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In deze uitgave: 

• IJs te koop! 
  ontmoeting op het kerkplein 

 

• Hartelijk verbonden 

 

• Plaatje met een praatje 
terug naar het jaar 2005 
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De nieuwe Door de Poort ligt weer voor u en jou. Een mooie krant 
geworden met veel informatie. Toch missen we nog steeds het 
oppasrooster en het taxi rooster. Corona is de boosdoener. Hopelijk is 
dat wel weer te lezen in de volgende DdP. Het gaat de goede kant op 
wat de maatregelen betreft. 
 
Wat kunt u en jij verwachten. De mooie opbrengst van de ijskar, over 
hartelijk verbonden kunnen we lezen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. 
Ook zit er een recept deze keer bij voor de lekkerbekken. 
 
Joost en Daphne die net in Nieuwpoort wonen met hun kleine Julia. Daar 
ben ik op bezoek geweest in hun mooie nieuwe huis. 

 
Wat fijn dat er gemeenteleden zijn die zomaar een stukje of gedicht schrijven en dat met ons willen delen. 
 
En natuurlijk de vaste rubrieken. Zodat wij op de hoogte blijven wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. 
 
Laten we bedenken dat we met Gods hulp en elkaar een fijne gemeente kunnen zijn. 
 
Wij van de redactie willen jullie fijn leesplezier wensen en natuurlijk een hele lange zomer (vakantie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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DIENSTEN 
 

27-6-2021  9.30  Overstapdienst  ds. C.M. Baan 

27-6-2021  18.30    ds. J.  Noordam, Nieuwendijk 

4-7-2021  9.30    ds. C.M. Baan 

4-7-2021  18.30    ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf 

11-7-2021  9.30    ds.  A. Naijen, Andel  

11-7-2021  18.30    ds. E. G. de Kruijf, Capelle a.d. IJssel 

18-7-2021  9.30    ds. C.M. Baan 

18-7-2021  18.30    ds. H. Veldhuijzen, Schelluinen 

25-7-2021  9.30    ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland 

25-7-2021  18.30     Dienst in Langerak 

1-8-2021  9.30     Dienst in Langerak 

1-8-2021  18.30    ds. M.B. Plette, Vriezenveen 

8-8-2021  9.30    ds. A. Naijen, Andel  

8-8-2021  18.30     Dienst in Langerak 

15-8-2021  9.30     Dienst in Langerak 

15-8-2021  18.30    ds. L. den Breejen, Delft 

22-8-2021  9.30  Sluiting V.B.W.  ds. C.M. Baan 

22-8-2021  18.30    ds. T. van Bruggen, Streefkerk 

29-8-2021  10.00  Open Vensters  ds. A.A.W. Boon, Veenendaal 

29-8-2021  9.30  v.b.h.a  ds. C.M. Baan 

29-8-2021  18.30    ds. A.F. de Fijter, Ottoland 

5-9-2021  9.30  H.A.  ds. C.M. Baan 

5-9-2021  18.30  d.z.h.a.  ds. C.M. Baan 

12-9-2021  9.30    ds. C.M. Baan 

12-9-2021  18.30    ds. P. Vroegindeweij, Lexmond 

19-9-2021  9.30  Opening Winterwerk  ds. C.M. Baan 

19-9-2021  18.30    ds. J.F. Schuitemaker, Elburg 

26-9-2021  9.30    ds. M.W. Westerink, Veenendaal 

26-9-2021  18.30    ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden 

3-10-2021  9.30  Israëlzondag  ds. C.M. Baan 

3-10-2021  18.30    ds. Jac. Jongejan, Hendrik Ido Ambacht 

10-10-2021  9.30     ds. C.M. Baan 

10-10-2021  18.30    ds. H. Klink, Hoornaar 

17-10-2021  9.30    prop H. Boele, Gouda 

17-10-2021  18.30    ds. B. Oosterom, Rumpt 

24-10-2021  9.30    ds. C.M. Baan 

24-10-2021  18-30    prop M.C. Daniël, Nieuw-Lekkerland 

31-10-2021  9.30    ds. C.M. Baan 

31-10-2021  18.30    ds. J.C. van Trigt, Ameide 

3-11-2021  14.30    ds. C.M. Baan 

3-11-2021  18.30  Dankdag  ds. C.M. Baan 

7-11-2021  9.30  v.b.h.a  ds. C.M. Baan 
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7-11-2021  18.30    ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop 

 

VANUIT DE PASTORIE 
 

IJsverkoop 
 
Voorbereiding 
Veel dingen konden het afgelopen seizoen niet doorgaan. We 
begonnen hoopvol aan het nieuwe jaar, maar al 
 snel bleek dat we al snel in de tweede golf kwamen. En de 
tweede golf werd een derde en een vierde golf. Al met al een 
ongekende tijd, waarin toch ook heel veel wel door kon gaan 
gelukkig. Toch is het een enorm gemis voor onze gemeente (en 
kerken wereldwijd) om niet samen te kunnen komen. We 
missen de onderlinge verbinding. We missen de activiteiten, 
waarmee we soms juist ook een brug kunnen slaan naar de 
mensen om ons heen en de kerk zichtbaar kunnen maken. 
Iemand die mij ijs zag eten op het kerkplein snapte toen hoe ik 
aan het idee gekomen was. Het was inderdaad geen grote 
denkstap, omdat ik graag een ijsje lust. Maar in het ijs zag ik 
toch een mooie manier om mensen op een laagdrempelige en 
verantwoorde wijze samen te brengen in deze tijd. Het begon 
met een wild idee. Maar toen ik eenmaal informeerde bij 
ijsboerderij Middelbroeck waren ze heel meedenkend. Jan van 
Buren zag de combinatie met de Open Kerk wel zitten en 
regelde die kant van het verhaal, gidsen voor in de kerk, 
organisten. Zelf werd ik enthousiast van alle mensen die mee 

wilden helpen met ijs scheppen. Wessel van Buren had een mooie flyer ontworpen. De gemeente verleende ons een 
vergunning en met de lokale horeca was afgestemd dat we dit gingen doen, zodat we geen mensen voor het hoofd 
zouden stoten. Op heel veel fronten zag ik mensen naar voren stappen met ideeën en welwillendheid, om mee te 
helpen. Dat was op zich al de eerste winst. 
 
