
- AED  
Veel vrijwilligers hebben op vele manieren hun 
steentje bijgedragen aan dit werk. Inpak- en 
decoreerwerk, vervoer – mensen die met hun eigen 
bus/auto met kar naar IJsselstein rijden. De ene 
enkele jaren, de andere vanaf het begin. Bijzonder om 
dit zolang met elkaar te doen. Het heeft bij elkaar het 
bijzondere bedrag van € 175.000,== opgebracht.  
 
Hier buitenom hebben we ook oliebollen gebakken en 
verkocht tijdens de braderie en later tijdens 
Kaarsjesavond. Dit heeft bijna € 20.000,== 

opgebracht, ook ter ondersteuning van projecten 
binnen onze Kerk.  
Nu na 18 seizoenen is het moment aangebroken om 
te gaan stoppen. We hebben verschillende jaren 
geprobeerd om de groep wat te verjongen. Helaas 
lukte dat niet. Nu diverse mensen binnen de groep 
hebben aangegeven te gaan stoppen is het draagvlak 
onvoldoende aanwezig.  
 

 
 
Graag willen we als commissie een ieder die zich de 
afgelopen 18 jaar op welke manier dan ook voor de 
COK hebben ingezet hartelijk bedanken. Zonder jullie 
inzet hadden we dit nooit kunnen bereiken.  
 
Met onze hartelijke groeten,  
Goof Buijs, Emma van der Heul en Arina Brokking 
 

MEISJE GEZOCHT 
 
In de vorige Door de Poort stond een foto van een 
jong meisje.  
Er kon geraden worden wie zij was.  
Niemand heeft het geraden. Misschien omdat het te 
moeilijk was. Wie is zij?  
Jullie krijgen nog een kans om het te raden. We doen 
er een tip bij. 

Haar voornaam heeft 2 dezelfde letters als haar 
achternaam.  
En…. Degene die altijd een antwoord opstuurt, mocht 
het nu niet doen.  
Oplossing naar e.suur@hetnet.nl 

mailto:e.suur@hetnet.nl
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HANDENARBEID 
 
Op zaterdag 25 mei zijn we vanuit de Hervormde Kerk 
in Nieuwpoort naar Oosterbeek gereisd. Ons jaarlijkse 
uitje van de kerkenraad had dit jaar als bestemming 
De Herberg. Graag wilden we dit centrum met 
“handenarbeid” ondersteunen.  

 
 
 
Na een 
hartelijke 
ontvangst 
met 
koffie in 
het 
koetshuis 
door mw. 
Alide 
Snitselaar

, zijn we aan de slag gegaan. Emmers, sponsen, 
zemen, harken en bezems stonden in ruime mate 
klaar om gebruikt te worden. Na een plechtige belofte 
om geen foto’s naar onze echtgenotes te sturen 
gingen we aan de slag. Fietsbanden werden 
opgepompt, de fietsenschuur geveegd, daken werden 
bevrijd van bladeren, onkruid gewied en vele ramen 
werden gelapt. Tot slot werd het terrein met bezems 
schoon geveegd. De Herberg ligt op een prachtige 
plek in het bos met veel bomen. Voor hoe lang de 
bladeren weg zijn is dus maar de vraag. Tussendoor 
werden we getrakteerd op een heerlijk glas fris. Het 
was informatief om de geschiedenis en het doel van 
het pastoraal centrum te horen. We hebben het als 
erg bijzonder ervaren om als kerkenraad met 
‘opgestroopte mouwen’ in een andere omgeving aan 
de slag te gaan. Het op een praktische manier bezig 
zijn is goed voor de onderlinge band.  
Wij hebben genoten van deze middag. Blij dat we een 
zeer bescheiden bijdrage hebben kunnen leveren. 
Ondertussen dragen we dit werk een nog warmer hart 
toe. Moe maar voldaan zijn we aan het einde van de 
middag weer naar Nieuwport gereden. We wensen 
alle vrijwilligers en vaste krachten Gods zegen toe bij 
dit mooie werk 
 

WIJKWERK 
 
Het is even geleden, maar dan nu toch een bericht 
van afscheid en welkom!  
 
We nemen afscheid van Joke Boele, na 10 jaar heeft 
zij besloten te stoppen met het wijkwerk. Natuurlijk 
vinden wij het jammer, maar zijn dankbaar dat Joke 

zolang met ons dit stukje werk in de gemeente heeft 
willen doen en begrijpen haar beslissing. Wij wensen 
haar samen met haar man Sjaak toe dat Zijn hand 
rondom hen mag zijn om hen te beschermen, Boven 
hen te zijn, om hen te zegenen.  
 
Bij een afscheid is vaak een welkom en dat geldt ook 
nu want voor de wijk van Joke komt Marianne 
Wulffelé namens het wijkteam van de kerk op bezoek. 
We wensen haar samen met u/jullie Gods nabijheid 
toe in de gesprekken tijdens de bezoeken.  
Met deze wisseling komt er ook een verandering in de 
wijk, want de Driesprong komt weer bij Marianne en 
Carla stopt in deze straat met de bezoeken. Dit is ooit 
veranderd omdat Joke zelf in de Driesprong woont en 
toen is deze “tijdelijke oplossing” bedacht.  
Nu gaan we weer terug naar de vroegere indeling.  
 
Als laatste voor u het volgende “verhaal”  
 
God kan ook jou gebruiken!  
Op een dag hielden de gereedschappen van de 
meubelmaker een vergadering. De voorzitter was 
broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk 
gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij 
teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze 
timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder 
kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat 
niemand hem zal missen.”  
Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed, 
maar dan moet broeder Schroevendraaier ook 
vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij 
tot enige prestatie komen.”  
Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit 
wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. 
Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte 
ontbreekt eraan.”  
Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat 
broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de 
maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft.”  
Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder 
Schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan, maar broeder 
Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd 
de verkeerde kant op.”  
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Op het heetst van de discussie kwam de 
Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan zijn 
dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging 
naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij 
zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle 
andere dagen: De duimstok, de schaaf, de kleine boor 
en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, 
maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan 
de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle 
gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt 
had, was de preekstoel klaar.  
De Meubelmaker ging naar huis.  
Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, 
dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen 
kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!”  
Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch 
deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een 
bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij 
elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar 
bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig. 
 

