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In deze uitgave: 

 

• Kerk zijn in coronatijd 

• Epidemieën in de vroegchristelijke tijd 

• Verhuisd! Binnenkijken bij de kinderkerk… 
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VAN DE REDACTIE 

 
 
Vandaag 25 juni, kopte de krant: Bijna alles mag weer!  
Vier maanden geleden net na het uitkomen van de vorige Door de Poort,  
kopte de krant: Bijna alles mag niet meer.  
Wat een verschil zit er in dat woordje niet en wat is er in die tijd veel 
gebeurd.  
Het is teveel om op te noemen en u en jij weet zelf het beste wat deze tijd 
met je gedaan heeft.  
Anderhalve meter afstand, dat nog wel, hoe abnormaal dat ook is. Het 
“nieuwe” normaal wordt er gezegd. Maar ik moet er steeds weer aan 
denken en zal er niet aan wennen.  
Anderhalve meter afstand is voor de relatie met God gelukkig niet van 
toepassing. Op afstand of dichtbij met God creëer jezelf. God wil geen 

afstand maar heel dicht bij ons zijn.  
Heel veel mensen uit onze gemeente en daarbuiten hebben heel erg hun best gedaan om zoveel als mogelijk deze 
tijd voor anderen te verlichten.  
Door toch te kunnen kerken in huis, denken aan elkaar door te helpen waar nodig, een telefoontje, een kaartje, 
gebed, boodschapje, noem maar op.  
De redactie van door de Poort heeft (nog wel op afstand) geprobeerd het gemeente zijn wat dichter bij te brengen.  
Door de activiteiten te vertellen die gedaan zijn door verschillende gemeenteleden.  
 
Wij wensen jullie weer veel leesplezier en bij het uitkomen van deze krant elkaar weer veel meer te ontmoeten in de 
kerk.  
 
En natuurlijk ook een fijne vakantie gewenst! Wees voorzichtig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

mailto:redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl
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DIENSTEN 
 

5-7-2020  9.30    ds  C.M. Baan  

5-7-2020  18.30    ds M.B. Plette Vriezenveen  

12-7-2020  9.30  Overstapdienst  ds C.M. Baan  

12-7-2020  18.30    ds  ds J. de Wit  Jaarsveld  

19-7-2020  9.30  Doopdienst  ds C.M. Baan  

19-7-2020  18.30    ds ds  W.A. vd Born  Hei- en Boeicop   

26-7-2020  9.30  Belijdenisdienst  ds C.M. Baan  

26-7-2020  18.30  Dienst in Langerak    

2-8-2020  9.30  Dienst in Langerak    

2-8-2020  18.30    ds J.F. Schuitemaker  Elburg  

9-8-2020  9.30    ds A.Naijen   Andel?  

9-8-2020  18.30  Dienst in Langerak    

16-8-2020  9.30  Dienst in Langerak    

16-8-2020  18.30    ds  C. Bos  Benschop  

23-8-2020  9.30    ds  B. Oosterom Rumpt  

23-8-2020  18.30    ds  T. v. Bruggen    (ruil)  

30-8-2020  9.30  Sluiting V.B.W  ds  C.M. Baan  

30-8-2020  18.30    ds  E.G. de Kruijf  Capelle a.d.IJssel  

6-9-2020  9.30  v.b.h.a  ds  C.M. Baan  

6-9-2020  18.30    ds  M.W. Westerink  Langerak (ruil)  

13-9-2020  9.30  H.A.  ds  C.M. Baan  

13-9-2020  18.30  d.z.h.a.  ds  C.M. Baan  

20-9-2020  9.30  Opening Winterwerk  ds  C.M. Baan  

20-9-2020  18.30    ds  R. v.d. Knijff Molenaarsgraaf (ruil)  

27-9-2020  9.30  Doop?  ds  C.M. Baan  

  27-9-2020  18.30    ds  C. Bos  Benschop (ruil)  

4-10-2020  9.30  Israëlzondag  ds  C.M. Baan  

4-10-2020  18.30    ds  H.E. Veldhuijzen Schelluinen (ruil)  

11-10-2020  9.30   G.G.G Thema  ds  C.M. Baan  

11-10-2020  18.30    ds  M.C. Stehouwer Wijngaarden  (ruil)  

18-10-2020  9.30    ds  L. den Breejen  Delft  

18-10-2020  18.30    ds  J. v. Eck  Lexmond.  

25-10-2020  9.30  GGG Thema  ds  C.M. Baan  

25-10-2020  18-30    ds  A.A.W. Boon  Papendrecht  

  1-11-2020  9.30    ds  H.Klink Hoornaar  (ruil)  

1-11-2020  18.30    ds  B. Oosterom  

4-11-2020  14.30  dienst in Langerak    

4-11-2020  18.30  Dankdag  ds C.M. Baan  

8-11-2020  9.30  v.b.h.a GGG Thema  ds C.M. Baan  

8-11-2020  18.30    ds G. v. Wolfswinkel  Everdingen (ruil)  

15-11-2020  9.30    H.A  ds C.M. Baan  
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15-11-2020  18.30  d.z.h.a  ds C.M. Baan  

22-11-2020  9.30    ds C.M. Baan  

22-11-2020  18.30    ds E.G. de Kruijf  Capelle a.d.IJssel  

29-11-2020  9.30  eerste advent  ds E. Gouda Nieuw-Lekkerland  

29-11-2020  18.30    ds C.M. Baan  

6-12-2020  9.30  tweede advent  ds J.P. Kromhout v.d.Meer Zwijndrecht  

6-12-2020  18.30    ds A.D.L. Terlouw Bergschenhoek  

13-12-2020  9.30  derde advent  ds  M.W. Westerink Langerak  (ruil)  

13-12-2020  18.30    ds C.M. Baan  

20-12-2020  9.30  vierde advent  ds C.M. Baan  

20-12-2020  18.30    ds  J.S. Heutink   Ede  

27-12-2020  9.30    ds P. Vroegindeweij  Lexmond (ruil)  

27-12-2020  18.30    ds  J.C. v. Trigt  Ameide  

31-12-2020  19.30  Oudjaarsavond  ds  C.M. Baan  

1-1-2021  10.00  Nieuwjaarsmorgen  ds  C.M. Baan  

 

VAN ONDER DE HAMER 
 

Wat zijn we blij en dankbaar als kerkenraad dat 

de kerkdiensten de afgelopen maanden konden 

doorgaan. Het aantal zieke gemeenteleden door 

het coronavirus is gelukkig beperkt gebleven in 

onze gemeente. Maar wat missen we het 

persoonlijk contact, de ontmoetingen en de 

gesprekken in de kerk en op het kerkplein. Het 

winterwerk is abrupt aan een einde gekomen in 

maart zonder een afsluiting die we anders met 

veel gemeenteleden houden. De feestdagen 

rond Pasen en Pinksteren hebben we op een 

afstand gevierd. Gelukkig is het technisch gelukt 

de kerkdienst bij u/jou thuis te brengen met beeld en geluid. Vanaf 5 juli kunnen we weer met veel gemeenteleden 

de diensten bijwonen. Er loopt een proef in de maand juni. In de hal van de kerk is een hygiëne- en gebruikersplan 

aanwezig. Hierin kunt u lezen wat er allemaal speelt rond de diensten die we houden. We zien er naar uit u weer te 

ontmoeten. 

Het opgeven is misschien een hobbel omdat we dit niet gewend zijn. Het is een verplichting van de overheid zodat 

we bezoekers snel kunnen informeren als iemand onverhoopt met het virus besmet blijkt te zijn. Afgelopen zondag 

konden we genieten van de muziekgroep met het orgel en pianospel. Maar er gaat toch niets boven het zelf kunnen 

zingen tot Gods lof en eer. Hopelijk kunnen we dit weer snel doen als meer resultaten bekend zijn en de 

maatregelen verder versoepeld worden. Vanaf juli zal de kinderkerk en de crèche weer gehouden worden. Nieuw is 

dat de kinderen dan voor aanvang van de dienst al naar de kinderkerk gaan. Dit om met zoveel mogelijk mensen de 

eredienst bij te kunnen wonen. De ouders ontvangen vooraf informatie hoe de kinderen op te geven. Uiteraard zijn 

de kinderen ook welkom als de ouders de dienst thuis volgen omdat er bijvoorbeeld geen plaats is in de kerk. 
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De gemeenteavond in dit voorjaar is helaas niet doorgegaan door alle beperkingen. We beloofden om daar het 

beleidsplan toe te lichten. Dit plan kunt u wel raadplegen via de site www.kerkvannieuwpoort.nl kopje ‘wie zijn wij?’ 

Het was voor de kerkenraad wennen om een digitaal overleg te houden. We zijn blij met de techniek, maar het 

overleggen in één ruimte waar je elkaar ziet is toch een stuk plezieriger. De afgelopen maanden is vooral overlegd 

over hoe we kerkdiensten kunnen houden. U heeft gemerkt hoe dit is verlopen. Van een advies om niet naar de kerk 

te komen in maart, naar het digitaal volgen van de diensten tot een dienst met maximaal 30 personen in juni. Vanaf 

de maand juli hopen we met veel meer gemeenteleden een dienst te kunnen houden. Ook buigen we ons dan over 

hoe de bijzondere diensten te houden met doop, belijdenis en avondmaal. De kerkenraad heeft besloten om zolang 

het corona 

virus beperkingen geeft in de bijeenkomsten, dat we minimaal één uitzending met beeld per zondag mogelijk willen 

maken. Hiervoor zal de gemeente zelf apparatuur aanschaffen. Tot op heden werd dit gedaan met apparatuur die 

privé-eigendom was. 

 

Wij wensen u/jou goede diensten en een mooie zomer toe. 

 

God is getrouw, zijn plannen falen niet. 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. 

En ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 

Een hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 

 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Beste lezer, broeders en zusters,  
 
Het zijn bijzondere tijden. Tijden die niemand van ons op deze manier meegemaakt heeft. Ieder die na de oorlog is 
opgegroeid heeft het voorrecht gehad om in een tijd te leven waarin alleen vrede was en welvaart. We hebben 
daarin Gods zegen mogen ervaren. Maar we zouden kortzichtig zijn als we Gods nabijheid alleen verbinden aan 
tijden van voorspoed. Natuurlijk zijn vrede, veiligheid en (godsdienst)vrijheid omstandigheden die we mogen 
koesteren. We weten niet wat we zeggen als we zeggen dat de kerk en ons geloof wel een beetje tegenstand zou 
kunnen gebruiken. Maar in de tijden van voorspoed die ons land heeft gekend, heeft vooral de geest van het 
materialisme gedomineerd. Voor ons geestelijk leven heeft dat verstikkend gewerkt. We moeten die voorspoed dus 
niet zomaar omarmen als Gods zegen. We moeten daarin de gevaren leren zien. Het tegenovergestelde moeten we 
ook niet zomaar omarmen als Gods straf. We moeten daarin de zegeningen leren zien. Ook in deze tijd, waarin we 
stil gezet zijn door het coronavirus, kunnen we dus reflecteren op wat we normaal doen en leren dat ook in andere 
dingen de nabijheid van God is te ontdekken.  
 