Verkoop 
Op Koningsdag was het heel mooi weer. De zon scheen en 
er was weinig wind (althans op het Kerkplein). Op de 
zaterdagen viel het weer helaas iets tegen, waardoor we 
één keer ook niet door hebben laten gaan. De 
verwachtingen waren steeds erg onzeker. Dit was jammer, 
maar veel mensen lieten zich hierdoor niet weerhouden om 
een ijsje te komen eten. Al met al was er een hele mooie 
opkomst en ontstonden er mooie ontmoetingen in en 
rondom de kerk. Dat was de tweede winst.  
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Voedselbank 
Uiteindelijk werd er 1000 euro opgehaald door de 
ijsverkoop en doordat mensen soms wat extra gegeven 
hebben. Vanuit de diaconie was de Voedselbank 
geopperd. Een mooi doel. Ik moest even nagaan waar in 
de buurt een Voedselbank zat. Nieuwpoort/Langerak 
valt onder Arkel (net voorbij de Action). Toen ik belde 
was onze actie al bekend vanuit Het Kontakt. Maar dat 
het 1000 euro had opgebracht, dat was een echte 
verrassing. We werden uitgenodigd om eens rond te 
komen kijken. Op donderdagmorgen, voordat de 
mensen hun pakketten kwamen ophalen, ben ik samen 
met Marinus de cheque wezen overhandigen. Het werd 
zeer dankbaar ontvangen, omdat er in deze tijd meer 
vraag is en minder aanbod. Dit laatste komt vooral 

omdat de acties in de supermarkten momenteel niet door kunnen gaan. We hebben een poosje zitten praten onder 
het genot van een kop koffie. De Voedselbank is opgezet met de steun van verschillende diaconieën uit de 
omgeving. En de mensen die er vrijwilliger zijn hebben allemaal een kerkelijke achtergrond, ook al worden ze er niet 
op geselecteerd. Als mensen bepaalde hulp nodig is, dan wordt er ook regelmatig naar de kerk verwezen. Die band is 
nauwer dan ik me van bewust was. Ik wist wel dat er in sommige plaatsen vanuit de kerk of vanuit een kerkelijk 
gebouw pakketten worden uitgedeeld, maar niet dat de kerk er op de achtergrond ook echt mee te maken had. 
Het was ook mooi om te zien dat ze met ruim honderd vrijwilligers (met diverse taken) een heel professioneel 
systeem hadden opgezet. Van intake (waarbij werd gecheckt of mensen de pakketten echt nodig hebben) tot 
ophalen van goederen, sponsoring, tot distributie. Het is een indrukwekkende organisatie. Er worden in onze regio 
zo’n 100 huishoudens van hulp voorzien. In de pakketten zitten allerlei goederen waar een gezin 3 dagen van kan 
eten. Dit is als aanvulling op andere hulp of inkomen. Triest vond ik het om te horen dat er ook 28 kleinere kinderen 
opgroeien in deze huishoudens. Maar voor hen wordt ook wat extra’s georganiseerd, zoals spullen om te trakteren 
op school bij een verjaardag en vlaggetjes en een cadeautje via stichting Jarige Job, of gewoon het potje appelmoes 
in het pakket elke week.  Dat zou ik toch ook zeker winst willen noemen. Aan het einde van het bezoek werd ik 
uitgenodigd om ook eens met catechisanten of anderen langs te komen. Dat is zeker iets wat mooi is voor het 
nieuwe seizoen. God wijst ons erop hoe goed het is om de hongerige te voeden. Het is één van de belangrijke 
werken van barmhartigheid uit Mattheus 25. Op verschillende manieren mochten we daar handen en voeten aan 
geven door de ijsverkoop. Ik ben erg dankbaar dat zo’n eenvoudige actie in zo’n bijzondere tijd zo gezegend is. En in 
ben dankbaar dat u als gemeente dit ook zo opgepakt heeft met elkaar. Zoals al eerder gezegd: wordt vast wel eens 
vervolgd!          
 

Hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
 

GESPOT BIJ HET DOOPFONT 
 
Met een bloemetje voor de kersverse Poorters werd ik hartelijk binnengelaten door Daphne de Jager. Er moest nog 
een vaas gezocht worden, die hadden ze niet, want er stonden nog meer bloemen. Dus dan de maatbeker maar 
gepakt en daar de bos in gezet! Zaterdag verhuisd en ik stond op maandagavond al op de stoep, om een interview af 
te nemen bij Joost en zijn vrouw in hun nieuwe woning. 
Echt leuk om zo gastvrij te worden ontvangen bij een gezin die net op Hoogstaat 73 is komen wonen. Het nieuwe 
project waar van lieverlee steeds meer mensen komen wonen. Eindelijk klaar! Mooi huis met tuin en uitzicht door de 
poort van de schutting op de Wal. Eigenlijk is het best bijzonder want ze hadden bijna in Langerak gewoond. Daar 
hadden ze ook ingeschreven voor de nieuwbouw maar dit duurde te lang naar hun zin. In Nieuwpoort hadden ze zich 
ook in laten schrijven. Ze zeiden tegen elkaar, als we in Nieuwpoort worden ingeloot, dan doen we dat! En dat 
gebeurde en ook nog eerste keus wat huis betreft. Dus Langerak afgezegd en nu dus in Nieuwpoort.  
Toen wij hoorden dat ze hun kleine Julia Saar gedoopt hadden in onze kerk toen ze nog in Varik woonden kregen wij 
het idee om dit stel te interviewen want wij poorters zijn heel benieuwd naar nieuwe gemeenteleden. 
Dus…  na een kop koffie was eerst Daphne aan de beurt. Voordat ze met Joost trouwde op 22 november 2019 heette 
ze Daphne Weijgertze. Ze is geboren op 30 januari 1990 in Varik. Ze heeft 2 zussen en 1 broertje. Haar moeder is 
katholiek en vader protestant. In haar jeugd is ze naar de katholieke kerk gegaan en heeft ze communie gedaan toen 
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ze een jaar of negen was. Toen ze in de pubertijd zat is het gezin gestopt met kerken. Maar wel de normen en 
waarden waren erg belangrijk in het gezin.   
Na de basisschool in Varik is Daphne naar de brugklas VMBO/HAVO gegaan in Tiel. Elke dag 22 km fietsen. Ze heeft 
haar VMBO TL diploma gehaald en dacht dat ze een opleiding voor administratief medewerker wilde gaan doen. 
Maar dat was ze na een jaar al zat. Dan de BBL opleiding in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. En dat had 
haar passie wel. Toen ze haar diploma had gehaald als verpleegkundige in 2012 brak ze haar rug met een val bij het 
skeeleren. Na 3 maanden kwamen ze daar pas achter. Te laat om nog echt goed te kunnen herstellen. Ze heeft halve 
dagen in het ziekenhuis gewerkt maar dat was eigenlijk te zwaar voor haar rug. Ze besloot deels thuiszorg en deels 
op kantoor te gaan werken. Daphne wilde nog verder studeren en dacht aan commerciële economie. Maar dat 
hoefde niet want ze kreeg een baan aangeboden door een bedrijf dat gespecialiseerd is in wondzorg.  Bij KCI, hier 
heeft ze 5 jaar gewerkt. Dit bedrijf heeft producten voor wondzorg. Hier is ze gegroeid van verpleegkundige tot 
accountmanager. Daarna is Daphne een jaar bij ATOS gaan werken, hier bezocht ze voornamelijk patiënten na 
een tracheotomie en laryngectomie. Nu is ze sinds 2 jaar werkzaam bij Flen Health en is deze jongedame weer terug 
in de wondzorg. Dit is een Belgisch bedrijf wat begonnen is in de brandwondenzorg. Hierbij bezoekt ze voorschrijvers 
van ziekenhuis tot huisartsen en alles wat daartussen zit en geeft ze advies en scholing over wondzorg.  
Ze vindt het heel leuk werk en zeker nu ze regio Zeeland-Brabant, ipv Arnhem-Nijmegen- Maastricht heeft. Wat 
dichter bij huis. 
Voordat Daphne Joost leerde kennen had ze een appartement in Waardenburg. Waar ze met plezier heeft gewoond. 
We schakelen even over op Joost. Die tijdens het gesprek de kleine Julia, dit is haar roepnaam, even uit haar bedje 
had gehaald omdat ze zo moest huilen. Ze moest nog wat wennen aan de nieuwe kamer de geluiden, de andere 
omgeving. Ik vond dat helemaal niet erg want zo kon ik ook kennis maken met de kleine meid.  
Joost de Jager is geboren op 23 maart 1995. Op Sluis in Goot-Ammers. Hij heeft 2 broers, 1 zus en nog een broertje. 
Na de Eben-Haëzer basisschool is hij elke dag naar Gouda gefietst naar de Driestar waar hij 2 jaar VMBO kader heeft 
gedaan en na nog eens 2 jaar zijn basisdiploma heeft gehaald. Joost was geen student maar hield van bezig zijn met 
de handen. Dus de BBL opleiding de bouwschakel in Hardinxveld Giessendam gekozen. Werken bij Peltenburg in de 
bouw en 1 dag in de week naar school. Maar na 1 jaar moest hij vertrekken bij Peltenburg omdat het niet zo goed 
ging met het bedrijf. Dit ging al snel failliet.  
Joost moest zijn diploma nog halen en heeft dit uiteindelijk kunnen doen door nog een paar maanden bij 
verschillende bedrijven te werken. Toen had hij niveau 2 en daarna 3 op de avondschool. Hij heeft ook gewerkt bij de 
Vries en Verburg uit Stolwijk. Daar werd hij om 5.00 uur opgehaald en bijna midden in de nacht weer thuisgebracht. 
Dit was Joost echt zo zat dat hij na 3 maanden is gestopt bij dat bedrijf. Hij had het weekend nodig om bij te slapen 
en kwam helemaal niet meer toe aan een sociaal leven. Ze vonden het raar dat hij zich wel eens versliep. Daar was 
hij snel klaar mee. 
En toen kwam hij in september 2013 werken bij Schippers en Den Hartog bouw. En daar werkt hij nog steeds. Als 
timmerman maar hij doet eigenlijk alles. Hij heeft het goed naar zijn zin en zijn ambitie is om nog meer ervaring te 

krijgen met binnen/buitenwerk. Hij heeft tussen door nog wel een 
uitstapje geprobeerd bij een ander bedrijf maar kwam na een jaar weer 
graag bij zijn oude baas terug.  
Julia ligt weer lekker in haar bedje te slapen. Zij is geboren op 26 
september 2020 in Varik. En omdat Joost en Daphne wisten dat ze in 
Nieuwpoort gingen wonen hebben zij haar in onze kerk laten dopen door 
Ds. Baan. Met een klein gezelschap vanwege de corona maatregelen. 
Maart 2018 zagen haar vader en moeder elkaar in de kroeg “Japie” in 
Gorinchem. En ze vonden elkaar zo leuk dat ze vergaten te vragen aan 
elkaar of ze verkering wilden. En voor ze het wisten waren ze getrouwd. 
Daphne verkocht haar appartement binnen 2 dagen en toen hebben ze 
tijdelijk in een huisje van 60 vierkant meter gewoond na hun trouwen. 
Zelfs Julia paste daar ook nog bij. Maar dat is dus sinds kort verleden tijd. 
Dit huis hadden ze casco gekocht en Joost heeft verder alles gedaan 
behalve de keuken en het stucwerk. Ja dan is het toch erg makkelijk als je 
zo handig bent en het huis in ruim 2 maanden bewoonbaar maakt.  
Omdat dit veel tijd kostte heeft hij weinig tijd voor zijn hobby’s gehad. 
Maar dat gaat hij binnenkort wel weer inhalen. Vanavond gaat hij nog 
even vissen op de krib, in de schemering. Dus ik moet opschieten!!! 
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Wat heeft Joost zoal gedaan: volleybal, 
touwtrekken in Streefkerk en zelfs 
wereldkampioen geworden. Tegen China, 
Japan en Zuid-Afrika. Hij heeft ze er allemaal 
uitgetrokken! Met 8 man sterk onder de 23 
jaar en gewichtsklasse 580 kg. Super gaaf 
was dat natuurlijk. Hij is daar mee gestopt 
omdat het te zwaar werd voor knie/rug. Hij 
wilde nog wat langer met zijn lijf doen. 
Voetballen, racefietsen, snowboarden Joost 
heeft het allemaal gedaan. Een heel 
sportieve vent dus.  
Daphne is ook een sportieveling zij ging naar 
de sportschool, hardlopen, paardrijden 
voetbal, crossfit. Ze is erg gedreven maar 
werd door haar rug nogal eens 
teruggefloten. Ook is ze graag bij en met haar vriendinnen. Omdat het nu erg druk is met werk, kind en huis komt ze 
niet aan sporten toe. Maar de ballen in de lucht houden met alles waar ze nu druk mee is, is een sport op zich vind 
ik. En dan moet ze ook nog wennen in de Poort. Maar dat zal niet zo moeilijk zijn met zoveel aardige mensen om 