TAAKSTRAF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gespot voor de pastorie; taakstraf? 

Nee, echt niet: we deden zaterdagochtend 23 maart 
vrijwillig mee met "Langerak/Nieuwpoort schoon". 

 
Om 10 uur verzamelden we bij de Menno van 
Coehoornsingel, we waren met z'n zevenen.  
1 groep ging richting de Lekdijk, langs de wallen van 
Nieuwpoort en de Veersedijk: zij hadden wel 4 
vuilniszakken vol.  
Wij gingen richting de parkeerplaats voor De Spar. 
Daar hadden we al snel 60 blikjes geraapt! Gea ging 
daarmee terug, en om de soep warm te maken. Wij 
liepen, al vuil prikkend, via de Hennepstraat terug.  

Dankzij ons konden de pastoriebewoners genieten 
van een schoon uitzicht!  
Om 12 uur waren we weer aan de Menno van 
Coehoornsingel, waar we genoten van heerlijke 
erwtensoep en broodjes, gesponsord door De Spar.  
"Langerak/Nieuwpoort 
schoon" wordt 1x per 2 
maanden georganiseerd 
door Hemelsbreed.  
De data na de vakantie 
zijn 14 september en 16 
november.  
 
Tineke en Ariena 
 

ISRAELAVOND 
 
21 mei, thema: "Antisemitisme"  
en spreker Rabbijn Jacobs  
 
De avond zou in het Hervormd Centrum zijn, maar de 
grote zaal blijkt te klein voor de grote opkomst! 
Daarom verhuizen we naar de kerk.  
Henk van Merkerk heet iedereen van harte welkom, in 
het bijzonder opperrabbijn Jacobs.  
Na het gebed leest Henk uit Psalm 83:1-6, waarin van 
haat en nijd tegen het volk Israël te lezen is. En uit 
Ezechiël 34:11-16, waar God belooft om Zijn volk als 
schapen te weiden.  
 

 
Als rabbijn Jacobs het woord krijgt begint hij met te 
zeggen dat "Antisemitisme" niet nieuw is.  
Al vanaf het ontstaan van het volk, bij de berg Sinaï, is 
de haat tegen het volk nooit weggeweest.  
De rabbijn is een bijzonder begiftigd spreker en op 
een typisch Joodse manier (met veel voorbeelden en 
korte verhaaltjes) brengt hij het antisemitisme onder 
de aandacht. Het is confronterend om te horen hoe 
groot de rol van Nederlanders was in de Holocaust (of 
correcter: Shoa). Hij noemt ook voorbeelden van 
vergoelijking die in ons spreken zijn geslopen. 
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Bijvoorbeeld als er wordt gesproken over "Joden die 
na de oorlog niet zijn teruggekeerd": alsof ze elders 
zijn blijven wonen.  
De rabbijn waarschuwt ons, want hij vreest dat er 
straks zowel voor Joden als voor christenen geen 
plaats meer zal zijn in Europa. Mensen zijn 
gemakkelijk te beïnvloeden, en als je iets maar vaak 
genoeg hoort of leest neem je aan dat het zo is. Denk 
bv. aan het schrijven van de media over de "bezette 
gebieden" en "kolonisten".  
Een paar andere opmerkingen van de rabbijn:  
* Israël bestaat dankzij God, niet dankzij de Verenigde 
Naties.  
* Antisemitisme en antizionisme is hetzelfde.  
* Joden zijn verspreid over heel de wereld om te 
vertellen dat er een Schepper is; daarom verzetten de 
volken zicht tegen God, als ze zich tegen Israël 
verzetten.  
*Holocaust, nooit meer werd er na de oorlog gezegd, 
maar het kan zo weer gebeuren.  
*Secularisatie is een gevaar voor Joden en christenen: 
zij worden beiden als abnormaal gezien.  
* Ik ben niet bang, wel alert; ik laat me niet 
wegtreiteren.  
* Strijd tegen het antisemitisme! Houd het vlammetje 
van het geloof brandend.  
 
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen 
aan de rabbijn: "U mag alles vragen wat u wilt, want 
er zijn veel misverstanden over Joden".  
Er worden veel vragen gesteld en de rabbijn 
beantwoordt ze met evenveel voorbeelden en 
verhaaltjes.  
Na een leerzame avond bedankt Henk rabbijn Jacobs 
en sluit de avond af met gebed. 
 

GROEIGROEPEN 
 
De winterkring van de Kerk van Nieuwpoort is rond 
met veel creativiteit 
Na de winter komt de lente en sluiten we met alle 
kringen het seizoen af. Ik vond het weer een heerlijke 
periode met mooie persoonlijke ervaringen. Wat 
geweldig om die met elkaar te mogen delen. Dat is 
ook het bijzondere aan de avonden. Met de bijbel in 
de hand elkaar beter leren kennen. Dit seizoen deden 
we dat met de brieven, die Paulus vanuit de 
gevangenis van Rome aan de gemeente van Filippi 
schreef. 
  
We starten en sluiten af met alle groepen bij elkaar en 
ik mocht met Alie Stierman ook een bijdrage aan de 
organisatie leveren. De deelnemers van de laatste 
avond konden kiezen uit een Bijbelse verdieping of 
een creatieve workshop. De Bijbelse verdieping was in 

goede handen bij Christiaan en Alie en ik gingen naar 
de “clubzolder” op de eerste verdieping. Met verf, 
kwasten, wilgentenen en stukjes stof kon iedereen los 
met zijn creatieve talenten. En die hebben we écht in 

de gemeente. 😉 
  
Het leuke was, dat die ruimte de jeugd in ons allemaal 
naar boven haalde. Of je nu club hebt gegeven of op 
de club hebt gezeten, de herinneringen kwamen 
allemaal naar boven. En met het schilderen en 
wilgentenen vlechten zorgden de gesprekken voor de 
gezelligheid. Hebben jullie je schilderij of je 
nesthanger nog aan iemand doorgegeven? Ikke wel, 
maar ik had een extra hanger gemaakt en die heeft 
nog altijd een eigen plek op het terras in de tuin. 
  
De winterkring van de Kerk van Nieuwpoort is rond en 
de zomerkring is gestart op woensdag 26 juni. 
  