Als predikant heb ik het tot nog toe als een verwarrende tijd ervaren. Met collega’s zeiden we als typering daarvoor: 
‘een lege kerk, een vol hoofd’. De ervaring van de ene predikant was de andere niet. De één stortte zich op 
alternatieve vormen van werken. De ander stortte zich op studie en gebed. Een derde was zo druk met zijn gezin en 
zaken die in deze tijd de aandacht vroegen, dat hij aan beide niet toekwam. Ik heb eigenlijk alle drie de ervaringen in 
de verschillende weken gehad. Het winterwerk was plotsklaps afgelopen. Er ging, zeker in de eerste weken, een 
streep door al mijn afspraken in mijn agenda.  
 



 

6 

Erg jammer was dat de Israëlreis niet door kon gaan. Zo lang naartoe geleefd, veel voorbereid. Ik zag echt uit naar de 
mooie ervaringen die we konden opdoen en naar het samen op reis gaan. Mooi dat Huibert een digitale reis bedacht 
had, zo konden we het toch een beetje meemaken.  
 
De kinderen waren heel wat weken thuis van school en dagverblijf. Diwina werkte een groot deel thuis. Ik laafde me 
dus niet aan de rust. Het is anders dan een vakantie, waarbij je echt even ontslagen bent van het werk. Tegelijk 
probeerde ik ook wel telefonisch contact te hebben. Een gedeelte van de jongeren en ouderen heb ik in de 
afgelopen maanden gebeld. Naast natuurlijk de mensen die ik niet kon bezoeken vanwege ziekte of andere nood. 
Belijdeniscatechisatie of andere toerusting ging door via beeldverbinding. En natuurlijk gaf het veel werk om met de 
kerkenraad constant te moeten anticiperen op de ontwikkelingen rondom de maatregelen tegen corona. Er waren 
ook dagen dat ik wat meer kon lezen. De stapel boeken met ongelezen boeken is iets kleiner geworden. Onder 
andere de preek over ‘verdriet’ was een gevolg van een aantal boeken die ik hier over gelezen had. Maar ook heb ik 
me verdiept in de verschillende discipelen van de Heere Jezus. Gebed, dat is wel de belangrijkste bezigheid. Ik zou 
het geen bezigheid willen noemen, het is eerder het tegenovergestelde. Het is het mogen terugvallen op God en op 
wat Hij voor ons gedaan heeft. In de onmacht en onrust mag dat een baken zijn.  
Tot nog toe klinkt het misschien nog vrij oppervlakkig. Met een blik in mijn agenda, zou u of jij hetzelfde kunnen zien. 
Maar die onmacht en onrust, dat was een ervaring in de afgelopen tijd die u of jij misschien wel herkent. Een les in 
afhankelijkheid. Het volle hoofd. Dingen die anders gaan dan anders. Weinig elkaar zien, weinig elkaar spreken, 
weinig weten wat er speelt. Zorgen: wat gebeurt er met onze gemeente als we elkaar zo weinig zien? Grote vragen: 
wat doen we en waarom in de kerk? Wat blijven we daarom doen? En wat kan op een andere manier? Niet dopen? 
Niet Avondmaal vieren? Wel samenkomen? In kleine groepjes of alleen als uitzending?  
 
Er waren duizend-en-één keuzes die stuk voor stuk fundamenteel zijn voor ons kerk-zijn. 
Ik voelde me verbonden met de Reformatoren die voor al die keuzes stonden op het moment dat ze de moederkerk 
verlieten en zich moesten bezinnen op alle onderdelen van de liturgie (letterlijk: eredienst). Om te illustreren hoe 
lastig het is om met die beslissingen bezig te zijn, wil ik een zeer bepalend iets er uit lichten: het niet zingen in de 
dienst. Wat betreft het zingen kunnen er snel emoties ontstaan. Het is niet de vraag of de een graag zingt en de 
ander niet en we daarom moeilijker of makkelijker zeggen dat we niet zingen in de dienst. Aan de ene kant is het de 
vraag wat samenzang van de gemeente betekent. Aan de andere kant is het de vraag wat het gevaar is van zingen in 
deze tijd van het coronavirus. Het grote verschil met de reformatoren is dat we nu geen beslissingen maken om 
dingen voor langere tijd op te zetten. Nee, we moeten tijdelijke maatregelen toepassen. Op basis van gebrekkige 
kennis moeten we de beslissingen nemen. Er lagen adviezen om niet te zingen. Maar na extra navraag bij de PKN 
kwam er weinig extra informatie. Alleen het advies om verder onderzoek af te wachten en tot die tijd niet te zingen. 
We moeten daarbij gevoelig zijn voor het argument dat er eigenlijk weinig kerken zijn die wel samen zingen. 
Normaal gesproken is dit een slecht argument: ‘iedereen doet het zo, dus wij ook’. Maar in deze omstandigheden 
heb je te maken met ‘hoe iedereen het doet’. Dan moet je hele goede argumenten hebben om het anders te doen 
en in dit voorbeeld dan dus toch te gaan zingen in de kerk van Nieuwpoort. Het gaat hier om verantwoordelijkheid. 
Als wij die verantwoordelijkheid alleen in Nieuwpoort nemen, dan staan we in het geval dat het fout gaat in onze 
gemeente ook alleen. In het verlengde daarvan geldt dat we onderdeel zijn van de landelijke kerk. Officieel kan de 
landelijke kerk niet dicteren wat we plaatselijk moeten doen. Maar het zijn wel onze vertegenwoordigers die namens 
de PKN in het gesprek met minister Grapperhaus de afspraken maken en de adviezen opstellen. Dus naast de 
theologische afweging en de veiligheidsafweging die we zelf willen doen, is 
ook het grotere verband van kerken waar we in staan dus een belangrijke 
factor in onze beslissing.  
Het vergt veel zorgvuldigheid en aandacht om zo keuze voor keuze te moeten 
maken. Maar we zijn dankbaar dat we een betrokken en biddende gemeente 
om ons heen hebben. Ik als predikant, maar ook als kerkenraad hebben we 
veel steun hierin ervaren.  
 
We hopen en bidden dat we in het komende seizoen veel weer mogen 
hervatten. We zijn dankbaar dat tot nog toe Nieuwpoort voor een grote en 
dodelijke uitbraak gespaard is gebleven. En we hopen en bidden dat dit zo 
mag blijven.  
 
Ik wens u allen Gods zegen,  
Ds. Christiaan Baan 
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Christianity Explored 
 

 

 

.....“Een leerzame avond, met een duidelijke en goede uitleg en 

een verdieping van het geloof in de Heere Jezus” 

 

 

.....“Ik vond het fijn erbij te mogen zijn als ouwetje, mooi om 

met allerlei verschillende mensen en achtergronden van 

gedachten te wisselen. Even terug naar de basis, veel van geleerd!” 

 

 

...”Goed, maar wel pittig...... 

Bij mogelijke herhaling hoop ik weer te kunnen meedoen.” 

 

 

....“Door het lezen van het boek Marcus, ga je echt terug naar wie Jezus is 

en wat Hij allemaal voor wonderen kon en kan verrichten. 

Door het gesprek hierover aan te gaan met veel verschillende mensen, 

kom je tot nieuwe inzichten en weer een stukje dichter tot God. 

 

Zomaar een aantal reacties van deelnemers aan de cursus Christianity Explored. 
In de vorige DDP beloofden wij u een uitgebreider verslag van de cursus “Christianity Explored”. 
Het was heel fijn om op 2 oktober 2019 te mogen starten met 15 enthousiaste en serieuze deelnemers, van niet 
gelovig tot trouw kerkganger. In 7 avonden kwamen we op de woensdagavond bij elkaar en mochten we zien en 
leren wat de persoon Jezus in deze wereld teweegbracht. 
Met elkaar zijn we als het ware op ontdekkingsreis gegaan, door het bijbelboek Markus te lezen en na te denken 
over thema’s zoals bijv. Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar deze wereld?  
Waarom moest Hij sterven? En wat betekent het om Jezus te volgen? Reële vragen waarover we met elkaar 
uitvoerig in gesprek konden zijn. En gaandeweg merkten we, dat er soms meer vragen bijkwamen dan er vragen 
beantwoord werden…  
Het was goed te ervaren dat er ruimte en vertrouwen was om in alle kwetsbaarheid vragen te stellen en dingen te 
delen.  
Elke avond werd het thema ingeleid door de dominee en ondersteund met een video die prikkelde om persoonlijk 
dieper na te denken over wie Jezus is. In het werkboek werden aanvullend hierop vragen gesteld 
 
Natuurlijk ontbrak het kopje koffie of thee met wat lekkers niet op deze avonden. Van de natjes en de droogjes 

werden we goed voorzien!       
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We hebben de cursus informeel afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het Havenlicht. 
 
Kortom: het waren prikkelende en verrijkende avonden voor iedereen! 
 
De cursisten, Ds. Christiaan Baan, Rianne Noorland en Miranda Bochanen 
 

GESPOT (op YouTube) IN DE KERK 
 
Terwijl ik fietste naar Korte Tiendweg 2 om een interview te gaan houden met Nick en Rebekka Romijn werd de lucht 
alsmaar donkerder. 
Er zat een flinke bui aan te komen. 
Gelukkig kwam ik droog over en werd hartelijk ontvangen door hen beiden. 
De koffie stond al snel voor me en kon ik mijn vragen aan hen stellen. 
Ze vonden het leuk om op deze manier wat te vertellen over henzelf. 

Sinds 22 november 2019, 
hun trouwdag, wonen zij in 
Nieuwpoort en gaan bij ons 
naar de kerk. 
 