haar heen. 
Met Joost op vakantie gaan en dan het liefst door Italië toeren op een Vespa 
van hotel naar hotel. Dat was echt een top vakantie. 
Allebei hebben ze op een club van de kerk gezeten. Joost heeft ook club 
gegeven. Dit vond hij erg leuk, vooral kamp. Met de tieners kletsen en 
verhalen vertellen, het ging hem goed af. Daphne zei, “kijk maar uit, ze staan 
zo voor de deur met de vraag of je club wilt doen”. Joost haalde zijn 
schouder op en zei maar niets. 
Wist u datjes over Daphne en Joost: 
Joost in Uganda is geweest 3 weken met de kerk om een school op te 
knappen en toiletten te bouwen.  
Hij daar veel geleerd heeft.  
Dit goed uitkwam want zijn eerste grote klus met Schippersbouw bij de 
Familie Suur op de Wal was.  
Daphne eigenlijk geen zin had om naar Japie te gaan.  
Ze had het erg naar haar zin in de Kneipp.  
Een vriendin op zoek was naar een man en Daphne deze daar wel vond maar 
haar vriendin niet.  

Daphne geen spijt had.  
Joost de ronde van Groot Ammers heeft gewonnen in 2018.  
Hij daarna gestopt is met fietsen. 
 Op zijn hoogtepunt.  
Hij een waaghals is.  
Off piste gaat snowboarden.  
Dit vindt hij kicken. 
Zijn oma dit niet weet.  
Denkt dat hij keurig langs de lijntjes gaat.  
Daphne friet is leren eten door Joost.  
Zij dat heel ongezond vindt maar ook lekker.  
Varkensvlees, spruiten en zuurkool vies vindt. 
Joost de aardappel zat wordt hij wel van de pasta’s en rijst is.  
Daphne vaak kookt maar het niet leuk vindt  
Joost de soep maakt op zondag en het vlees en de vis klaarmaakt.  
Julia alles tot nu toe lust behalve grillworst.  
Joost een ondeugend jongetje was maar ook lief, vonden de juffen. 
De leraren hem een vervelende puber vonden ook op school zocht hij de grenzen op.  
Daphne een giechel was met vriendinnen.  
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Zij haar mondje bij zich heeft want de bezorger van Albert Hein had de verkeerde bestelling gebracht voor 70,00 
euro bier.  
Hij het weer mee kon nemen nadat zij een poosje met hem gepraat had.  
Joost opgelucht ademhaalde.  
Hij een beetje bang was dat hij de hele week alleen maar bier kreeg ipv een gezonde maaltijd en patat. 
Daphne nog maar heel weinig mensen kent in Nieuwpoort, dit snel over zal zijn de Poorters kennende. 
Ik voor de schemering weer vertrok en Joost kon gaan vissen.  
Ik het heel gezellig vond bij dit jonge stel.  
 
Bedankt Joost en Daphne voor jullie hartelijke gastvrijheid!!!! 
 

CORONATIJD 
 
Voor niemand is het een fijne tijd 
Dat weten we allemaal maar, 
Ik ben dankbaar in deze tijd. 
Dat ik, nog gezond mag wezen. 
Dat ik, nog op mezelf mag wonen. 
Dat ik geniet van de vogeltjes, 
Eenden, meerkoeten, zwanen, ganzen, 
ooievaars en reigers. 
Dat ik geen geldzorgen heb. 
Dat ik bovenal in deze moderne tijd 
De middelen mag hebben om o.a. de kerkdiensten 
en andere mooie programma’s te zien of te beluisteren. 
Om de 2 weken als het kan naar de kerk te gaan. 
Ook de kerk app vind ik geweldig om op de hoogte te blijven 
van het gemeente gebeuren. 
Af en toe een bezoekje krijg. 
Of iemand te bezoeken. 
Laten we niet klagen, maar God om hulp vragen. 
God helpt mij door deze tijd heen. 
Soms eenzaam maar niet alleen. 

een gemeentelid 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Aktie kerkbalans: 
Zoals eerder vermeld hebben we de aktie kerkbalans ook corona-proof uit moeten voeren. 
Het totaalbedrag voor 2021 wat toegezegd is door u als gemeente is € 69.179,56 
 
 
Jaarrekening: 
Omdat er geen gemeenteavond gehouden is i.v.m. corona hebben wij als kerkrentmeesters de jaarrekening 2020 
niet kunnen presenteren. 
Om deze reden willen we net als vorig jaar de jaarrekening presenteren in DDP. 
Mochten hier vragen over zijn dan kunnen die gesteld worden via de mail of telefonisch via Arie Blom. 
 
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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JAARREKENING 
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DE PEN 
 

De Pen door Minte de Moel 
 

 
 

1. Wat voor werk of studie doe je? 
Ik werk als begeleider bij zorgboerderij met stip. 
  
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Personal trainer of muziek therapeut. 
  
3. Welk compliment blijft bij je? 
Dat ik op een leuke manier tangsoodo les kan geven. 
  
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Misschien irritant overkomen voor anderen. 
  
5. Op welk dier lijk je? 
Ik denk een hond. 
  
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Met niemand denk ik, ik ben tevreden met mezelf. 
  
7. Hoe blijf je in conditie? 
Door in beweging te blijven doordeweeks. Tangsoodo, 
thuis sporten en mijn werk. 

8. Wat betekent geluk voor je? 
Voor mij betekent dat plezier hebben in wat je doet. 
  
9. Wat raakt je? 
Wanneer iemand laat zien waar die enthousiast over 
is of leuk vindt. 
  
10. Waar heb je spijt van? 
Ik heb spijt dat ik mijn eigen fouten niet vaak genoeg 
heb kunnen inzien. Bijvoorbeeld iemand horen praten 
over een leuke hobby. 
  
11. Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Die heb ik niet echt, want ik luister geen radio en kijk 
geen tv. 
  