Groet, Wilma de Moel 
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Afsluiting winterwerk 2018-2019  
 
Na een heel winterseizoen met diverse Bijbel- en 
gemeente groeigroepkringen de Filippenzen brief te 
hebben doorgenomen, is het traditie om gezamenlijk 
op één avond af te sluiten. Dit jaar was dat op 
woensdagavond 20 maart.  
Het was een gezellige avond waarbij we met elkaar 
nog één keer terug blikten op wat we afgelopen 
seizoen hebben geleerd uit deze bijzondere brief.  
Daarnaast was er ook tijd voor ontspanning en kon er 
een keuze worden gemaakt uit drie workshops:  
· Bijbellezen volgens de methode “lectio divina”  
· Schilderen  
· Creatief met wol en andere pluizige lapjes  
Helaas weet ik niet meer wat er nu precies met de 
eerste workshop is gedaan… Wat ik ervan heb 
begrepen is dat er op een “andere manier” de Bijbel is 
gelezen en dat men zo weer vaak inspiratie op kan 
doen en dingen ontdekt die je anders misschien niet 
zo snel zou zien.  
De tweede workshop was schilderen. Dit gaf een mooi 
beeld van enkele bijzondere schildertalenten in onze 
gemeente. Eline en Gerrit hebben absoluut een gave 
hiervoor gekregen. Voor mijzelf was al snel duidelijk 
dat dit niet zo mijn ding was ;-). Maar ook fijn om dat 
dus te ontdekken!  
De derde workshop was het maken van een soort 
wiel, gevuld met wol en pluizen die je in de tuin kunt 
ophangen. Vogels plukken die vervolgens leeg om 
daar hun nest mee te maken. Mooi om deze wielen 
nog hier en daar in de Poort tegen te komen en ook te 
zien dat ze goed gebruikt zijn.  
Ook deze avond was een fijn “stukje gemeente-zijn”. 
Ik zou dan ook iedereen willen aansporen om volgend 
jaar je kans te grijpen en met één van de kringen mee 
te doen.  
Natuurlijk is het niet iedere avond misschien naar je 
zin maar wellicht kun jij door jouw inbreng wel 
iemand tot zegen zijn door wat je vertelt of deelt… 
 

 
 

 

DROP JE DOPJES 
 

 

Het is weer eens tijd voor de stand van zaken bij de 

dopjes.  

Bedankt voor al uw plastic doppen die bij ons over de 

drempel zijn gegaan en het worden er steeds meer!  

Waren het in 2017 totaal 6 vuilniszakken, in 2018 

waren het er 10 en tot nu toe in 2019 hebben wij 14 

vuilniszakken vol plastic doppen in Molenaarsgraaf 

kunnen brengen.  

En u kunt uw schone, plastic harde doppen van 

melkpakken, shampoo etc. en deksels van bijv. 

pindakaas op de Schippersweg 6a blijven inleveren.  

Hartelijke bedankt, Goof en Lenie Buijs 
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GESPOT IN DE KERK  
en de Vijverhof! 

 

Zeventien jaar waren ze. 
Piet en Corrie. Ze zaten 
tegenover elkaar op de 
galerij van de 
Hervormde kerk in 
Alblasserdam. Daar zag 
hij haar, wat een lieve, 
vrolijke en mooie meid 
dacht Piet, zij zag hem 
ook.  
Eigenlijk begon toen het 
echte leven voor Piet. 
Hij ging voor haar en dat 
was niet tevergeefs. Na 

zeven jaar verkering durfden zij het aan. Op 7 
augustus 1958 traden zij in het huwelijk. Eindelijk een 
huis, geregeld door Oom Wim, een duplexhuis. Dat 
Piet en Corrie zo lang verkering hadden was niet 
omdat ze het niet wisten of ze wel genoeg van elkaar 
hielden. Geen geld, geen huis. Zo ging dat in die tijd.  
 
Wist u datjes over Piet: 
-Hij bruine bonen en levertraan heel vies vindt.  
-Hij in de oorlog met een laken over zijn oren sliep.  
-Omdat er een bom was gevallen 20 meter van zijn 
huis.  
-Corrie Kersbergen haar meisjes naam is..  
-Dit geen familie is van…..  
-Maar Piet wel naast hen in de kerk zit.  
-Piet ook een leraren opleiding heeft gedaan…  
-Deze niet heeft afgemaakt.  
-Hij volgens mij een goede leraar was geweest.  
-Hij namelijk praatjes voor tien heeft.  
-Corrie de verlovingsring betaald heeft.  
-Piet heeft dit later goed gemaakt.  
-Hij nooit op tijd op zijn werk kwam.  
-Daarom maar voor zich zelf was begonnen.  
-Piet briefjes voor de kok in de etensbak stopt.  
-Om te zeggen dat het eten weer lekker was.  
-Behalve als het bruine bonen zijn.  
 
Deze keer heb ik een interview met Piet Herwig. 
Geboren op 12 mei 1933. In Alblasserdam.  
Nu wonende op Vlietzicht 220.  
Hij komt uit een gezin van elf personen, 6 jongens en 
drie meiden, Hij was de jongste van de jongens. Het 
was een gelovig gezin.  
Moeder was een wijze vrouw die Piet kon adviseren in 
belangrijke beslissingen.  
Vader werkte met 5 zoons bij J en K Smit en Piet 
dacht, dan solliciteer ik als jongen als jongste 