Rebekka moest best wel 
wennen hier want zij komt 
uit Brandwijk en woonde 
daar vrij met uitzicht op de 
landerijen. Zij komt uit een 
gezin met vader, moeder, 2 
zusjes, 1 broertje en 1 broer. 
Die overigens al een paar 
jaar in Noorwegen woont. 
Rebekka is geboren op 23 
december 1997 en heeft op 
de basisschool “de Bron” in 
Molenaarsgraaf gezeten. Zij 
komt uit een kerkelijk 
meelevend gezin en zij 
gingen in Brandwijk naar de 

Hervormde kerk. Na de basisschool heeft ze in Papendrecht op de Lage Waard haar Havo gedaan. Ze is na de vierde 
klas naar de opleiding MBO verpleegkunde gegaan. En heeft op diverse plekken stage gelopen. 
Nu werkt ze sinds 2018 in het Beatrixziekenhuis op de afdeling neurologie/interne. 
Best een pittige afdeling en zeker als je net begint maar Rebekka vindt het heel fijn werk en heeft met haar collega’s 
veel lol. 
Dat is maar goed ook want het kan soms ook zwaar zijn omdat er vaak oudere en erg zieke mensen verpleegd 
worden die ze ook bij moet staan als ze stervende zijn. 
Ze werkt fulltime met dag-, avond- en nachtdiensten. De avonddiensten zijn vooral voor Nick wat minder want dan is 
ze al weg om te werken als hij net thuis komt van zijn werk. 
Nick zit in de installatietechniek bij Wemmers. Een concurrent van Bram Aantjes die een jaar geleden in Door de 
Poort stond. De werkbussen van beide heren staan vlak bij elkaar. 
Nick komt uit Gorinchem en is geboren op 11 september 1996. Hij komt uit een gezin met 9 kinderen. 4 broers en 4 
zussen. Hij heeft een tweeling broer. 
Toen hij nog thuis woonde kerkte hij in Gorinchem bij de Gereformeerde Gemeente. 
Hij heeft op de Ds. Koelmanschool gezeten. De leerlingen kwamen uit verschillende gemeenten en daardoor was het 
niet altijd makkelijk om met vriendjes af te spreken omdat ze te ver weg woonden. 
Na de basisschool is hij naar “Het Gilde” gegaan. Een technische school. 
Hij was de enige uit het gezin die naar die school is gegaan. De andere kinderen hebben allemaal op de Gomarus 
gezeten of zitten daar nog. Zelfs zijn moeder werkt daar. 
Toen Nick naar het Gilde ging was hij een klein ventje. 
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Hij vertelde dat hij voor een broodje frikandel in een kluis heeft gezeten op school. Het was een weddenschap. Hij 
paste in de kluis en heeft daarna het broodje lekker opgegeten. Dus het was zo gek nog niet om klein te zijn. 
Nu zal hij er niet meer inpassen want Nick is geen klein ventje meer. 
Na zijn diploma is hij naar het MBO niveau 4 gegaan waar hij de opleiding in werkvoorbereider/calculator in 
Rotterdam op het Zadkine heeft gedaan. Maar om ervaring op te doen is hij eerst in de praktijk gegaan. Misschien 
dat hij nog eens op kantoor wil werken als werkvoorbereider maar voorlopig vindt hij het prima zo. 
Hij is na zijn diploma in 2017 dus bij Wemmers gaan werken. Hij heeft het daar goed naar zijn zin. Hij installeert 
vooral c.v. ketels in de regio Alblasserwaard. 
Pas geleden heeft hij een warmtepomp geïnstalleerd en dat was wel even spannend want dat had hij nog nooit 
gedaan. Het is goed gelukt samen met zijn collega’s. 
Nick en Rebekka hebben elkaar ontmoet in het 
Dorpshuis in Streefkerk. 
Hij was met vrienden, zij met vriendinnen. 

 
Ze vonden elkaar erg leuk maar het heeft toch 
nog een jaar van appen, afspreken, bellen en 
om elkaar heen draaien geduurd voordat ze 
echt verkering kregen. Dat was in 2016. 
Allebei toen nog aan de studie en later werken. 
Toen kon er gespaard worden voor een eigen 
huis en trouwplannen maken. 
Begin 2019 ging Rebekka met haar ouders 
kijken naar een huis in Nieuwpoort. Korte 
Tiendweg 2 wat te koop stond. Nick moest 
werken. Hij had het huis nog niet van binnen 
gezien maar wist dat het een mooi huis was 
want het was van een collega. 
Rebekka wilde graag het huis kopen en moest een bod uitbrengen voor 17.00 uur. 
Reuze spannend want ze moest ook nog de bankzaken regelen. Na een half uur met Nick aan de telefoon te hebben 
overlegd, die in de auto zat, brachten ze een bod uit. 
Die zelfde avond waren ze de trotse eigenaars van hun huis. 
Dat noem ik nog eens stoer!!! 
Negen maanden later kregen ze de sleutel en 2 en een halve week later trouwden ze in de kerk van Brandwijk door 
onze ds. Christiaan Baan. Hun trouwtekst is, Marcus 10 vers 8…. en ze worden samen helemaal één. Ze zijn niet 
langer twee, maar zijn samen een geheel. Ze hadden de tekst zelf uit gekozen. 
Er is met man en macht geklust om het huis voor het kersverse bruidspaar mooi te maken. 
En dat is het zeker, met een leuke tuin, waar, als het heel hard regent zelfs een fontein gaat spuiten. Dit kon ik 
meemaken want intussen was de bui los gebarsten en niet zo’n klein beetje ook. Nick merkte droogjes op dat hij er 
eens een loodgieter bij moest halen. 
(Het interview moest ik een beetje rekken want met zoveel regen en onweer ging ik de deur niet uit.) 
Dit pasgetrouwde stel heeft ook nog andere bezigheden dan werk. Nick zit al vanaf zijn achtste jaar op voetbal. Wil 
het volgende seizoen bij VVAC gaan voetballen en neemt dan na jaren afscheid van Unitas. 
Hij speelt in het derde. Echt een vrienden club. 
Ook heeft hij veel plezier in de keet, een caravan, het jongenshok zoals Rebekka dat noemt, in Meerkerk. 
En de vrouw des huizes drinkt sloten groene thee met vriendinnen en kletst dan de oren van je hoofd. 
Als ze leest, wat ze ook graag doet, dan hoor je haar niet. 
Toen ze nog thuis woonde had ze een paard en daar heeft ze als meisje veel plezier aan beleefd.  
Toen Nick en Rebekka getrouwd waren wilden ze graag naar belijdeniscatechisatie. Ze vonden het wel een beetje 
jammer dat ze samen waren zonder andere mensen. En nadat ze een aantal avonden hadden gevolgd kwam de 
corona. Een aantal keren hebben ze eerst online met Christiaan catechisatie gehad. Ze vonden het daarna wel weer 
prettiger om elkaar te ontmoeten en zo met z’n drieën verder te gaan met vragen over het geloof.  
Op afstand, dat wel. Ze misten een beetje de discussie van anderen omdat ze het samen aardig eens zijn. 
Dat hun belijdenis niet door kon gaan vonden ze natuurlijk jammer maar ze hopen dat het op 26 juli plaats kan 
vinden. En toch hebben we kennis kunnen maken met beiden want op eerste pinksterdag konden wij ze zien en 
horen tijdens de dienst op YouTube. Ze vertelden dat ze in hun hart al ja hadden gezegd tegen God.  
Maar dat ze er naar verlangden om het in de kerk met de gemeente te bevestigen. 
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En dat hopen wij ook! 
 
Wist u datjes van Nick en Rebekka: 

- Nick eigenlijk timmerman moest worden 
- Dat zijn moeder dat wel handig vond 
- Nick dit zelf niet wilde 
- Maar toch wel handig is. 
- Hij ook kan koken 
- Dit in het weekend doet 
- Als Rebekka moet werken 
- Kan ze zo aanschuiven 
- Nick dan geen krootjes, bloemkool of bami kookt 
- Want dat vindt zij heel vies. 
- Hij ook geen zuurkool maakt 
- Want dat vindt hijzelf niet te eten. 
- Ze liever bbq’en, maar dan met vrienden 
- Dat vinden ze lekker en gezellig. 
- Rebekka een banaan geen fruit vindt. 
- Zit volgens haar te weinig goeds in 
- Je beter een appel kan nemen 
- Nick toch voor een wilde perzik gaat. 
- De kat van Rebekka thuis is gebleven 
- tot spijt van haar vader. 
- Zij wel heel graag een geit wil 
- Een klein berggeitje vooral. 
- De tuin daar te klein voor is. 
- Misschien dan toch de kat halen? 
- Ze op vakantie naar Noorwegen wilden. 
- Gelijk op bezoek bij haar oudste broer. 
- Dit nu niet kan. 
- Ze allebei geen rijbewijs hadden 
- Toen ze verkering kregen. 
- Nick met Bus 75 van Hoornaar naar Goudriaan 
- Door Ottoland moest. 
- Rebekka hem dan op de fiets kwam halen 
- En zij achterop ging. 
- Dit een klein uurtje duurde alles bij elkaar. 
- Maar dat heb je er voor over 
- Om bij je meisje te komen. 
- Nick wel mag voetballen 
- Maar er niet over mag praten. 
- Ze het heel erg leuk vonden 
- Om kaartjes te krijgen 
- Na hun optreden in de kerk 
- Ze nog maar 1 keer 
- Bij de 20 plus groep zijn geweest 
- Toen kwam de corona. 
- Ze het heel leuk zouden vinden 
- Als je op de koffie komt. 
- En dat is aan te raden 
- Want Nick zet lekkere koffie 
- Ik het gezellig vond 
- En weer naar huis kon 
- Want het was bijna droog. 

Bedankt Nick en Rebekka! 
Luci Suur 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Schoonmaken kerk 
Door de coronamaatregelen hebben we de kerk niet 
kunnen schoonmaken, met het schilderwerk van de 
binnenzijde van de ramen in het vooruitzicht hebben 
we besloten om het schoonmaakwerk voor dit jaar 
door te schuiven naar volgend jaar.  
 
Jaarrekening 
Omdat er geen gemeenteavond gehouden is i.v.m. 
corona hebben wij als kerkrentmeesters de 
jaarrekening niet kunnen presenteren.  
We hopen op de gemeenteavond in het najaar 
wanneer de begroting 2021 gepresenteerd wordt om 
deze nog kort toe te lichten  
 
Reserveren kerk 
Vanaf juni mogen we gelukkig weer naar de kerk, één 
van de verplichte maatregelen die gesteld zijn is, dat 
er een reserveringssysteem moet zijn zodat het aantal 
toegestane aanwezigen niet wordt overschreden.  
De bedoeling is dat gereserveerd wordt per bezoeker, 
we hebben in de maand juni gezien dat o.a. echtparen 
zich 1 x aanmelden maar samen komen, het 
reserveringssysteem functioneert dan niet zoals we 
het hebben opgezet.  
Wilt u hier met reserveren rekening mee houden.  
 
Mocht u vragen hebben voor de kerkrentmeesters, 
stuur ons dan een mail: 
kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl  
 
Een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters,  
Marinus Bochanen en Arie Blom 
 

MUZIEKNOOD 
 

Goedenavond Broeders en Zusters, 
  
Zo begin ik meestal mijn uitzendingen sinds 1 april 
elke week op de woensdagavond. 1 april? NEE het is 
geen grap maar heel serieus. We zitten al een tijdje in 
de coronacrisis en vond het wel een idee om een 
muziekprogramma samen te stellen naar aanleiding 
van de verzoeken die ik krijg met een bepaald thema. 
Dat heb ik voorgelegd aan de dominee en die heeft 
het besproken in de kerkenraad of dat iets is in deze 
crisistijd. En ja ik mocht van start gaan! Nu alleen nog 
een naam verzinnen dat is wel mooi dacht ik. We 
hebben al Muziekpoort en Muziekwoord. Even 
denken.... We zitten nu in een NOODsituatie en ik ga 
MUZIEK laten luisteren... MUZIEKNOOD! dat is het.  
 