12. Wat is je favoriete boek/internetsite? 
My neighbor Totoro, Hao Miyazaki. (Boek) 
  
13. Wat weet niemand over je? 
Ik heb niet echt geheimen voor anderen. 
  
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
't Hooft 
  
15. Aan wie geef je de pen door? 
Alie Stierman 
 

VAN DE MUZIEKGROEP 
 
Zingen in de kerk 
Al ruim een jaar mogen we met de muziekgroep 
tweewekelijks uitzendingen verzorgen om de 
gemeente te bemoedigen met zang, muziek, 
gesprekken en gedichten. We zijn als muziekgroep 
gevormd in een tijd waarin er behoefte was aan 
verbinding en bemoediging. Dit is uitgegroeid tot een 
vast moment waarin we ons, niet alleen als 
muziekgroep, maar ook met al onze kijkers en 
luisteraars verbonden mochten voelen. 
In de vorige editie van de Door de Poort zaten we nog 
in een periode met weinig perspectief op 
versoepelingen. Des te fijner dat we in onze 
uitzendingen een geluid van hoop mochten laten 
horen. U heeft het ons misschien wel horen zingen: 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 
Op dit moment ziet alles er weer anders uit. De eerste 
versoepelingen zijn doorgevoerd en het begint erop te 
lijken dat we langzaam weer een beetje teruggaan 
naar het oude ‘normaal’. Kunt u het zich nog 
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voorstellen? Een kerk vol mensen. Samen God prijzen 
door met elkaar te zingen. Het voelt bijna gek dat dit 
voorheen zo normaal was. Als muziekgroep kunnen 
wij in ieder geval niet wachten om weer met z’n allen 
te kunnen zingen! 
We willen iedereen bedanken die gekeken en 
geluisterd heeft het afgelopen jaar. We voelen ons 
gesterkt door de bemoedigingen die we van u 
terugkregen. Ook willen we de mensen die een 
bijdrage hebben gedaan aan deze uitzendingen 
hartelijk bedanken. Als eerste de mensen van de 
techniek die het mogelijk hebben gemaakt om deze 
uitzendingen te verzorgen. Verder willen we alle 
mensen bedanken die zich tijdens het geloofsgesprek 
of in een filmpje open hebben durven opstellen. Door 
jullie hebben we elkaar als broeders en zusters nog 
wat beter leren kennen. En dat in een tijd met weinig 
fysieke contacten. 
Voor nu hebben wij een zomerstop. Dit betekent het 
einde van de woensdagavonduitzendingen. Gek 
genoeg hopen we dat in ieder geval, want hoe mooi 
zou het zijn als we in september weer met groepen bij 
elkaar mogen komen om samen te zingen en elkaar 
op die manier te bemoedigen. Laten we hopen en 
bidden dat dit tegen die tijd weer mogelijk is. 
We kijken ernaar uit om weer met elkaar te zingen! 

 
 
De Muziekgroep  
Nelleke, Miranda, Inge, Wim, Dorethé & Tessa 
 

TIJDREIS 
 
Zomertentoonstelling in Nijkerk 
 
Ieder jaar is in het Israëlcentrum in Nijkerk een 
tentoonstelling te bezoeken. Ook dit jaar hebben ze 
gezorgd voor een zomertentoonstelling met als titel: 
Tijdreis met Janiv. 
De Joodse gids Janiv neemt u mee op een tijdreis door 
de geschiedenis van het volk Israël. Zo ontdekt u meer 
over Gods plan met Israël. 

Bezoek Abrahams tent en ontdek waarom de Heere 
God hem koos om een groot volk te worden. Beleef 
hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van 
Israël. 
Wat gebeurde er met Israël na de Bijbelse 
geschiedenis? En wat is er terechtgekomen van die 
belofte aan Abraham voor het volk Israël? Leer hoe 
het volk eeuwen ballingschap overleefde om vandaag 
de dag een teken van Gods verlossing te zijn! Beleef 
zo heden, verleden en toekomst.  
 

 
Aanmelden is verplicht en gaat via: 
zomertentoonstelling.nl/reserveren of telefonisch 
033-2458824. De openingstijden zijn van maandag 
t/m vrijdag van 9:30 – 15:30 uur. Zaterdag 10:30 – 
15:30. Zon- en feestdagen gesloten. De toegang is 
gratis! Het adres is: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk. 
 

KERKSCHOONMAAK 
 
Altijd weer een hele klus 
 
Om u een idee te geven wat het inhoudt hier een kort 
verslag van de schoonmaak die half mei heeft 
plaatsgevonden. 
 
Door Corona en ook door verven van de ramen in de 
kerk was het 2 jaar geleden dat de grote schoonmaak 
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had plaats gevonden. 
 
Deze keer zijn mensen persoonlijk benaderd met de 
vraag of ze een avond mee wilden helpen. Dit is 
gedaan omdat de laatste jaren de groep vrijwilligers 
hiervoor steeds kleiner werd en de leeftijd hoger. 
Maar ook om een duidelijker inzicht te krijgen met 
hoeveel mensen we zouden zijn per avond i.v.m. de 
1.5 meter afstand maatregel 
 
Zoals we gehoopt hadden, wilden bijna alle mensen 
die gevraagd zijn wel een of meerdere avonden 
helpen.  
 

 
In de voorbereiding wordt er gekeken of alle 
schoonmaakproducten nog voldoende aanwezig zijn 
en anders besteld. 
Ook worden er trappen en ladders geregeld. 
Een boenmachine voor de vloer wordt gereserveerd.  
Dit keer konden we zelfs gebruik maken van een 
hoogwerker voor de buitenboel. 
 
Het begin was vrijdagavond. Heel de kerk geraagd. De 
balken (behalve de dwarse in het middenschip waar 
we echt niet bij kunnen), wanden, pilaren, hal en 
boven bij het orgel. Zo heeft het stof een paar dagen 
de tijd om te kunnen dalen. 
 
Maandag 
De putten met roosters geboend. 
De kroonluchters uit elkaar gehaald en gepoetst. 
Alle (ruim 250) stoelen schoongemaakt. 
Het klankbord boven de preekstoel gestofzuigd en in 
de was gezet. 
De pilaren schoongemaakt. 

Alle stoelen aan de kant gezet omdat voor dinsdag 
een boen/dweil machine was besteld voor de vloer. 
 
Dinsdag 
In de morgen is de vloer helemaal gedaan! 
 
Boven alles gedaan, stoelen, orgel en alles 
afgenomen. 
Het stookhok. 
De consistorie. 
De hal. 
Doophek, psalmborden, preekstoel en ander 
houtwerk schoongemaakt en in de was gezet. 
De klapstoelen in de twee karren afgenomen. 
De  kerkenraadsbank en de andere banken. 
Het koper gepoetst  
Het toilet. 
 
Woensdag 
De stoelen weer op zijn plaats gezet 
Kaarsen in de kroonluchters gedaan 
De toren gestofzuigd (een stofzuigzak vol vliegen) 
 
Dit wat betreft de binnenzijde van onze mooie kerk! 
 