bediende naar de tekenkamer, afdeling 
scheepvoortstuwing.  
Hij heeft daar een volledige opleiding gekregen als 
groepsleider-constructeur.  
Piet was ook zeer vereerd toen hij zijn eigen 
tekenbureau had, of hij voor J & K Smit, wat later 
I.H.C. Holland is gaan heten, ook wilde tekenen. Piet 
heeft daar een grote klant aan gehad.  
Toen Piet bij J & K Smit zijn opleiding als tekenaar-
constructeur er op had zitten is hij gaan solliciteren bij 
Jonker en Stans in Hendrik Ido Ambacht. Hij kreeg 
daar de opdracht een zelf varende-zeewaardige 
kraanponton te fabriceren, waarvan de voortstuwing 
voor Piet zijn rekening was. Hij kreeg ook het toezicht 
bij de inbouw en het toezicht bij de beproeving van de 
voortstuwing.  
Omdat Jonker 
en Stans niet 
helemaal in 
Piet zijn lijn lag 
is hij verder 
gaan 
solliciteren en 
werd 
aangenomen 
na het 
wegnemen 
van enkele 
hobbel (van 
financiële 
aard) bij Scheepswerf Vuyk in Capelle aan de IJssel.  
Als groepsleider en hij kreeg de leiding op de 
tekenkamer werktuigbouw. Daar kreeg hij 
zeggenschap over de scheepsvoortstuwing over een 
serie schepen van achttien.  
De directie van Vuyk was teleurgesteld bij het 
indienen van Piet zijn ontslag. Hij liep met plannen 
rond.  
Piet zei onder het drinken van een kop koffie tegen 
Corrie, “weet je wat ik van plan ben?” Corrie 
verschoot van kleur en zij dat ze het niet wist maar 
wilde wel heel graag weten wat de plannen van haar 
man dan waren.  
Ik wil een tekenbureau beginnen, maar daar heb ik 
jouw toestemming wel voor nodig.” Corrie zo nuchter 
als zij was, zei meteen, als het bij jou in je hoofd zit, 
krijg ik dat er toch niet meer uit.  
Haar eerste vraag was, “waar dacht je kantoor te gaan 
houden? Hou er wel rekening mee dat we ook nog 3 
dochters hebben”. Het is tijdelijk de grote slaapkamer 
geworden want daar konden 2 tekencombinaties en 
een bureau staan.  
Het eerste probleem diende zich toen al aan. Ze 
hadden geen telefoon. En dat kon nog wel een paar 
maanden duren. Maar Corrie was ook niet voor een 
gat te vangen en had het inmiddels met de buurvrouw 
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op een akkoordje gegooid dat ze tijdens kantooruren 
gebruik konden maken van hun telefoon door middel 
van een kabel door de dakramen.  
Bij Vuyk zaten ze ook niet stil: Piet werd bij de directie 
ontboden.  
Hij mocht al het werk wat bij hen teveel was 
meenemen. Als voorwaarde stelde Vuyk dat de 
besprekingen over het werk bij hen op kantoor 
moesten gebeuren.  
Het was een mooie opsteker want daardoor heeft Piet 
21 maanden constant werk gehad.  
Dus op 1 april 1969 kwam Corrie met 2 kopjes koffie, 
hij proeft het nog, naar boven, op het kantoor van 
Piet. De eerste werkdag als zelfstandige. En het was 
geen grap.  
Toen voorspelde Corrie al dat hij niet alleen zou 
blijven. Ze kreeg gelijk. Piet heeft 20 man personeel 
gehad.  
Eigenlijk had hij alleen willen blijven maar dat ging 
niet. De zaken gingen gedurende 18 jaar erg goed.  
Ook werd er nog een zoon geboren in die tijd en het 
gezin Herwig was druk met alles wat een gezin bezig 
houdt.  
Dat het Piet met zijn bedrijf voor de wind ging was 
aan de automerken wel te zien:  
Van Simca 1000 naar Ford Cortina naar Audi 100.  
Toen stortte de handel in de scheepsbouw in. Piet was 
toen 54 jaar. Met de Belasting een constructie 
bedacht om met Pensioen te kunnen en geen 
uitkering te hoeven ontvangen.  

Tussendoor heeft 
Piet in dienst 
gezeten. Bij de 
koninklijke 
landmacht. 
Daarover heeft 
hij een mooi 
verhaal verteld.  
Het was winter 
en er lag ijs. Piet 
wilde gaan 
zwieren met zijn 
meissie, Corrie.  
Hij piepte er 
tussenuit zonder 
iemand te 
melden dat hij 

weg was. Kwam ook nog eens een half uur te laat in 
de kazerne.  
De volgende ochtend op appel. 2 weken de bak in, dat 
zou de straf worden. Piet verzon een verhaal over dat 
zijn vader een brief naar Prins Bernhard zou sturen 
dat het op de kazerne niet altijd pluis was. De 
meerdere van Piet trapte erin en Piet kreeg een 
weekend extra dienst i.p.v. twee weken de bak in.. 
Wat kon Piet bluffen.  

En hij had heerlijk gezwierd met Corrie!!!  
Corrie en Piet waren echte avonturiers.  
Op vakantie naar Indonesië, Zuid Afrika, Israël en alle 
landen van Scandinavië. Samen of met een groepsreis. 
En tussendoor veel geklust bij de kinderen.  
Piet en Corry hebben genoten van hun pensioen. Er 
werden kleinkinderen geboren. Twaalf, waarvan er 
een niet meer leefde toen hij geboren werd. Robin.  
Twee achterkleinkinderen zijn er ook nog bijgekomen.  
Elf keer zijn ze verhuisd in Alblasserdam en 
Papendrecht. In 2005 werd Piet ziek. Prostaatkanker. 
Hij is geopereerd en zegt zelf door een Godswonder 
genezen. In die periode toen Piet nog ziek was, 
hebben Piet en Corrie belijdenis gedaan van het 
geloof. Ze voelden allebei een grote behoefte om dat 
te doen. Het was een prachtige dienst met kinderen 
en kleinkinderen.  
In 2007 kreeg Corrie een Tia. Na 3 maanden een 
hersenbloeding en daags daarna nog hersenbloeding. 
Ze heeft in totaal 17 tia’s gehad.  
Ze was halfzijdig verlamd. Piet heeft haar weer lopen 
geleerd met zeer veel geduld.  
Corrie hield de moed erin. Als de kleinkinderen langs 
kwamen liet ze haar tenen bewegen en maakte daar 
grapjes over. Ze bleef een vrolijke vrouw, moeder en 
oma. Maar het viel niet meer mee op het laatst.  
Hij liet zich uit eindelijk over halen om naar 
Bleskensgraaf te gaan en in 2017 naar Nieuwpoort te 
verhuizen.  
Dat was beter voor beiden. Ze woonden daar nog 
maar kort, toen Corrie een zware longontsteking 
kreeg. Op 23 april 2018 is ze overleden. Piet heeft 11 
jaar voor haar gezorgd.  
Piet mist haar nog elke dag. En als hij over haar vertelt 
dan hoor je de liefde voor haar ervan af spatten. Wat 
mooi na 67 jaar.  
 
Met Psalm 52 vers 7 wilde Piet dit interview afsluiten; 
met hun belijdenis tekst: 
Mijn God, U 
zal ik eeuwig 
loven,  
Omdat Gij’t 
hebt gedaan.  
 