 
 
Voor de 1e uitzending heb ik zelf het programma 
samengesteld nog zonder verzoeken. Daarna heb ik al 
wat mooie thema's gehad rondom de feestdagen die 
we niet fysiek konden vieren in onze kerk. De 
uitzending ziet er als volgt uit: Ik krijg elke week 
verzoeken opgestuurd in allerlei vormen, zoals een 
telefoontje of een mooi kaartje met liederen daarop 
en via de mail of mijn whatsapp en dan ga ik ze in een 
volgorde zetten op mijn computer naar aanleiding van 
het thema natuurlijk en zet ik ze op mijn USB stick om 
af te spelen en ik maak ook nog altijd een praatje wat 
ik wil zeggen aan het begin en aan het eind van de 
uitzending. Ga ook nog een stukje zoeken uit een 
boekje met een mooie tekst of een gedicht net wat er 
bij past. 
Probeer het voor alle gemeenteleden zo gevarieerd 
mogelijk te houden om verschillende stijlen in de lijst 
te zetten. Zoals: Psalmen en Gezangen, Opwekking, 
Kinderliedjes en heel veel meer. Dat het voor ons 
allemaal leuk is om naar te luisteren en we er nog wat 
aan hebben in deze tijd. 
  
Ik ga vanaf woensdag 1 juli het programma om de 
week maken. Wat langer de tijd om het nu met de 
versoepelingen er alsnog een mooie uitzending van te 
maken. Om even reclame te maken zoek ik nog mooie 
thema's voor in de zomervakantie. Je kan ze sturen 
naar huibertvandergraaf@outlook.com  
Ook voor verzoeken mag je dat mailadres gebruiken 
uiteraard! 
  
En of het programma in het nieuwe winterseizoen 
terugkomt dat weet ik nog niet. Als jullie als gemeente 
het een leuke en mooie toevoeging vinden wil ik er  
best mee doorgaan vanaf september! 
  
Ik sluit in de uitzending altijd af met dat ik jullie nog 
veel Gezondheid, Geluk en Liefde wens en ondanks de  
versoepelingen let nog steeds op elkaar! 
 
Een Hartelijke groet van Huibert van der Graaf 
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KERKTELEFOON IN 
CORONATIJD 

 

15 maart 2020: we mogen niet naar de kerk vanwege 
de intelligente lockdown. 
Dat betekent voor een kerktelefoonluisteraar 
"gewoon" luisteren via het kastje. 
Helaas kan de kerkomroep het aantal luisteraars niet 
aan en wordt de verbinding regelmatig verbroken. 
Dan toch maar kijken naar de livestream, maar daar 
zijn ook storingen. 
Voor mij heeft meekijken 
geen meerwaarde, want 
ik heb al vanaf de 
jaren ‘90 een kastje, 
dus ben ik gewend 
mee te luisteren. 
Met Pasen wordt de 
verbinding wel 6x 
verbroken, meestal rond 
10 uur, als er veel 
kerkdiensten starten. De preek kunnen we redelijk 
volgen, maar vervelend is het wel. 
Diverse keren naar de kerkomroep gemaild, en na 
verloop van tijd gaat het beter. 
Gelukkig zit op het kastje ook de mogelijkheid om 
naar Langerak te luisteren. 
Dan hoor ik mensen zeggen, en ik lees in de krant: 
"Thuis de kerkdienst meekijken, lekker met een bakkie 
in je gemakkelijke stoel; best fijn". Ja, dat je mee kunt 
luisteren is fijn. 
Wilt u weten hoe het bij ons altijd gegaan is? 
Heel belangrijk met de kinderen (de jongste was toen 
9 jaar): gewone tijd opstaan, nette kleren aan, 
ontbijten en op tijd klaar voor de kerk/de kerkdienst 
luisteren. Een snoepje voor de preek, 
meezingen/meelezen en geld in het busje voor de 
kerktelefoon doen; zo doe ik het nog steeds. 
Een kerkdienst luisteren is voor mij wezenlijk iets 
anders dan een muziekprogramma. Daarbij drink je 
gewoon wat of doe je gelijk iets anders. Maar dat doe 
je niet in de kerk, dus ook niet als je thuis "in de kerk" 
bent. 
Als je weer naar de kerk mag, denk dan eens aan de 
kerktelefoonluisteraars die "gewoon" thuis 
meeluisteren. 
 
Gezegende kerkdiensten gewenst, in de kerk of thuis, 
een kerktelefoonluisteraar. 
 
 
 
 

DE HERBERG 
 

 

 
De Herberg ontvangt weer gasten 
Na weken van pastorale zorg op afstand, gingen de 
deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 
op 15 juni weer open voor gasten. Ze maken gebruik 
van het herstelprogramma.  
Er is hard gewerkt om binnen de richtlijnen van het 
RIVM en de noodverordening van de veiligheidsregio 
een programma te maken. Gelukkig beschikken we 
over twee gebouwen, die we intensief gebruiken om 
te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregel.  
Zoals vanouds staat liefdevolle aandacht en de 
pastorale begeleiding centraal. Ook het vertrouwde 
dagprogramma met Bijbelkring, themaochtend en 
creativiteit wordt aangeboden. En natuurlijk is er tijd 
om op het terras te zitten, te wandelen of te fietsen in 
de prachtige omgeving.  
Het herstelprogramma houdt in dat een groep gasten 
op maandag komt en een kleine drie weken blijft. 
Voor iedereen is de lengte van het verblijf gelijk.  
Veel mensen verlangen naar een plek om tot rust te 
komen en nieuwe moed en perspectief te ontvangen. 
Een andere omgeving, geen verantwoordelijkheden, 
een open Bijbel, gesprekken van hart tot hart en veel 
in de buitenlucht zijn doet goed. 
www.pdcdeherberg.nl of 026-3342225 
 

DE PEN 
 

1. Wie ben je en wat voor werk of studie doe je? 
Ik ben Marcel Hakkesteegt en werk bij Jaap van 
Reeuwijk hovenier en infra werken. 
Daar werk ik op het magazijn en het buitenterrein als 
magazijn en terrein medewerker, en zorg dat alle 
bestellingen netjes klaar staan voor alle tuinen 
En dat alles, het hele terrein en panden netjes blijft. 
 
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Ik denk iets met auto’s. 
 
3. Welk compliment blijft bij je? 
Ik hoor meestal dat ik een harde werker ben dat is wel 
leuk om te horen. 
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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Soms schijn ik een beetje eigenwijs te zijn (zelf vind ik 
dat natuurlijk reuze mee vallen). 
 
5. Waar kunnen we jou ‘s nachts wakker voor maken? 
Voor een bitterbal garnituur met een biertje. 
 
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Ik denk iets met de hulpdiensten, zoals politie. 
 
7. Hoe blijf je in conditie? 
Ik vind het heerlijk om te racefietsen 
 
8. Wat betekent geluk voor je? 
Samen met mijn vrouw Jacomijne 

9. Wat raakt je? 
Het onrecht in de wereld. 
 
10. Waar heb je spijt van? 
Eigenlijk helemaal nergens van. 
 
11. Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Nederlandse politieserie, misdaad series 
 
12. Wat is je favoriete boek/internetsite? 
Internetsite Strava 
 
13. Wat weet niemand over je? - 
 
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Toch wel de Vuurkruidstraat met het pleintje :) 
 
15. Aan wie geef je de pen door? 
Gertjan Brandwijk 
 
 

GEDICHT 
 
Coronacrisis 
 
Wordt bemoedigd. 
 
Wie had het ooit gedacht, 
Dat het zover zou komen? 
Dat alles wat zo gewoon leek, 
In een klap helemaal bezweek. 
 
Zet het u niet aan het denken? 
Wie heeft hier eigenlijk de macht? 
Zijn het de wereldleiders? 
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht. 
 
We staan met lege handen, 
Er is niemand die een antwoord weet. 
We moeten toch wel gaan beseffen, 
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen? 
 
Want in de hoge hemel, 
Daar zit een machtig God. 
Hij regeert over dood en leven 
En laat de hele mensheid beven. 
 
Kom laten we ons dan buigen, 
Voor zulk een groot en machtig God. 
Ons leven leggen in Zijn hand, 
Het hele mensdom, ook ons land. 
 
Ontferm U over deze aarde, 
Vergeef ons onze schuld. 
Om Jezus wil die met Zijn dood 
Ons Zijn genade bood. 
 
Hij geeft ons rust in bange dagen, 
Dat U de macht in handen hebt 
Om in onzekerheid en smart 
Te schuilen aan Uw vaderhart. 
 
Nico Maat 
 

SAMEN ZINGEN OP AFSTAND 
 
Zingen met de muziekgroep in de kerk 
 
Met een aantal leden mochten we 11 weken lang een 
muziekmoment verzorgen. 
Op dinsdag kwamen we bij elkaar om te oefenen. 
We dachten met elkaar na over welke liederen we 
zouden zingen. 
Dit bespraken we met elkaar en dit bedachten we aan 
de hand van een thema. 
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Inge (Baelde) zorgde voor een opzet en de muzikale 
balans en afwisseling, Nelleke zorgde vaak voor de 
muziek voor ons en een ander dacht weer na over een 
gedicht of een stukje verdieping. 
Zo mochten we wekelijks een klein programma ten 
gehore brengen, waarin we met elkaar God mochten 
zoeken, loven en prijzen…. 
En dat allemaal in een tijd waarin de Corona zijn 
intrede had gedaan en de wereld om ons heen stil 
stond. 
In het begin nog wat knullig en onwennig, want ja, de 
1,5 meter samenleving vroeg en vraagt dat van ons…. 
Gaandeweg werd het beter, raakten we meer op 
elkaar ingespeeld en ingezongen. 
Dit alles onder de technische begeleiding van Johan 
Huisman, die ons voorzag van de juiste microfoons, 
het inschakelen op het YouTube-kanaal en nog vele 
andere handelingen verrichtte, waardoor u kon 
meezingen en luisteren. 
Het was een voorrecht om dit met elkaar te kunnen 
doen! 
Dankbaar ervoeren we dat er elke week weer een 
programma klaar was om uit te zenden met elkaar. 
We hopen dat u hebt gemerkt dat we vanuit ons hart 
gezongen hebben. En dit was niet voor onze eigen 
eer, maar we hebben God hiermee de plek willen 
geven die Hij verdient, in uw, jullie en ons leven! 
 
Namens de muziekgroep:  
Inge, Jesse, Talitha en Joas Baelde, Wim van 
Renswoude, Nelleke v/d Berg, Hans en Carolien 
Korevaar, Diwina Baan, Esther Brokking, Johan 
Huisman en Miranda Bochanen 
 

ISRAEL 
 
Israëlcommissie 
In de vorige DoorDePoort schreven we een ‘save the 
date’ voor een Israëlavond op 14 april. De reden dat 
deze avond niet door kon gaan hoeven we u niet uit te 
leggen… 
Er is een nieuwe datum, onder voorbehoud, 
vastgelegd waarin we alsnog ds. Kees van Velzen 
hopen te ontmoeten, 
 D.V. maandag 14 september 2020.  
 