Tegelijkertijd zijn het Hervormd Centrum, het 
Havenlicht en de buitenboel van al de gebouwen 
gedaan! 
 
Er is echt heel hard gewerkt door iedereen waardoor 
de klus op woensdag al geklaard was! Super bedankt 
allemaal! 
 
Mocht u of jij voor een volgende keer twijfelen of u 

nodig bent lees bovenstaande nog een keertje       
want het spreekwoord zegt het al, vele handen maken 
licht werk! 
 
Vriendelijk groet, Carla den Hartog 
 

HET WIJKWERK 
 
Onderstaand gedicht is van André F. Troost en 
aangeleverd door 1 van de dames van het wijkwerk: 
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Eens, als mijn scheepje strandt! 

 
Eens, als mijn scheepje strandt, 

geen licht, geen land,                                                                    
wanhoop mij overmant: geen overkant,                                                                                        

klinkt door mijn ach en wee 
een stem van overzee:                                                                        

”Ik neem je met Mij mee. 
Hier is mijn hand!” 

Eens, als mijn scheepje strandt, 
mijn vlam bezwijkt,                                                                        

elk vuur is opgebrand, niets, niets bereikt,                                                                                                  
als blijkt wat ik niet kon, liet gaan wat ik begon,                                                                                     

spijt al mijn zeilen strijkt - kom dan mijn Zon! 
Eens, als mijn scheepje strandt, geen haven vindt,                                                                               

klinkt dwars door weer en wind: 
“Vrees niet, mijn kind!                                                                     

Ik draag je wel naar huis, 
Ik draag jouw zwaarste kruis;                                                                          

Mijn liefde overwint –die brengt jou thuis!” 
 

 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 
Ook een kaartje gestuurd? 
 

 
 
"Toen we jullie kaarten lazen, ervoeren we Gods 
aanwezigheid en liefde. We wisten toen dat Hij ons 
niet was vergeten." 
 
"Toen ik van mijn bewaker hoorde over de kaarten en 
de wereldwijde gebeden kreeg ik nieuwe hoop." 
 

Nogmaals de vraag: heeft u / heb jij ook al een 
kaartje gestuurd? Naar broeders en zusters die 
kortere of langere tijd gevangen zitten, soms echt al 
jaren (13, 14 of meer…!) en geen of nauwelijks contact 
hebben met de buitenwereld; gelovige gevangenen 
die wellicht het gevoel hebben vergeten te zijn, het 
gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan in 
meestal miserabele, gevaarlijke omstandigheden. 
Families die radeloos zijn!  
 
Christenvervolging neemt wereldwijd hand over 
hand toe. Zo´n 320 miljoen christenen hebben 
vandaag aan de dag te maken met vervolging, lijden, 
discriminatie, noem maar op. Lees de verhalen op de 
sites van de SDOK, Open Doors en Friedensstimme.  
Je schrikt ervan. Zo erg? Ja, zo erg!  
Toch lees je dan ook GODZIJDANK die andere kant, 
dat de kerk groeit tegen de verdrukking en het lijden 
in! Zelfs Saulussen worden Paulussen. God laat zijn 
kinderen niet los, Gods werk gaat door. Gods 
Koninkrijk komt. Zijn heerlijkheid is er voor al Zijn 
kinderen. 
 
En wij? Wij kunnen ze bemoedigen door voor hen te 
bidden. Gebruikt u, gebruik jij al een app van bijv. de 
SDOK? Het kan u/jou helpen. 
Wij kunnen ze ook bemoedigen door kaarten te 
sturen. Meldt u, meld je aan bij bijv. de SDOK en je 
krijgt regelmatig een mail of een kaart met daarop 
een adres om in ieder geval een broeder of zuster te 
bemoedigen. Via de site kun je meteen in actie komen 
als je wilt, als dit je raakt. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Via de site van de 
SDOK, Open Doors of Friedensstimme kun je heel 
eenvoudig adressen vinden. Je legt een stapeltje 
kaarten met envelop klaar, je zorgt voor een velletje 
van zegels internationaal 1 en je kunt zo nu en dan 
een kaart sturen. Laat het versturen van kaarten 
vergezeld gaan met uw/je gebeden in het geloof dat 
die kaarten dan ook echt aankomen!  
 
Een hartelijke groet, mede namens de 
zendingscommissie, 
Arie Visser, ouderling zending en evangelisatie 
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HARTELIJK VERBONDEN 
 
Wellicht heeft u het al eens voorbij zien komen in de Kerkapp of in De Zaaier: 
een berichtje vanuit de “Hartelijk Verbonden commissie”. Maar wat houdt deze 
commissie nu precies in? En wat wordt hier vanuit georganiseerd? Hierover zal 
ik u wat meer vertellen.  
In september 2020 bleken de vooruitzichten wat betreft de mogelijkheden en 
versoepelingen van maatregelen vanwege COVID-19 helaas niet positief. 
Hierdoor ontstond de behoefte aan een groepje mensen die het leuk zou vinden 
eens na te denken over wat nog wél mogelijk zou kunnen zijn. Dit alles met als doel de verbinding tussen 
gemeenteleden in stand te kunnen houden dan wel versterken. Doordat veel activiteiten waarbij juist de verbinding 
zo’n grote rol speelt niet door konden gaan, bleek dit nog best een uitdaging… Een enthousiast groepje mensen is 
ontstaan in de personen van Wilma de Moel, Gerda van der Graaf, Rebekka Romijn, Miranda Bochanen en mijzelf. 
Uiteraard was ds. Baan hierbij eveneens betrokken. We noemden deze commissie toen “de Corona commissie”. We 
merkten dat we geen van allen heel vrolijk werden van deze groepsnaam, waarna we voor een naam hebben 
gekozen die het doel van de commissie wat beter representeert: “de Hartelijk verbonden commissie”. We hebben 
gebrainstormd over allerlei mogelijke activiteiten in de buitenlucht, online en/of zelfs telefonische activiteiten. 
Onder meer een taartenbakwedstrijd (“Heel Nieuwpoort bakt”) stond al op poten, inclusief de juryleden, locatie en 
uitnodigingen hiervoor. Helaas bleek ook dit niet meer mogelijk toen de maatregelen aangeschroefd werden. Dit 
heeft gemaakt dat we ons zijn gaan richten op activiteiten waarbij we niet met meerdere mensen fysiek aanwezig 
hoefden te zijn. Dit heeft onder meer geleid tot een zogenaamde ‘belpoule’ waarin mensen uit de gemeente die het 
contact/de verbinding missen gekoppeld zijn aan mensen die hierin  graag als contactpartner willen fungeren. 
Onderling is afgesproken hoe vaak er (telefonisch) contact is. Dit kan worden afgestemd naar ieders behoefte. Naast 
de belpoule heeft u waarschijnlijk ook de berichten over de online quiz in april jl. wel gelezen. Wat een competitie, 
maar wat een gezellige avond hebben we met elkaar gehad! Meer informatie over het verloop van de online quiz ga 
ik u nog niet geven, want hierover gaat u in deze DDP een apart stukje lezen. Tot slot hebben verschillende 
gemeenteleden zich ingezet om recepten te delen met andere gemeenteleden, zodat ook op deze manier (misschien 
wel tijdens het koken?) er een gevoel van verbinding kan zijn. Wat zal er lekker worden gegeten……..! 
Voorlopig blijft deze commissie nog wel even actief, dus mocht u/jij het leuk vinden hierin mee te doen en mee te 
denken schroom dan niet om mee te doen of je ideeën gewoon te delen! Tegelijkertijd hopen we natuurlijk met 
elkaar dat deze commissie op den duur overbodig zal gaan worden.  
 