Dank je wel 
Piet voor je 
openheid, 
gastvrijheid en 
gezelligheid!  
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OPPASROOSTER 
 
14 jul   M. den Hartog   G. vd Graaf  Noa Bochanen  
21 jul   T. Bochanen   A. Stierman  Wilke Vink  
28 jul   J. Vink    M. Brandwijk  Naomi van Vliet  
4 aug   Dienst in Langerak  
11 aug   S. vd Voet   C. Schippers  Talitha Baelde  
18 aug   Dienst in Langerak  
25 aug   C. Korevaar   M. Bochanen  Marloes Blom  
1 sep   M. de Jong   I. van Vliet  Annika de Jong  
8 sep   M. vd Hof   J. Huisman  Loïs Visser  
15 sep   J. Brandwijk   M. Blom  Marije Schakel  
22 sep   N. vd Berg   C. de Bes  Esmee Blom  
29 sep   D. Baan   S. Vonk  Elizabeth Visser  
6 okt   H. vd Graaf   L. Kroon  Noa Bochanen  
13 okt   D. van Vliet   M. Huisman  Wilke Vink  
20 okt   M. den Hartog   R. vd Vlist  Naomi van Vliet  
27 okt   C. Schippers   T. Bochanen  Talitha Baelde  
3 nov   A. Stierman   J. Vink   Marloes Blom  
6 nov   G. vd Graaf  
10 nov    M. Brandwijk   M. Bochanen  Marije Schakel  
17 nov    S. vd Voet   C. Korevaar  Loïs Visser 
 

AANSLUITINGEN KERKTELEFOON 
 
Kerktelefoonaansluitingen Nieuwpoort en Langerak  
 
NAAM       ADRES     GEB.DATUM  
Mw. A. van Middelkoop-de Jong   Vlietzicht 224    16 – 01 - 1945  
Dhr. P. Stout      Vlietzicht 203   19 – 01 – 1928  
Mw. J.M. Koomans-Batenburg    Vlietzicht 204    20 – 01 - 1946  
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven    Bij de Kerk 12    21 – 01 – 1936  
Mw. W.G. van Kooten-Slager    Meerzorg Vijverhof   22 – 01 - 1929  
Dhr. A. Slob      W.v.Langherakeln 2   27 – 01 - 1944  
Mw. J.J. Terlouw-Zwijnenburg    W.v.Langherakeln 56   01 – 02 - 1938  
Mw. G.N. Kortlever     Vlietzicht 140    03 – 02 - 1946  
Dhr. J. Blom      Melkweg 7    05 – 02 – 1955  
Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg    Vlietzicht 12    09 – 02 - 1924  
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven    Lekdijk 34    10 – 02 – 1931  
Dhr. J. Hakkesteegt     Vlietzicht 74    19 – 02 - 1932  
Mw. H. den Hartog-Alblas    Vlietzicht 223    27 – 02 - 1927  
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  
Mw. S. Hakkesteegt-v.d. Meijden   Vlietzicht 74    04 – 04 - 1933  
Dhr. G.A. Stierman     Driesprong 5    07 – 04 - 1941  
Mw. J. den Hartog-Brouwer    Vlietzicht 13    23 – 04 - 1930  
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. R. v.d. Wal-den Braber    Vlietzicht 147    08 – 05 - 1946  
Mw. M.A. Slob-Blokland    W.v.Langherakeln 2   17 – 05 - 1936  
Mw. T. Verdoold     Korte Tiendweg 3   19 – 05 - 1939  
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Mw. M. Matthijsse-Streefkerk    Vlietzicht 75    04 – 06 – 1929  
Dhr. J. Maurice     Irenestraat 2, Gr.Ammers  07 - 06 - 1938  
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos   Vlietzicht 218    05 – 06 - 1931  
Dhr. H. v.d. Graaf     Vlietzicht 218    20 – 06 - 1932  
Dhr. T. Vlot      Korte Tiendweg 6   21 – 06 – 1959  
Mw. A.J. Jongejan     Waterlinie 54    21 - 07 – 1951  
Mw. C. Korevaar-den Besten    Vlietzicht 15    25 – 07 - 1934  
Mw. A. Verhoef-de Hoop    Vlietzicht 227    05 – 08 - 1933  
Mw. A. den Hartog-v.d. Linden    Julianastraat 58   07 – 08 – 1926  
Mw. J. Maurice-Stuye    Irenestraat 2, Gr.Ammers  09 – 09 - 1939  
Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom   Vlietzicht 23    13 - 09 – 1930  
Mw. C.M.W. Ritmeester-v.d. Made   Liesdel 39    27 – 09 - 1963  
Dhr. C.T. Blokland     Julianastraat 18   06 - 10 – 1934  
Dhr. D. Koomans     Vlietzicht 204    17 – 10 - 1943  
Mw. A.J. Borst-Vonk     Vlietzicht 131    26 – 10 - 1936  
Mw. A. Ouwerkerk-Vonk    Meerzorg Vijverhof   29 – 10 – 1931  
Mw. J.W. Mak-van Hees    Waterlinie 50    08 - 11 – 1933  
Dhr. T. van Beuzekom     Vlietzicht 102    08 – 11 – 1935  
Mw. M. van Beuzekom-Boogert   Vlietzicht 102    27 – 11 – 1935  
Mw. P. Blom-Vink     Hof van Ammers   04 – 12 – 1929  
Dhr. H. Ouwerkerk     Vlietzicht 23    11 – 12 – 1929  
Mw. C. Vink-Verhoef     Vlietzicht 146    12 – 12 – 1933  
Dhr. J. Huisman     Achter het Arsenaal 12   18 – 12 – 1931  
Mw. C. Blom-Zwijnenburg    Melkweg 7    28 – 12 – 1959 
 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen:  
Dhr. A.C. Aantjes     Liesdel 29    Nieuwpoort  
Mw. D.M. van der Vlist     Singel 6    Nieuwpoort  
Mw. S. de Vos      Graafland 63    Groot-Ammers  
Fam. J.D. van Oosten-Schippers   Sluis 41a    Groot-Ammers  
Dhr. P. van der Maas en  
Mw. R. van der Maas-van Dijk    Molenlaan 13    Groot-Ammers  
 