Ds. Kees van Velzen 
hoopt te spreken over 
het thema: Geënt op de 
edele olijf 

 
Houdt u de berichtgeving 
via de Zaaier en de 
website van de kerk in de 
gaten! 

HET WIJKWERK 
 

 
Er zijn er waarschijnlijk onder u die bovenstaand 
kaartje herkennen omdat u het ontvangen heeft en 
wat is het herkenbaar! 
 
In de afgelopen periode konden wij als wijkdames u 
niet bezoeken, maar Godzijdank zijn er kaarten, 
attenties die we bij u konden bezorgen.  
Op deze manier onderhielden we contact en er was 
telefonisch contact. 
Wat stelde u dat op prijs, bovenal konden wij elkaar 
omarmen in het gebed en dat is gebeurd! 
Op een gezellige bijeenkomst (uiteraard coronaproof) 
hebben wij als wijkteam kaarten gemaakt om weer te 
kunnen uitdelen, zie hieronder de creatieve 
vaardigheden. Zijn we door de wijkdiaken verrast met 
2 soorten soep en broodjes met kroket en frikandel! 
 
En we hebben ook vergaderd waarbij we helaas het 
besluit hebben moeten nemen dat het dit jaar niet 
verantwoord is om de seniorenmiddag door te laten 
gaan. We hopen dat we DV. volgend jaar voor u weer 
een gezellige middag kunnen organiseren.  
 
Voor die tijd hopen wij u thuis weer te mogen 
bezoeken of misschien wel in de kerk te zien! 
 
Een hartelijke groet van het wijkteam en het gebed 
dat uw weg met God is 
 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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Hieronder nog een bijdrage van 1 van de dames over 
hoe zij deze tijd heeft ervaren. 
 
Het wijkwerk in coronatijd. 
 
12 maart 2020 
De premier kondigt een intelligente lockdown af 
vanwege de verspreiding van het coronavirus. 
Wat betekent dat voor een wijkdame? 
Allereerst de gemaakte afspraken afbellen. Daarna 
mezelf afvragen: Hoe nu verder? 
De tips komen al snel: bel de mensen op/stuur een 
kaartje/een attentie enz. 
Dus de volgende 2 weken alle mensen in mijn wijk 
telefonisch benaderd: "Hoe gaat het met u? Waar 
loopt u tegenaan? Hebt u kerktelefoon of lukt het met 

internet de kerkdienst te volgen? Vindt u het fijn als ik 
u vaker bel?" 
De laatste vraag resulteerde in een 
wekelijkse/tweewekelijkse of maandelijkse belronde. 
Daarna op internet helpen zoeken naar kaarten. Voor 
Pasen, gewoon tussendoor en voor Pinksteren hebben 
we kaarten gestuurd aan de ouderen, alleenstaanden 
en zieken. 
Afgelopen donderdag hebben we zelf kaarten 
gemaakt. 
Zo hopen we dat u ervaren hebt dat de dames van het 
wijkwerk aan u denken. 
Langzamerhand mogen we de bezoekjes weer 
oppakken, dus hopelijk snel tot ziens! 

 

EEN KAARTJE 
 
Vanuit de contactcommissie  
en de zendingscommissie 
  
Zoals voor veel organisaties en commissies de 
afgelopen maanden gold, gold ook voor ons: geen 
samenkomsten, vergaderingen, etc.  Kortom: zo 
weinig mogelijk mensen fysiek ontmoeten. 
Dat hebben we gedaan voor het goede doel namelijk 
het beperken zo niet stoppen van verdere 
besmettingen met het Coronavirus, maar het ging wel 
ten koste van ons sociale leven, dat juist bestaat uit 
het elkaar ontmoeten. 
Een bijeenkomst in de stille week, georganiseerd door 
de contactcommissie, kon niet doorgaan, evenmin als 
de afsluiting van het winterwerk. 
Een avond rondom ons project `Ballonnen voor 
Noord-Korea´ van de zendingscommissie kon geen 
doorgang vinden. Dat wordt hopelijk het volgende 
seizoen, mits de maatregelen niet verscherpt worden. 
Want ook Noord-Korea en onze broeders en zusters 
daar blijven onze aandacht vragen. Vandaar dat ik het 
hier onderstaande artikel van Open Doors meen te 
moeten plaatsen. De Coranacrisis heeft veel impact op 
ons leven, maar wat als geloven helemaal niet mag? 
Wat dat betekent kunnen we lezen in dat artikel. Dat 
is heel heftig. Zie de site van Open Doors voor meer 
informatie. Uiteraard kunt u ook terecht op de site 
van de SDOK.  
Ook wil ik in deze DDP uw/jouw aandacht opnieuw 
vragen voor het sturen van bemoedigende kaarten 
naar gevangenen en/of hun gezinsleden of mensen 
die dan wel niet gevangen zitten, maar het toch 
moeilijk hebben vanwege het verspreiden van Gods 
Woord, vanwege zending en evangelisatie. Op de sites 
van Open Doors, de SDOK en Friedensstimme kunt u 
namen en adressen vinden met gebruiksvoorschriften. 
Stuurt u ook wat kaarten?! 
Een hartelijke groet, Arie Visser 
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Noord-Korea: het land zonder christelijke kinderen 
 
Geen christelijke kinderliedjes. Geen kleurrijke 
kinderbijbels. Zelfs niet samen bidden voor het slapen 
gaan. Christenzijn in Noord-Korea is zo extreem 
gevaarlijk, dat ouders hun eigen kinderen niet over de 
Here Jezus kunnen vertellen. 
 
Niet voor niets staat Noord-Korea op plaats 1 op de 
Ranglijst Christenvervolging. Christen-zijn kan dan ook 
alleen in het diepste geheim. Het christendom wordt 
door de Noord-Koreaanse regering gezien als een 
gevaarlijke godsdienst die moet worden bestreden. 
Het is onmogelijk om in het openbaar te praten over 
het geloof omdat iedereen een verrader kan zijn en 
jou kan aangeven bij de autoriteiten, met levenslange 
opsluiting en de dood als gevolg. Kinderen zijn zich 
niet bewust van dit gevaar, waardoor hen niets over 
geloof wordt verteld. In hun spontaniteit kunnen ze 
zichzelf en hun gezin verraden. Geloofsopvoeding is 
dus onmogelijk. 
 
Soms komen kinderen er zelf achter dat hun ouders 
gelovig zijn. Ook dan is het oppassen geblazen. 
“Ik wist dat mijn ouders anders waren. Iedereen 
noemde hen ‘communistische ouders’, omdat zij 
zorgden voor de zieken, de armen en de mensen in 
nood”, zegt Lee-Joh Chan*. ’s Avonds lazen zij uit een 
geheim boek dat ik niet mocht lezen. Ze fluisterden de 
woorden en ik wist dat het hun bron van wijsheid was. 
Ik wist ook dat als ik hier ooit met iemand over zou 
praten, onze familie uit de weg geruimd zou worden. 
Een dilemma, omdat mij werd geleerd dat ik trouw 
moest zijn aan het regime en dat wat mijn ouders 
deden, echt niet mocht.” 
Geheim zwart boek 
Dat er zo’n geheim boek is bij christenen, weten 
leraren op school ook. Er wordt kinderen gevraagd of 
hun ouders lezen uit een ‘geheim zwart boek’. We 
weten dat leerkrachten kinderen een geheime 
opdracht meegeven naar huis: ‘Vind het geheime 
zwarte boekje en vertel ons waar het ligt’. De 
kinderen wordt een grote prijs beloofd, maar tekenen 
eigenlijk het eigen doodsvonnis en dat van hun 
ouders, broers en zussen. 
God werkt door de generaties heen 
Een bijzondere ontdekking die we hebben gedaan 
tijdens ons werk in Noord-Korea, is dat de Here God 
door de generaties heen werkt en de christelijke 
gezinnen eigenlijk nooit loslaat. 
 
“Ik herinnerde me mijn twee opa’s en de verhalen die 
zij elkaar vertelden over bijzondere dingen”, vertelde 
Yong Sook*. “Het ging over de tweede verschijning 
van Jezus en hoe Esau zijn geboorterecht verruilde 

voor een maaltijd. Dat moet dan wel een heel goede 
maaltijd geweest zijn, dacht ik toen. Jaren later, toen 
ik in de gevangenis zat en het daar erg zwaar had, 
moest ik weer aan mijn opa’s denken. Ik begon te 
bidden en vroeg mij af tot wie ik het beste kon 
bidden. Ik besloot dat de God van mijn opa’s de beste 
keus was. Ik was toen nog geen gelovige, maar tot op 
de dag van vandaag geloof ik dat die gebeden mij 
gezegend hebben. Mijn geloof in Jezus is de vrucht 
van de gebeden van mijn opa’s.” 
 
Ook al is het onmogelijk kinderen te vertellen over het 
geloof, een christelijke levensstijl voorleven en voor ze 
bidden is wat Noord-Koreaanse ouders wel kunnen 
doen voor hun kinderen. Geen vrolijke kinderliedjes of 
kleurrijke kinderbijbels. Maar wel een rotsvast geloof 
in dat de Here God ook hun kinderen ziet en dat hun 
kinderen dat achteraf ook zien. 
 
* Schuilnaam 
Drie redenen waarom christelijke Noord-Koreaanse 
ouders hun kinderen niets vertellen over de Here 
Jezus: 
1.   Indoctrinatie: Van zonsopgang tot zonsondergang, 
van geboortedag tot sterfdag. Op elk moment van de 
dag worden de Noord-Koreanen geïndoctrineerd. Zij 
mogen alleen de familie Kim aanbidden. De eerste 
woordjes die ouders hun kinderen bijvoorbeeld 
moeten leren zijn niet ‘Dank U Heer’, maar ‘Dank u 
Vader Kim Il-sung’. 
2.   Te gevaarlijk: Kinderen zijn spontaan. In hun 
spontaniteit kunnen ze zomaar een christelijk liedje 
zingen of iets over een Bijbelverhaal vertellen. Als dit 
wordt opgevangen door iemand die niet gelooft, kan 
dit leiden tot levenslange werkkampstraf voor de 
ouders en zelfs de dood van de kinderen en hun gezin. 
3.   Er is niemand die de kinderen het goede nieuws 
kan vertellen: Tienduizenden kinderen leven zonder 
ouders door armoede, gebroken gezinnen of andere 
problemen op de Noord-Koreaanse straten. Zij zijn 
overgeleverd aan het regime van het land. 
 

VAN EEN GEMEENTELID 
 
Door een gemeentelid ingeleverd bij het wijkwerk om 
u te laten lezen! 
  