Een hartelijk verbindende groet namens de commissie, 
Marleen den Hartog 
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KerkVanNieuwpoortQuiz 
 
Kerk van Nieuwpoort ging online met de quiz 
 
Wat geweldig, dat jullie met een gave groep van bijna 40 mensen meededen aan de online KerkvanNieuwpoort Quiz. 
We hadden als commissie Hartelijk Verbonden best twijfels of dat met “onze kerk” wel zou werken. De enige manier 
om dat te ontdekken, was om het gewoon te doen. 
De eerste geplande avond was op vrijdag 26 maart. Toen hadden we alleen niet bedacht, dat we met de organisatie 
én de avondklok niet meer op tijd uit onze studio in het Hervormd Centrum naar huis konden komen. Stik vergeten 
en suggesties van gemeenteleden om de hond te lenen pasten niet helemaal bij het zuivere geweten, waarmee we 
toch dit evenement wilden organiseren. 
 
Gelukkig waren de deelnemers zo flexibel om op de nieuwe 
datum van 9 april ook mee te doen. En wat was het een feest. 
Niet alleen voor Inge Baelde, die we haarzuiver de jarige 
felicitaties toezongen. Ook voor Gert van Buren, die we 
helemaal vanuit Herwijnen in de quiz mee konden laten doen. 
Met dank aan Toni den Hartog, die er heen reed voor de 
digitale connectie. De Vita deed mee en we koppelden Arie en 
Margreet de Jong via WhatsApp aan Wim en Merie van Nielen. 
Alles wat we een jaar geleden nog onmogelijk was, werkte 
gewoon. We kregen die week ongeruste berichten over de 
gezondheid van Tijnie van Beuzekom en ze zat er gewoon met 
Arina, Richard en Aart. Hoe fijn was dat. 
 
We hadden als organisatie de lat hoog gelegd. Hoewel het meedoen belangrijker was dan winnen, leerden we de 

gemeenteleden tijdens de quiz pas écht kennen       Tussen de 3 rondes door was het voor het nakijkteam van 
Gijsbert Pellegrom en Marleen den Hartog meters maken. Ik zat op gepaste afstand, maar er werd in dat kwartiertje 
duidelijk van mij verwacht dat ik mijn mond hield. Gijsbert ontluikte zich voor mij als een ware schoolmeester. 
Iedereen had die avond zijn rol. Quizmaster Ellis is een meesterkunstenaar in het spannend houden van de vragen. 
De techniek was die avond in veilige handen bij Jordi Aantjes. Hoe fijn was het, dat we daar geen stress van hadden. 
 
Iedereen had die avond zo zijn rol en we verrasten elkaar. Hoe mooi was het om tijdens de strenge lockdown op 
deze manier gemeente te zijn. Ik ben nog bij Gert op bezoek geweest in Herwijnen om hem de aanmoedigingsprijs 
uit te reiken. Als de quiz er niet was geweest, dan had ik niet bedacht om bij Gert een bakkie te gaan drinken. 
Tsja, die aanmoedigingsprijs. Dat vraagt om een volgende keer. De motivatie is voldoende. Ik weet niet of dat nu 
voor de gezelligheid of voor de revanche is. Ik moet alleen nog wel op audiëntie bij de quizmaster om te vragen of hij 
nog een keer wil. Dus wie weet: tot de volgende editie van de online KerkvanNieuwpoortQuiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Groet, Wilma de Moel 
Commissie Hartelijk Verbonden 

KerkvanNieuwpoortQuiz in volle gang  

Edwin Baelde nam voor de hele familie de 1e prijs in ontvangst:  
een taart van Wat bakt Marjolein 
 

Gert van Buren doet graag een volgende keer weer mee. Met 
enthousiasme nam hij de aanmoedigingsprijs in ontvangst 
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MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen: 
 Dhr. A.J.J. Blom   Vuurkruidstraat 11  Nieuwpoort 
 Mw. A. van Eck en  

dhr. M. Verheij   Ravelijnhof 13   Langerak 
Dhr. H.M. van Dijk   Binnenhaven 37a  Nieuwpoort 
Mw. A.J. Boel    Nieuwpoortseweg 22  Nieuwpoort 
Dhr. H. van Riemsdijk en 
Mw. M.C. van Riemsdijk-Verheij Hoogstraat 15   Nieuwpoort 
Dhr. W.P. Bouwman   Hoogstraat 75   Nieuwpoort 
Dhr. L.N. Bos    Bij de Waterschuur 2  Nieuwpoort 
Dhr. A. Klop en 
Mw. C.K.M. Klop-Hoeijenbos  Bij de Waterschuur 2A Nieuwpoort 
Dhr. R.E. Noorland en  
Mw. M. Noorland-Rijkaart  Driesprong 2   Nieuwpoort 

 
Verhuisd:         Naar: 

Fam. A. van Vliet-Bikker  Liesdel 35   Langerak 
 Mw. M.A. van Drenth   Graafland 83   Nieuwpoort 

Dhr. B. van Houwelingen   Liesdel 64   Langerak 
Fam. P. van Hof-de Heer  Oude Singel 94  Groot-Ammers 
Mw. N.L. Buijs    Schippersweg 6A  buitenland 

            
Overleden: 
 Dhr. C.J. den Braber   Nieuwpoortseweg 42    Nieuwpoort 
 Mw. M. van den Dool-Verveer Bernhardstraat 47  Groot-Ammers 
 