Verhuisd:      Van    Naar:  
Fam. B.M.G. Van Pelt-Vink    Kievitsweer 20    Langerak, M.v.Coehoornsingel 1  
Mw. J. van Erk-van Doren    Vlietzicht 85    Lexmond, De Laak 31a  
Fam. W. Timmer-Meerkerk    Hoogstraat 45     Hardinxveld-Giessendam, 
Buitendams 36  
Dhr. G. Witzier, mw. E.P. Stout  
en zoon J.J. van Middelkoop    Schoolstraat 5     Langerak, Lekdijk 168  
 
Overleden:  
Mw. W.G. den Boer     Vlietzicht 71    Nieuwpoort  
Dhr. E. van Kooten     Driesprong 3    Nieuwpoort  
Mw. M. van der Wal-Hakkesteegt   Vlietzicht 208    Nieuwpoort  
Dhr. J. Stigter      Ooievaar 12    Nieuw-Lekkerland  
Mw. H. Vonk-Vuurens     Vlietzicht 221    Nieuwpoort  
Mw. M.S. Mudde-Dekker    Buitenhaven 23   Nieuwpoort  
Mw. H. de Bruin-van Veggelen    Nieuwpoortseweg 76   Nieuwpoort  
 
Belijdenis:  
Pieter van Andel en Wendy van Andel-Scherff  
Jeroen van den Berg en Annabel van den Berg-Verheul  
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Huibert van der Graaf  
Pim de Jong  
Jan-Willem Kroon en Lianne Kroon-van der Hoff  
Nico Ouwerkerk  
Naomi van Vliet  
Eline van der Es  
 
Gedoopt:  
Eline van der Es, Bij de Kerk 15, Nieuwpoort  
 
Huwelijk:  
Arno Brandwijk en Anje van Dijk, Binnenhaven 40, Nieuwpoort 
 

TAXI 
 

Dag Datum 
 
Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2 

 
Avond Auto 1 

Zondag 7-Jul 
 
André van der Vlist Teunis Voormolen 

 
Richard van den Dool 

Zondag 14-Jul 
 
Wim van Renswoude Arie Blom 

 
Cees van der Vlist 

Zondag 21-Jul 
 
Richard van den Dool André van der Vlist 

 
Teunis Voormolen 

Zondag 28-Jul 
 
Cees van der Vlist Wim van Renswoude 

 
Arie Blom 

Zondag 4-Aug 
 
Teunis Voormolen Richard van den Dool 

 
André van der Vlist 

Zondag 11-Aug 
 
Arie Blom Cees van der Vlist 

 
Wim van Renswoude 

Zondag 18-Aug 
 
André van der Vlist Teunis Voormolen 

 
Richard van den Dool 

Zondag 25-Aug 
 
Wim van Renswoude Arie Blom 

 
Cees van der Vlist 

Zondag 1-Sep 
 
Richard van den Dool André van der Vlist 

 
Teunis Voormolen 

Zondag 8-Sep 
 
Cees van der Vlist Wim van Renswoude 

 
Arie Blom 

Zondag 15-Sep 
 
Teunis Voormolen Richard van den Dool 

 
André van der Vlist 

Zondag 22-Sep 
 
Arie Blom Cees van der Vlist 

 
Wim van Renswoude 

Zondag 29-Sep 
 
André van der Vlist Teunis Voormolen 

 
Richard van den Dool 

Zondag 6-Oct 
 
Wim van Renswoude Arie Blom 

 
Cees van der Vlist 

Zondag 13-Oct 
 
Richard van den Dool André van der Vlist 

 
Teunis Voormolen 

Zondag 20-Oct 
 
Cees van der Vlist Wim van Renswoude 

 
Arie Blom 

Zondag 27-Oct 
 
Teunis Voormolen Richard van den Dool 

 
André van der Vlist 

Zondag 3-Nov 
 
Arie Blom Cees van der Vlist 

 
Wim van Renswoude 

Biddag 6-Nov 
 
n.v.t. n.v.t. 

 
Richard van den Dool 

Zondag 10-Nov 
 
André van der Vlist Teunis Voormolen 

 
Richard van den Dool 

Zondag 17-Nov 
 
Wim van Renswoude Arie Blom 

 
Cees van der Vlist 

Zondag 24-Nov 
 
Richard van den Dool André van der Vlist 

 
Teunis Voormolen 

 
Chauffeurs  Telefoon 
Richard van den Dool 601915 
Andre van der Vlist 602779 
Cees van der Vlist 602547 
Teunis Voormolen 601523 
Wim van Renswoude 06-15669696 
Arie Blom  601673 
 

's ochtends:  Auto 1: eerst Croymans (Julianastraat 78, Groot-Ammers) 
  

 
daarna mevr. W.vd Berg (NPwg 48) & mevr M.vd Dool (NPwg 36) 
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Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang, daarna  

  

 
G.Stierman (Driesprong) en mogelijk de dames vdBerg & vdDool 

  

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

  

Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald. 

 
In de afgelopen periode hebben we voor de bibliotheek weer een aantal nieuwe 
boeken kunnen aanschaffen. Graag willen we hier een paar boeken presenteren: 
 
Het napalmmeisje  -  Kim Phuc Phan Thi 
De foto waarop een meisje wanhopig wegrent voor de vlammen van 
napalmbommen is wereldberoemd. Minder bekend is hoe het verder ging met de 
Vietnamese Kim Phuc. In dit aangrijpende boek vertelt ze het verhaal van haar 
jeugd, het heftige moment van de foto en haar lange weg naar genezing en vrede. 
Het napalmmeisje is een schrijnend verhaal over de oorlog in Vietnam en hoe een 
jong leven in een handomdraai verwoest kan worden. Maar het is ook een 
hoopgevend boek over de veerkracht die Kim vond in de liefde en genade van God 
                              
De saboteur -  Mary Glazener  
‘De saboteur’: het verhaal van een verzetsheld en vooraanstaand theoloog. 

  
Op 9 april 1945 werd Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenburg ter 
dood gebracht vanwege zijn rol in het Duitse verzet. De saboteur is een historisch-
biografische roman over het leven van Bonhoeffer die in verzet kwam tegen het 
naziregime en uitgroeide tot een van de grootste luizen in de pels van Hitler. De 
Amerikaanse schrijfster Mary Glazener tekent hem als een begaafd en bewogen 
mens, compromisloos in zijn verzet. 
   