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb 
één hand vol klachten.  
Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de 
dokter. 
De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.  
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. 
 De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.  
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De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden 
weggevallen zijn.  
  
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter. 
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.  
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?  
vraagt ze. Graag, zegt de arts. 
  
De eerste vinger,  
dat ik elke dag voldoende te eten heb.  
De tweede,  
dat mijn huisje in de winter lekker warm is.  
De derde,  
dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.  
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog 
meer ziekten en pijn.  
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn 
rekeningen te betalen. 

 
De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt 
hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet 
hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot 
vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat 
leven is. 
  
En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als 
ik mijn handen vouw tot een gebed?  
Neen,” zegt de dokter. 
  
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.  
Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn 
hand met het verdriet.  
Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de 
moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de 
zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.  
Biddend breng ik mijn verdriet bij God.  
Daarna tel ik de zegeningen. 
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze 
houden elkaar in evenwicht.  
Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook 
minder zwaar. 

  
De dokter knikt instemmend, 
vouwt de vingers van de ene 
hand tussen de vingers van zijn 
andere hand en blijft 
verzonken in zijn eigen 
gedachten zitten. 
                           

 

SAMEN BIDDEN 
 

Data gebedskring D.V. augustus – november 2020 
 

Dag en datum   Bij wie   Adres 

Zondag 2 aug.  Anje Brandwijk  Binnenhaven 40 

Zondag 16 aug.  Jan v.d. Dool  Binnenhaven 42 

Dinsdag 1 sep.  Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Woensdag 16 sep. Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

Donderdag 1 okt. Aart Brandwijk Graafland 83 

Vrijdag 16 okt.  Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 1 nov.  Anje Brandwijk  Binnenhaven 40 

Maandag 16 nov. Aart Brandwijk Graafland 83 

 
Tijd: van acht tot negen uur. 
Op zondag na de avonddienst. 
 

 
 
Voorbede 
. . . bid met volharding en smeking voor alle heiligen. 
Bid ook voor mij. . . (Efeze 6:18-19) 
Voorbeden zijn onmisbare vitaminen voor christenen. 
Zij ervaren deze gebeden als noodzakelijk extra, een 
aanvulling op hun eigen gebeden. Juist als je in zwaar 
weer verkeert kan het eigen gebed moeilijker worden. 
Door de oproep om voor elkaar te bidden worden we 
verbonden met de ander(en). Het spoort ons aan om 
vertrouwelijk met elkaar om te gaan, om voorbede te 
durven vragen. 
Onbekommerd en onbezwaard legt Paulus zijn 
voorbede in het midden van de gemeente van Efeze. 
U wordt van harte uitgenodigd dit ook te doen via: 
0184 601681. Of u spreekt diegene aan bij wie de 
gebedskring is 
volgens 
bovenstaand 
schema. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdagelijksebroodkruimels.nl%2Fkruimels%2Fbijbelteksten%2Fefeziers%2Fpage%2F2%2F&psig=AOvVaw3sR-eBdJzx_XlKzDor-Xay&ust=1594320903344000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC2iquqvuoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F319333429823658813%2F&psig=AOvVaw3sR-eBdJzx_XlKzDor-Xay&ust=1594320903344000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC2iquqvuoCFQAAAAAdAAAAABAL
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OPPASROOSTER 
 
5 juli   M. de Jong   I. van Vliet 

12 juli   G. vd Graaf   T. Bochanen 

19 juli   C. Korevaar   M. Bochanen 

26 juli   L. Kroon   J. Brandwijk 

2 aug   M. van Hof   M. Brandwijk 

9 aug   N. vd Berg   M. Blom 

16 aug   S. Vonk   D. Baan 

23 aug   J. Huisman   H. vd Graaf 

30 aug   M. den Hartog   R. vd Vlist 

6 sep   S. vd Voet   G. vd Graaf 

13 sep   J. Vink    T. Bochanen 

20 sep   M. Brandwijk   C. Korevaar 

27 sep   M. de Jong   I. van Vliet 

 

RAAD HET PLAATJE 
 

In de vorige Door de Poort hadden we een jongen op de foto.  
Tussen zijn zussen. 
Het is….. Gerrit van As. 
 
Dit is geraden door: Joke Muijs met hulp van Gerrie Slob. 
Arina v. d. Dool. 
Nees v. d. Ree.  
Nees wist ook wie de zussen waren, Annie en Eef. 

 
Deze keer weer een jong meisje. 
Een foto die genomen is in de eerste klas van de Huishoudschool.  
Ongeveer 68 jaar geleden.  
Wie is zij???? 
 

LUISTERAARS THUIS 
 
Kerktelefoonaansluitingen Nieuwpoort en Langerak 
 
NAAM       ADRES      GEB.DATUM 
Mw. A. van Middelkoop-de Jong   Vlietzicht 224     16 – 01 – 1945 
Dhr. B. v.d. Weerd     Waterlinie 22     17 – 01 - 1937 
Dhr. P. Stout      Vlietzicht 203     19 – 01 – 1928 
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven    Bij de Kerk 12     21 – 01 – 1936 
Dhr. A. Slob      W.v.Langherakeln 2    27 – 01 - 1944 
Mw. J.J. Terlouw-Middelkoop    Vlietzicht 139     01 – 02 - 1938 
Mw. G.N. Kortlever     Vlietzicht 140     03 – 02 - 1946 
Dhr. J. Blom      Melkweg 7     05 – 02 – 1955 
Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg    Vlietzicht 12     09 – 02 - 1924 
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven    Lekdijk 34     10 – 02 – 1931 
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Dhr. J. van Vliet     Singel 4     16 – 02 - 1936 
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. M. v.d. Dool-Verveer    Hof van Ammers    25 – 03 - 1937 
Dhr. G.A. Stierman     Driesprong 5     07 – 04 – 1941 
Mw. T. van Vliet-van Sinderen    Singel 4     09 – 04 - 1938 
Mw. J. den Hartog-Brouwer    Vlietzicht 13     23 – 04 - 1930 
Mw. N. Karsdorp-Mourik    Vlietzicht 83     01 - 05 – 1936 
Mw. C. Jerphanion-Versluis    Vlietzicht 163     02 – 05 - 1940 
Mw. J. Blokland-v.d. Bosch    Julianastraat 18    04 – 05 - 1939 
Mw. M. Verspui–van Wijk    Vlietzicht 9     04 – 05 – 1935 
Mw. M.A. Slob-Blokland    W.v.Langherakeln 2    17 – 05 - 1936 
Mw. T. Verdoold     Korte Tiendweg 3    19 – 05 - 1939 
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos   Vlietzicht 218     05 – 06 – 1931 
Dhr. J. Maurice      Irenestraat 2, Gr.Ammers   07 - 06 - 1938 
Dhr. P.J. Croymans     Bernhardstraat 137, Gr.Ammers 13 – 06 - 1946 
Dhr. H. v.d. Graaf     Vlietzicht 218     20 – 06 - 1932 
Dhr. T. Vlot      Korte Tiendweg 6   21 – 06 – 1959 
Mw. A. Croymans-van der Harst   Bernhardstraat 137    12 – 07 - 1935 
Mw. A.J. Jongejan     Waterlinie 54     21 - 07 – 1951 
Mw. M. v.d. Weerd-Tanger    Waterlinie 22     22 – 07 - 1946 
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 
Dhr. W.G. van As     Liesdel 33    05 – 11 - 1937 
Mw. J.W. Mak-van Hees    Waterlinie 50     08 - 11 – 1933 
Mw. M. van Beuzekom-Boogert   Vlietzicht 102    27 – 11 – 1935 
Mw. P. Blom-Vink     Hof van Ammers   04 – 12 – 1929 
Mw. G. van As-Verdoold    Liesdel 33     08 – 12 - 1942 
Dhr. H. Ouwerkerk     Vlietzicht 23    11 – 12 – 1929 
Mw. C. Vink-Verhoef     Vlietzicht 146    12 – 12 – 1933 
Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop    Meerzorg Vijverhof    14 – 12 - 1934 
Dhr. J. Huisman     Achter het Arsenaal 12   18 – 12 – 1931 
Mw. C. Blom-Zwijnenburg    Melkweg 7    28 – 12 – 1959 
 

MUTATIES 
 

Nieuw ingekomen 
Mw. M. v.d. Dool     Waterlinie 23    Nieuwpoort 
Dhr. J.F. van Bruchem     Waterlinie 36    Nieuwpoort 
Mw. J.W. v.d. Weetering    Vuurkruidstraat 21   Nieuwpoort 
Dhr. J. Prins     Vlietstraat 22   Nieuwpoort 
Dhr. G.J. Roos     De Buurt 6   H’veld-G’dam 
 
Verhuisd         Naar 
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Dhr. L.J. den Butter     Driesprong 7    Gorinchem 
Mw. W.M. Ouwerkerk-Versluis    Buitenhaven 24   Langerak 
Mw. M.A. van Drenth     Hoogstraat 26    Groot-Ammers 
Mw. S. de Heus     Waterlinie 32    Nieuwendijk 
Mw. J.J. Haringsma     M. v. Coehoornsingel 5   Ameide 
Dhr. H.J. den Braven     Hoogstraat 4    Giessenburg 
Mw. M. v.d. Dool-Verveer    Nieuwpoortseweg 36   Groot-Ammers 
 
Uitgeschreven 
Fam. C.L. de Bruijn-den Hartog   W. v. Langherakelaan 68  Langerak 
 
Overleden 
Dhr. R. Ansink      Bij de Waterschuur 21  Nieuwpoort 
Dhr. A.C. van Dam     Waterlinie 40    Nieuwpoort 
Mw. J.M. Koomans-Batenburg    Vlietzicht 204    Nieuwpoort 
 
Huwelijk 
Bastiaan van Houwelingen en Rhodée van Zuilen, Liesdel 64, Nieuwpoort 
 

TAXI 
 

Rooster "Vijverhof Taxi"   Juli 2020 - Nov 2020   

       
Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zondag 6-Sep   
Richard van den 
Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 13-Sep   Cees van der Vlist Wim van Renswoude   Arie Blom 

Zondag 20-Sep   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Zondag 27-Sep   Arie Blom Cees van der Vlist   Wim van Renswoude 

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

Zondag 11-Oct   Wim v. Renswoude Arie Blom   Cees van der Vlist 

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

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

Zondag 1-Nov   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Dankdag 4-Nov   n.v.t. n.v.t.   Richard van den Dool 

Zondag 8-Nov   Arie Blom Cees van der Vlist   Wim van Renswoude 

Zondag 15-Nov   André van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 
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Chauffeurs Telefoon  's ochtends:  
Auto 1: eerst Croymans (Bernardstraat 137, Groot-
Ammers) 

Richard v.d. Dool 601915    daarna mevr. W.vd Berg (NPwg 48) 

André v.d. Vlist 602779    
Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang, 
daarna 

Cees v.d. Vlist 602547    G.Stierman (Driesprong) en mogelijk mevr. vd Berg 

Teunis 
Voormolen 601523  's avonds:  Alleen Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang 

Wim v. 
Renswoude 

06-
15669696    

Als 1e Gert van Buren ophalen om 18:00,  
daarna Vijverhof 

Arie Blom 601673  Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald. 