Het leven van Dietrich Bonhoeffer wordt beschreven vanaf het moment dat Hitler 
aan de macht kwam. Dietrich en zijn familie hebben verschillende contacten met 
joodse mensen en zien hen als vrienden. Als Hitler zijn pijlen op de joden richt, krijgt 
hij van hen veel weerstand. 
Dietrich is de voortrekker van enkele mensen van de kerk die bezwaarschriften 
schrijven aan Hitler. Alhoewel die eerst wel wat lijken te doen, hebben ze toch niet 
veel meer te zeggen in de kerk. Die is al snel omgevormd tot Staatskerk. Dietrich 
gaat in het geheim een seminarie leiden. Hij blijft voorlopig aan als professor 

theologie in Berlijn, totdat hij ontslagen wordt. 
Het seminarie kan een tijdje zijn gang gaan, maar wordt dan ook als illegaal bestempeld en gesloten. 
  
Tijdens de jaren 1933-1943 lukt het Dietrich een paar keer om naar het buitenland te gaan. In Engeland, Amerika, 
Zweden, Rome en Zurich maakt hij de gang van zaken in Duitsland bekend. Hij vertelt dat de kerk niet vrij meer is en 
alles gecontroleerd wordt. Hij waarschuwt voor Hitler, maar er wordt helaas niet veel mee gedaan. 
Het is interessant om te lezen over de “Oster-groep”, die in het geheim aanslagen op Hitler voorbereidden.  
  
Het is opvallend hoe hard Dietrich voor zichzelf is en hoe snel hij de bedoelingen van Hitler door had. Veel meer dan 
zijn landgenoten ziet hij dat Hitler niet zal stoppen met innemen van land. Hij brengt het land ten onder en hun 
kinderen moeten de beker van gramschap drinken. 
Een bijzonder mooi boek! 
 
Deze, en andere boeken kunt u vinden in de gemeentebibliotheek.  
Geopend op maandag, 1x per 2 weken van 18.30 uur tot 20.00 uur.     Welkom!! 

DE GEMEENTEBIBLIOTHEEK 
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JARIG 
 

Aanschrijfnaam Volledig adres Postcode Plaats Geb.datum 

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 Ooievaar 12 2957NH NIEUW-LEKKERLAND 15-7-1929 

Dhr. B.J. van der Poel Nieuwpoortseweg 2 2965AW NIEUWPOORT 20-7-1944 

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

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 

Dhr. A. Vierhoven Vlietzicht 109 2965CG NIEUWPOORT 5-8-1944 

Dhr. J.H. Slob Hoogstraat 32 2965AL NIEUWPOORT 31-8-1941 

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

Mevr. A.C. den Breejen - van Bergeijk Vlietzicht 159 2965CG NIEUWPOORT 3-9-1943 

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 -35 2965AB NIEUWPOORT 16-10-1942 

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

Dhr. J. Ottevanger Vlietzicht 237 2965CG NIEUWPOORT 21-10-1944 

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 Vlietzicht 3 2965CG NIEUWPOORT 29-10-1931 

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

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

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

Mevr. J.W. Mak - van Hees Waterlinie 50 2965CC NIEUWPOORT 8-11-1933 

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

 
SCHOENENDOOSACTIE ACTIE4KIDS  
 
In 2018 werden er 33 schoenendozen gemaakt. Er werden popjes aangekleed en bedjes gemaakt in de 
schoenendozen. (2 foto's)  
 
Samen met de 22 dozen uit Langerak was de auto aardig vol, en bracht ik ze naar Papendrecht, (foto)  
 
Daarna gingen ze naar Zuidland, waar ze werden nagekeken en gesorteerd om te worden verstuurd naar: Zambia, 
Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.  
 
Ook dit najaar hopen we weer de schoenendoosactie te houden.  
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.  
 
Hier volgt de checklist van spullen die in de schoenendoos (geen laarzendoos!) gaan:  
SCHOOLSPULLEN: schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, liniaal enz.  
TOILETARTIKELEN: tandenborstel en tandpasta, zeep, kam, 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.  
 
Als de folders in oktober worden uitgedeeld kun je lezen wat er in de doos moet/mag en wat niet.  
Let op: de checklist is vernieuwd!  
Maar je kunt nu alvast gaan verzamelen, want er mogen goede, gebruikte spulletjes in de doos.  
Je kunt hiervoor o.a. terecht bij de Rommelmarktschuur in Langerak.  
 
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.  
 
In De Zaaier kunt u/jij lezen waar en wanneer de dozen kunnen worden ingeleverd.  
Doe mee! Voor meer informatie: www.actie4kids.org  
Of bel met Ariena (601681).  
 
De schoenendozen die in 2019 ingeleverd worden, gaan ze uitdelen aan kinderen in: - Sierra Leone, Malawi, Togo, 
Roemenië, Moldavië, vluchtelingenkamp Moria op Lesbos 
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VAN DE CLUB 
 

We zijn al weer aan het einde van het clubseizoen gekomen. We 
kijken terug op een mooi seizoen.  

  
Met medewerking van Zorgbakkerij Van der Heul hebben we heel 

veel koekjes gebakken. Deze hebben de kinderen aan familie, 
vrienden en buren verkocht, de opbrengst was voor de club 

bestemd. We hebben nog nooit zoveel koekjes bij elkaar gezien! 
En ze smaakten heerlijk! 

  
Ook hebben we een paasviering in de Vijverhof gehouden. We 

hebben samen gezongen en een mooi verhaal gehoord. Daarna 
hebben we spelletjes gedaan. Onder andere Triominos, 

ganzenbord en sjoelen. Het was mooi om zo samen bezig te zijn.  
  

We hebben afscheid genomen van Noa en Sanne. Veel succes op 
de middelbare school zo na de vakantie! 

  
Ook hebben Dirk en Sanne aangegeven te stoppen als leiding. Zij 
hebben de afgelopen jaren veel avonden mogen leiden. Bedankt 

voor jullie inzet. 
Hierdoor zijn we nog wel dringend op zoek naar nieuwe leiding. 

Zonder leiding kunnen we geen clubavonden houden. We hopen 
dat er iemand is die ons wil helpen! 

  
Hartelijke groet 

Simone, Sanne, Dirk en Huibert 
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VAN DE VITA 
 
Vita Nova kamp 2019  
 
Ook dit jaar zijn we weer trouw met de jongeren van de Vita Nova op 
kamp geweest. Het beloofde dit jaar een wild kamp te worden, want we 
verbleven met elkaar op bungalowpark De Wildekamp in Garderen. 
Door het lage ledenaantal verblijven we de laatste jaren, in plaats van in 
“aftandse” kamphuizen, in knusse vakantiewoningen die van alle 
gemakken voorzien zijn. Vaatwasser, lekkere bedden, terras etc.  
Iets waar we flink gebruik van maken met elkaar!  
Los van al deze gemakken is het natuurlijk geen vakantie, maar een 
kamp. Ieder Vita Nova lid heeft een activiteit georganiseerd die we met 
elkaar hebben gedaan tijdens het kamp. Er kwam van alles voorbij: 
vlaggenroof, een douanespel, volleybaltoernooi en natuurlijk de beruchte dropping. En die bleek dit jaar extra 
speciaal…  
De avond van de dropping hadden we een Bijbelstudie met als thema ‘de vruchten van de Heilige Geest’. Tijdens 
deze Bijbelstudie kwamen we tot het besef dat de Heilige Geest eigenlijk helemaal niet zo goed te plaatsen is. We 
hebben vaak al snel een beeld van God en van Jezus, maar de Heilige Geest blijft toch iets ingewikkelds. Die nacht 
kregen we te horen dat we vanaf de locatie van het douane spel naar huis mochten lopen, en niet langs ‘de 
gebaande wegen’, maar door het bos. Na een tijdje in het donkere bos te hebben gelopen (we zagen werkelijk geen 
hand voor ogen!) verscheen er een wit papiertje in de verte. We dachten in het begin dat het gewoon afval was wat 
men daar had neergegooid. We liepen verder en er verscheen nog een velletje papier. Dit begon nu wel op te vallen. 
Er bleven om de 20 meter witte papiertjes verschijnen op het pad. Na een aantal papiertjes voorbij te hebben 
gelopen, besloten we om toch maar eens te kijken wat erop stond. We pakten het velletje op en op het blaadje 
stond ‘Dit zijn de vruchten van de Heilige Geest’. We keken elkaar verward aan en zijn teruggelopen om ook de 
andere velletjes papier op te rapen. Het bleken afgescheurde briefjes uit een Bijbels dagboek te zijn. We zijn onze 
weg vervolgd en hebben alle blaadjes die we vonden als een soort Hans en Grietje opgepakt en meegenomen. 
Totdat we op een open plek in het bos kwamen. Daar lag het Bijbels dagboek, op een bankje, de helft van de 
bladzijdes afgescheurd…  
Toen we na 1,5 uur bij het huisje aankwamen, hebben we alle blaadjes en het boekje op tafel gegooid. Kom maar op 
met dat verhaal Toni en Elizabeth (die hadden de dropping immers georganiseerd). Ze keken ons aan, keken 
nogmaals naar elkaar en zeiden dat ze écht van niets wisten!  
De vruchten van de Heilige Geest… Toeval? Ik geloof het niet! Het werd voor ons een dropping die we nooit meer 
zullen vergeten!  
 
Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om naar de Vita Nova te komen?  
Kom gerust een keer kijken. Vanaf oktober starten we weer met een nieuw seizoen.  
Je kunt contact opnemen met Tessa (0630429907) of Naomi (0620587512).  
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KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
Berichtje van de kinderkerk 
 
De zomervakantie is alweer bijna aangebroken… en dat betekent ook vakantie van de kinderkerk. Zondag 14 juli is er 
voor de laatste keer kinderkerk. Dit is ook de ‘overstapdienst’: we nemen dan afscheid van een aantal kinderen die 
de ‘overstap’ maken naar de ‘grote kerk’.  
We hopen natuurlijk dat er na de zomervakantie weer nieuwe kindjes naar de kinderkerk komen! Ben je drie jaar 
geworden of ga je voor het eerst naar de basisschool? Kom vooral even bij ons kijken. We zingen, knutselen, bidden 
en luisteren naar een prachtig Bijbelverhaal. Ook is ons vriendje Jip altijd bij de kinderkerk aanwezig. Hij weet precies 
hoe alles werkt en als je een beetje zenuwachtig bent, wil Jip je graag gerust stellen. Een tijdje geleden kwam Talitha 
langs met een vriendinnetje voor Jip en dat was helemaal gezellig!  
We danken juf Carina die wil invallen en haar rol met verve vervult. Ook feliciteren we vanaf deze plaats juf Paulien, 
Bas en Sam met hun dochter en zusje Rosa Marleen. Wat een wonder: zo’n lief, klein en prachtig meisje! Zo 
wonderlijk gemaakt en bedacht… Als je haar ziet, dan weet je: God bestaat! De God die alles maakte!  
 
Wil je Hem ook beter leren kennen? Graag tot snel bij de (kinder)kerk!  
 
Hartelijke groet van Arjan, Carina, Christine, Edwin, Maartje, Paulien en Tina  
 
God die alles maakte,  
de lucht en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij. 
  
God die 't gras gemaakt heeft,  
de bloemen in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.  
 
God die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij.  
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maak zelf een regenboog 
 
nodig: 
zonnige dag 
lang en hoog glas 
wit vel papier 
water 
10 minuten 
 

 

stappen 
1.  vul het glas met water 
2.  zet het glas water zo neer,  

dat er flink veel zonlicht op valt 
3.  wacht tot het water niet meer beweegt 
4.  beweeg het witte velletje papier rondom het glas  

water en probeer een regenboogje te vangen 
 vraag 1: Wanneer zie je een regenboog? 
 vraag 2: Wat gebeurt er als je een  

andere vorm glas neemt? 
 vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

 

 

 

 

- De regenboog bestaat uit een 

heleboel kleuren.  

- De 7 opvallendste kleuren zijn op 

volgorde: rood, oranje, geel, 

groen, blauw, indigo (lichtpaars) 

en violet (donkerpaars).  

- Om deze volgorde te onthouden 

zijn er een paar ezelsbruggetjes:  

 ROGGeBrood Is Vies 

 Roddelen Over Gekke Grote Broer Is 

Vals 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCno-KiqjjAhUNDOwKHdZ4BCoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/saralenseclaes/zwaartekracht-proefjes/&psig=AOvVaw0SAxUpGU6YPrN0mZiwdeBm&ust=1562769981343622