 

DE LAPTOPKOERIER 
 
Corona kwam Nederland binnen en iedereen zat in de spagaat. Hoe konden we gezond blijven? Wat moesten we 
doen om een besmetting te minimaliseren? Zorgen of er voldoende bedden waren op de intensive care van het 
ziekenhuis en de kinderen konden niet meer naar school. Kortom de hele wereld stond op zijn kop. 
  
Er was ineens tijd voor het gezin. De wolkenluchten werden mooier door het mindere vliegverkeer. Niemand sprak 
over de maximum snelheid van 100 km per uur op de autosnelweg. Alles draaide om Covid-19. Ouderen en in het 
bijzonder die in de verpleegtehuizen kwamen in een isolement en we mochten niet meer naar festivals, voetbal en 
kerk. 
  
Ik zat van het ene op het andere moment zonder werk. Natuurlijk was ik dolblij, dat ik gezond was. Maar zomaar 
geen bijdrage meer aan de maatschappij leveren, dat was toch wel iets. Bij ons in het gezin was bijna iedereen 
ineens thuis. Ron zit niet meer in de actieve politiezorg en kon vanuit huis werken, Rik volgde de colleges van 
Hogeschool Rotterdam via Teams of Zoom. Alleen Minte ging de deur uit en kreeg het applaus. Hij ging onder strikte 
voorwaarden door met zijn stage als 2e jaars MBO in de zorg. 
  
Die schuur opruimen kon altijd nog en dus besloot ik me in het vrijwilligerswerk te storten. Ik begon met het 
oprichten van een FB groep “Met mekaar Molenlanden”. Met initiatieven om de inwoners in deze tijd in beweging te 
brengen en anderen iets te geven. 
In het AD las ik het initiatief van Richard uit Herwijnen. Een bevlogen ict-er met een oproep om oude laptops in te 
zamelen voor kinderen van de basisschool, die er niet eentje hadden of moesten delen met broertjes en zusjes. Deze 
kinderen zaten thuis aan hun schoolwerk. Veel van dat werk moest op de computer gebeuren en als die niet 
beschikbaar was, dan was het voor ouders nog meer bikkelen om ze thuis te blijven motiveren. De noodzaak voor 
laptops kwam ineens naar boven. Gemeentes en Stichting Leergeld hadden hier niet meteen een antwoord op. En 
weet je hoe lastig het is om op de mobiel van je moeder een werkstuk van Anne Frank te maken? 
  
Als lokale politicus ging er meteen een vraag naar de wethouder:  “Hoe is dat in Molenlanden geregeld?” Zij stelde 
mij gerust, want ze had alle basisscholen benaderd om hulp aan te bieden als dat nodig was. Zo zou het in heel 
Nederland moeten zijn. 
  
Richard had een team om zich heen, die de laptops opschoonden en een update gaven voor Windows en Office. Het 
aantal aanvragen overschreed de leveringen, maar gelukkig konden Richard en zijn vriendin Wilma veel 
gemotiveerde ouders blij maken. Wilma had de moeilijke taak om een keuze te maken in de aanvragen. Ik had 
respect voor haar, voor de manier waarop ze dat deed: “Ik kijk naar het gezin en de hulpverlening. Ik geef voorrang 
voor ouders in de zorg en kinderen met fysieke en mentale uitdagingen.” 
  
En ik? Ik had de leukste job in dit project. Ik mocht als koerier de laptops bij de mensen afleveren. Ik reisde van Zuid-
Limburg naar Noord-Groningen en van West-Friesland naar Oost-Gelderland. De meest schrijnende verhalen aan de 
voordeur, maar ook de blije kindergezichten. Hoe bijzonder was het dat ze meteen aan hun schoolwerk begonnen. 
En dan dat gezin uit Leeuwarden. Vader in de zorg. Zes kinderen uit het eigen gezin, dus daar pasten daar nog wel 2 
pleegkinderen bij. Tsja, als dat hele spul thuis zit, dan is er niet voor iedereen een laptop. Dus leverde het project van 
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Richard&Wilma er 2 voor de pleegkinderen. Die waren wat blij. En dan de autistische Dave uit Lollum. Praten kon hij 
niet, maar de tekening als bedankje was voor mij. Sprakeloos was ik meerdere keren als laptopkoerier en dat zegt 
wat. 
  
En toen mochten de kinderen ineens op 1 mei weer deels naar school en dachten de laptopleveranciers, dat de nood 
was geleden. Dat is ook Nederland, want we gingen weer naar de orde van vandaag en morgen. Ik heb nog een paar 
enthousiaste mailtjes naar ondernemers in de omgeving gestuurd. Of ze nog wat op de plank hadden staan? Helaas, 
de leverantie voor de laptops droogde op, terwijl de noodzaak om kinderen met motivatie gelijke kansen te geven 
nog lang niet was verdwenen. 
  
Soms loopt het leven, zoals het loopt. De laptopkoerier zat zonder werk. Het gewone werk was weer begonnen en 
de schuur is nog altijd niet opgeruimd. Toch is die wekelijkse vrijwilligersdag gebleven. Nu zit ik op het callcenter bij 
de GGD om mensen te adviseren over hun aanvraag voor de Covid-19 test. Deze tijd heeft mij echt iets gebracht en 
ik ben blij, dat ik het mocht doen. 
  
Wilma de Moel 
  

 
De pleegkinderen uit Leeuwarden     De tekening van Dave 
 

JARIG 
 

Mevr. A. Croymans - van der Harst Bernhardstraat 137  2964BC GROOT-AMMERS  12-7-1935 

Dhr. K. Renes     V.d. 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. A.A. van den Dool - de Groot  Vlietzicht 208   2965CG, NIEUWPOORT  23-7-1940 

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. W. van den Dool   Vlietzicht 208   2965CG, NIEUWPOORT  18-8-1940 
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Mevr. F. Demper - Klomp  Vlietzicht 71   2965CG, NIEUWPOORT  19-8-1930 

Mevr. J. van Erk - van Doren   De Laak 31    4128CA, LEXMOND   29-8-1930 

Dhr. J.H. Slob     Vlietzicht 75   2965CG, NIEUWPOORT  31-8-1941 

Mevr. N.P. Houweling - Korevaar  Waterlinie 5   2965CC, NIEUWPOORT   3-9-1942 

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. 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 2,  2965AC, NIEUWPOORT   24-9-1941 

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

Mevr. J.M. v.d. Heerik - van der Vliet  Vlietzicht 144   2965CG, NIEUWPOORT  2-10-1945 

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

Mevr. N. van der Graaf - Verhoef  Korte Tiendweg 14  2965AP, NIEUWPOORT   11-10-1945 

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   Vlietzicht 75   2965CG, NIEUWPOORT  24-10-1941 

Mevr. T. Vermeulen - Versluijs   Liesdel 25   2965AR, NIEUWPOORT   26-10-1945 

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. J. Karsch    Nieuwpoortseweg 50  2965AW, NIEUWPOORT  15-11-1935 

 

EPIDEMIEËN in de vroegchristelijke tijd 
 

Historici die zich bezig houden met de opkomst van het christendom hebben geen 
rekening gehouden met de gevolgen van epidemieën, terwijl Cyprianus, Dionysius, 
Eusebius en andere kerkvaders in feite dachten dat de epidemieën een belangrijke 
stimulans vormden voor de christelijke zaak. 
Volgens Rodney Stark zou het christendom nooit zo’n overheersende godsdienst zijn 
geworden als de klassieke samenleving niet was verstoord en gedemoraliseerd door 
deze rampen. 
In zijn boek “DE EERSTE EEUWEN” met als ondertitel “Een sociologische visie op het 
ontstaan van het christendom” gaat het hoofdstuk “Epidemieën, netwerken en 
bekeringen” over dit onderwerp en wat nu volgt is ontleend aan dit hoofdstuk.  
 
De epidemieën 
In 165 heerste er een epidemie in het Romeinse Rijk. Sommige medisch historici 
vermoeden dat het de eerste keer was dat de pokken in het westen voorkwamen. In 
de 15 jaar durende epidemie bezweek een vierde tot een derde deel van de 
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bevolking. Een dergelijk hoog sterftecijfer komt overeen met moderne kennis over epidemieën en is in 
overeenstemming met onderzoeken naar tekorten aan manschappen die het gevolg waren. 
In 251 trof een nieuwe en even verwoestende epidemie het keizerrijk. Waarschijnlijk ging het om mazelen. Zowel 
pokken als mazelen kunnen enorme sterftecijfers veroorzaken als ze een gebied treffen waar deze ziekte niet eerder 
voorkwam. Als voorbeeld kan gegeven worden de pokkenepidemie in IJsland in 1707 die aan meer dan 30% van de 
bevolking het leven kostte. 
 
Crisis en geloof 
De ellende van de epidemieën was te groot voor de verklarende en troostende kracht van het heidendom en de 
Griekse filosofie. De heidenen wisten niet of de goden iets met de epidemieën te maken hadden en of het ze iets 
kon schelen. De goden verlangden offers en men dacht dat de goden met deze offers gunstig gestemd moesten 
worden. Heidense goden stelden geen ethische eisen. Ze lieten de mensenzaken aan de mensen over en verlangden 
geen naastenliefde. Mensen konden de goden alleen ontstemmen door hen te veronachtzamen of door bepaalde 
rituele gebruiken te schenden. 
De joods-christelijke godsdienst hield ook verband met goede onderlinge verhoudingen. Nieuw ten opzichte van het 
heidendom was de gedachte dat ook uitwisselingen tussen de mens en het bovennatuurlijke mogelijk waren die 
boven het eigenbelang uitstegen. 
De heidenen kenden niet zoals de christenen de liefde van God en de liefde tot God. Daarom kenden zij ook niet de 
gedachte dat, omdat God de mensen liefheeft, de christenen God gehoorzamen door elkaar lief te hebben. Als God 
zijn liefde toont door middel van een offer, dan moeten mensen hun liefde tonen door middel van een offer dat ze 
elkaar brengen. Bovendien golden deze plichten niet alleen binnen eigen familie en volk. Dit waren revolutionaire 
ideeën. 

Cyprianus, bisschop van Carthago, in Noord-Afrika, schreef dat alleen niet-
christenen iets van de epidemie hadden te vrezen. Over gestorven christenen 
schrijft hij: “Onze broeders die zijn bevrijd van de wereld op last van de Heer 
mogen niet worden betreurd, want we weten dat ze niet verloren zijn, maar 
vooruit zijn gestuurd; dat zij door ons te verlaten ons voorgaan op de weg; dat 
men naar hen moet verlangen als naar mensen die een lange reis hebben 
gemaakt, in plaats van om hen te treuren”. 
Dionysius, bisschop van Alexandrië in Egypte, erkende het enorme sterftecijfer en 
merkte op dat, hoewel dit de heidenen vrees aanjoeg, de christenen de epidemie 
verwelkomden als louter ‘leerzaam en beproevend’. Dus op een moment dat 
andere geloven ter discussie werden gesteld, bood het 
christendom verklaring en troost. En wat nog belangrijker is, de christelijke leer gaf 
een voorschrift voor het ondernemen van actie. Op die manier bleek het 
christendom te werken. 

 
Reacties van christenen en heidenen 
Dionysus brengt in 260 in een paasbrief hulde aan de christenen die hun 
naasten met gevaar voor eigen leven hielpen en schreef: “De meeste van 
onze christenbroeders toonden grenzeloze liefde en loyaliteit. Ze spaarden 
zichzelf niet en dachten uitsluitend aan een ander. Geen acht slaand op 
gevaar, namen ze de zorg voor de zieken op zich. Ze bekommerden zich om 
al hun noden en stonden hen bij in Christus’ naam. Voor hen eindigde dit 
leven sereen en gelukkig; want ze werden door anderen met de ziekte 
besmet, ze droegen zelf de ziekte van hun naasten en aanvaardden 
blijmoedig de pijn. Velen namen, door voor anderen te zorgen en hen te 
genezen, hun dood op zich en stierven in hun plaats”. 
Hoewel de epidemie de christenen niet had gespaard, beweert Dionysus dat 
de heidenen het veel zwaarder te verduren hadden: “De heidenen kregen 
de volle laag”. 
Hij geeft ook een verklaring voor de verschillen in aantallen sterfgevallen. 
De christelijke gemeenschap verzorgde de zieken en stervenden en gaven 
de doden een fatsoenlijke begrafenis, maar, zegt hij: “De heidenen 
handelden precies tegenovergesteld. Toen de ziekte uitbrak, verjoegen ze 
degenen die eraan leden en lieten hun dierbaren in de steek.  
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priester schrijft hij: “Ik denk dat op het moment dat de armen werden genegeerd door de priesters en over het 
hoofd gezien, de goddeloze Galileërs ( hij bedoelde hiermee de christenen) dit 
opmerkten en zich aan liefdadigheid gingen wijden”. 
De beroemde heidense arts Galenus (129-199) heeft de eerste epidemie 
overleefd. Wat deed hij? Hij verliet Rome  onmiddellijk en trok zich terug op een 
landgoed in Klein-Azië tot het gevaar was geweken. Moderne medisch-historici 
hebben opgemerkt dat Galenus’ beschrijving van de ziekte ‘ongewoon onvolledig’ 
is. Ze denken dat dit te maken heeft met zijn haastige vertrek. Een dergelijke 
handelwijze werd in die tijd niet als ongebruikelijk of schandelijk beschouwd. 
Ieder weldenkend mens zou zo hebben gehandeld als hij de kans had gehad, 
behalve natuurlijk als hij een ‘Galileër’ was. 
 
Verschillen in sterftecijfers 
Tegen de ziekten bestond geen medicijn en om besmetting te voorkomen moest 
men alle contacten vermijden. Alleen al door te zorgen voor zaken als voedsel en 
water, worden mensen die tijdelijk te zwak zijn om zichzelf te kunnen redden, in 
staat gesteld te herstellen in plaats van een ellendige dood te sterven. De 
christenen boden die hulp, ondanks het gevaar besmet te worden. 
Hedendaagse medische experts menen dat zorgvuldige verpleging zonder 
medicamenten het sterftecijfer met twee derde, misschien meer, kan beperken. 

Dit betekent dat als het sterftecijfer onder 
mensen die niet verpleegd werden 30 procent bedroeg, de sterfte onder christenen en de heidenen die door de 
christenen werden geholpen, 10 procent was. De christenen hielpen ook heidenen, maar de christenen vormden 
slechts een kleine minderheid van de bevolking en konden niet iedereen helpen. Het ligt voor de hand dat buren, 
familie en vrienden het eerst werden geholpen. 
Nog afgezien van een toeneming van het aantal bekeringen tot het christendom nam het percentage christenen op 
het totaal van de bevolking toe doordat meer christenen de epidemieën overleefden. 
 
Groter aantal bekeerlingen door de houding van de christenen 
Heidenen die door christelijke buren waren geholpen zullen eerder geneigd geweest zijn tot het christendom over te 
gaan. 
In de Grieks-Romeinse wereld werd een wonder gezien als bewijs van religieuze waarheid. Het grote aantal 
christelijke overlevenden zal als een wonder zijn gezien, met als gevolg meer bekeringen. 
Waarschijnlijk hadden de christenen, die het meest actief waren in het verplegen van de getroffenen, de ziekte in 
een vroeg stadium opgelopen en deze overleefd doordat voor hen was gezorgd. Op deze wijze ontstond een hele 
groep immune christenen, wonderdoeners die de ‘stervenden’ genazen. 
Door het hoge aantal sterfgevallen onder de heidenen en doordat veel heidenen de epidemieën ontvluchtten zullen 
veel sociale contacten tussen de heidenen verloren zijn gegaan, terwijl het christelijke sociale netwerk beter in takt 
bleef. 
De epidemieën maakten de kans op intensere banden tussen heidenen en christenen veel groter en dit zal tot meer 
bekeringen tot het christendom hebben geleid. 

 
Willem Roth 

 

Ze wierpen hen op straat vóór ze dood waren en behandelden de niet begraven lichamen als oud vuil. Zo hoopten ze 
de verspreiding en besmetting van de dodelijke ziekte tegen te houden, maar wat ze ook deden, ze slaagden er niet 
in eraan te ontkomen.
Maar mogen we Dionysus geloven?
Het is onwaarschijnlijk dat een bisschop een pastorale brief vol onjuistheden zou schrijven over zaken die zijn 
parochianen uit eigen ervaring kenden.
Bovendien hebben we aanwijzingen uit heidense bronnen waaruit blijkt dat zorgen voor de ander kenmerkend was 
voor de christelijke gedragslijn. Tijdens het keizerschap van Julianus (361-363) vonden de laatste 
christenvervolgingen plaats. Julianus had een christelijke opvoeding genoten maar kreeg een afkeer van het 
christendom. Hij zette een campagne op touw om heidense liefdadigheid op gang te brengen in een poging de 
christenen te evenaren. Volgens hem werd de groei van het christendom veroorzaakt door hun morele karakter en 
hun welwillendheid ten opzichte van vreemdelingen en de zorg voor het begraven van de doden. Aan een heidense
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NIEUWSFLITS 

SCHOENENDOOSACTIE 
 

Ja, je leest het goed, er staat alleen 
SCHOENENDOOSACTIE boven dit stukje. 
Vorig jaar is de actie4kids voor het eerst 
georganiseerd door GAIN. 
Dit jaar is besloten om weer de oude, 
vertrouwde naam te gebruiken: 
SCHOENENDOOSACTIE. 
 
De slogan is:  
VUL EEN SCHOENENDOOS,  
GEEF EEN SCHAT. 
 
Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je 
voor mogelijk houdt. 
 

Start nu al met het verzamelen van spullen 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. 
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. 
Doet u/jij in het najaar weer mee? De data van de actie komen in De Zaaier. 
 

Informatie:schoenendoosactie.nl 
Of bel Ariena ( 601681) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fschoenendoosactie.nl%2Fde-reis-van-jouw-schoenendoos%2F&psig=AOvVaw3bbYtct9KKgZBUnwCnE9HF&ust=1594325681079000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCFn5G8vuoCFQAAAAAdAAAAABAE
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VAN DE CLUB 
 
Het clubseizoen van Immanuël is anders dan anders verlopen. Maar ondanks dat mogen we dankbaar terug kijken 
op prachtige avonden waarin we met elkaar mochten zingen, bidden, verhalen uit de Bijbel mochten horen en 
waarin het vooral ook erg gezellig was. 
 

 
Dit hebben we af mogen sluiten met een super avond aan de Lek. Genieten van het lekkere weer, zwemmen, friet 
eten en marshmallows boven een vuurtje. Het kon niet beter. We kijken uit naar een nieuw seizoen en hopen jullie 
na de vakantie weer terug te zien. 

Groeten van de leiding jeugdclub Immanuël, 
Ivo, Janneke, Marcel, Huibert en Simone 

 

VAN DE VITA 
 
Helaas ging door de corona ons jaarlijkse kamp niet door. Wat voor iedereen jammer is. Het was altijd iets om naar 
uit te kijken. Gelukkig konden we wel dit Vita seizoen gezamenlijk afsluiten. We zijn met de groep gaan kanoën in 
Groot-Ammers. Het was wel even afwachten of dat we droog weer zouden krijgen. Gelukkig hadden we dat ook en 
zijn begonnen met roeien. We maakten een stop om een kleine BBQ te houden. Helaas werd dat snel gestopt 
doordat er een flinke onweersbui aan zou komen. Alles werd snel in gepakt en roeiden weer terug. Het werd steeds 
donkerder achter ons, dus het tempo van het roeien werd bij iedereen sneller. We hadden niet veel later moeten 
vertrekken bleek later. Want toen iedereen net in zijn of haar auto zat, begon het te gieten. Ondanks onze korte tijd 
samen hebben we met zijn allen een gezellige tijd van gemaakt!! 
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KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
De afgelopen periode was de kinderkerk online te volgen door middel van de filmpjes die werden gemaakt. De 
filmpjes werden goed bekeken, want we hadden soms meer dan 100 kijkers.  

Zoveel kinderen hebben we niet eens in de gemeente…?           
Fijn dat het zo goed bekeken werd, maar we zijn ook dankbaar en blij dat we de kinderen weer mogen zien. 
Er is de afgelopen periode niet stil gezeten, want de kinderkerk is verhuisd. We zaten altijd boven in het Havenlicht, 
maar mochten de ruimte van het inpakwerk verbouwen tot ons eigen lokaaltje. En dankzij een groep fantastische 
vrijwilligers is het een prachtig plekje geworden waar wij en de kinderen nog veel plezier aan gaan beleven. Dus ook 
via deze weg willen wij graag iedereen bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen!  
Hieronder vindt u een kleine foto-impressie van de verbouwing.  
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Paulus in de storm 

Ga naar de volgende internetsite: 

https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/hoop.html 

 

Luister naar het verhaal! 

 
 
 
 
 
 

 

 

God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 

't is meer dan een gevoel. 

 

Hij doet meer dan je kan bidden, 

Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, 

ik weet dat Hij je kent. 

 

Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. 

Vraag God om hulp en de hemel gaat open. 

Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 

In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd: 

                                                                                                             God is trouw! 
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https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/hoop.html
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leukvoorkids.nl%2Fkleurplaten-om-online-te-maken%2F&psig=AOvVaw3fkQZ7iFzx6xGPQ5ufIqpT&ust=1594323129402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDGzdCyvuoCFQAAAAAdAAAAABAE