Uitgeschreven: 
 Dhr. L.M. Wielaart en 
 Mw. C.E.M. Wielaart-Oomen  Vuurkruidstraat 16  Nieuwpoort 
   
Gedoopt: 
 Siebe van den Berg, Vlietstraat 16 Nieuwpoort 
 Neline Kroon Kleine Donk 7 Groot-Ammers 
 Rhodé Romijn, Tiendweg 2 Nieuwpoort 
 
Belijdenis: 
Bert van der Horst en 
Annelies van der Horst-Kortleve, Kerkstraat 31 Groot-Ammers 
 
Huwelijk/geregistreerd partnerschap: 
Koos Pott en Cindy Karsdorp, Ravelijnhof 15 Langerak 
Michelle van Oosten, Sluis 41a Groot-Ammers 
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PLAATJE MET EEN PRAATJE 
 
We schrijven het jaar 2005. 
Deze keer opnieuw wat foto’s uit de “oude doos” (lees: digitale archief ;) van de braderie in Nieuwpoort.  
Ook dit jaar zijn de straten weer gevuld met kraampjes waarin van alles te krijgen is, en er gesmuld en gesmikkeld 
kan worden van allerlei lekkers. Zoet en hartig, het is er allemaal, en als men langs de kraampjes loopt, kan men die 
geuren opsnuiven en genieten van al die verschillende geuren. 

 
Op het kerkplein en in de kerk zijn er ook allerlei activiteiten gaande, en dus is het kerkplein gevuld met mensen. Er 
kunnen allerlei spellen worden gedaan. Op de linker foto zie je Herman Karsdorp fanatiek sjoelen. Ook Henk 
Ritmeester probeert op de rechter foto in opperste concentratie stokken te vangen.  
Verder is er op het kerkplein een ouderwetse tolbak waar je kunt tollen en ligt er een kaart waar men kan 
“intekenen” voor het goede doel. Bij het Havenlicht stonden de tafels en stoelen weer klaar om de inwendige mens 
van een hapje en sapje te voorzien. 

 
Het thema dit jaar was “Oudhollandse spellen” en de 
uitstraling van het kerkplein bevestigde dat ook. 
Er liepen mensen rond, verkleed in oudhollandse 
kledij en dit gaf daarmee extra sfeer en schwung aan 
het geheel. 
 

In de kerk kon men genieten van een fototentoonstelling 
die was georganiseerd door Huib van der Graaf en Marinus 
Bochanen. Hier werd genoten van oude foto’s, al dan niet 
begeleid met een uitgebreide toelichting ervan.  
Velen konden genieten van de oude foto’s van de kerk, van 
Nieuwpoort en van (oude) bekenden die op de foto’s voor 
deze gelegenheid op borden tentoongesteld werden.  
Ooit op de gevoelige plaat vastgelegd 
en nu voor velen opnieuw te bewonderen en te bekijken. 
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Kinderkoor de Regenboog, onder leiding van Lia 
Brokking, gaf een mooie voorstelling en jonge 
kinderstemmen kleurden en klonken die dag vrolijk 
door de kerk. 
De kinderen zagen er ook gezellig uit. Met hun sjaals in 
alle kleuren van de regenboog, gaven zij deze dag en 
braderie van 2005 opnieuw een dag met een gouden 
randje!  
 
Heeft u ook foto’s uit de oude doos en wilt u deze delen 
in de volgende Door de Poort? Neem dan contact op 
met een van de redactieleden van de Door de Poort. 
We zijn benieuwd welke pareltjes er in uw bezit zijn! ☺ 
 

Miranda Bochanen 
 

SAMEN BIDDEN 
 

Data gebedskring D.V. juli – november 2021 
 

Dag en datum Bij wie Adres 

Donderdag 1 juli Aart Brandwijk Graafland 83a 

Vrijdag 16 juli Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Maandag 16 augustus Aart Brandwijk Graafland 83 

Woensdag 1 september Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Donderdag 16 september Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

Vrijdag 1 oktober Aart Brandwijk Graafland 83 

Zondag 17 oktober Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

Maandag 1 november Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Dinsdag 16 november Aart Brandwijk Graafland 83 

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

Bidden en Danken 
In 1 Thessalonicenzen 5:17 en 18 schrijft Paulus:  
Bid zonder ophouden. Dank God in alles. 
"Bid zonder ophouden". Maar we moeten ook werken. Je kunt je 
ogen toch niet altijd en overal dichtdoen? Bij sommig werk kun je 
misschien nog "bidden met de pet op": bidden terwijl je aan het 
werk bent. Maar meestal moet je je aandacht goed bij het werk, bij 
het leren en zelfs bij het spelen houden. De Bijbel in Gewone Taal 
schrijft: "Blijf altijd bidden". Dus stop er nooit mee. Ook niet als je 
denkt dat God je gebed niet (ver)hoort. Hij hoort je en verhoort het 
ook, alleen niet altijd op de manier die wij graag zouden willen. 
"Dank God in alles".  Kan dat? Ja, want je hoeft niet voor alles te 
danken. Je dankt bijvoorbeeld niet voor een ziekte die je krijgt, maar 
je kunt wel danken in de ziekte, dat er goede medische zorg is. Of je 
komt tot de ontdekking dat het wel goed is dat je even stil gezet 
bent; dan kun je daarvoor danken. 

Bovenal danken we God voor Wij Hij is: Onze Schepper, onze Vader, onze Verlosser, onze Herder, onze Trooster, 
onze Pleitbezorger, enz, enz. Dan is er veel om voor te danken.  
Dat doen we ook op de Gebedskring en we nodigen je hartelijk uit om een keer mee te komen doen. 
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JARIG 
 

Naam Adres Postcode Plaats      Geb.datum 

Mevr. T.M. Boele - Maasland Polderstraat 18 2965BA NIEUWPOORT 1-7-1941 

Mevr. N. Kok - van Duuren Veersedijk 13 2964GG GROOT-AMMERS 4-7-1946 

Mevr. H. van Meerkerk - Korevaar Liesdel 14 2965AS NIEUWPOORT 4-7-1944 

Dhr. A. Korevaar Liesdel 16 2965AS NIEUWPOORT 5-7-1946 

Dhr. N. Verloop Vuurkruidstraat 4 2965BG NIEUWPOORT 11-7-1946 

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. M. van der Weerd - Tanger Waterlinie 22 2965CC NIEUWPOORT 22-7-1946 

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 

Dhr. A. den Hartog Nieuwpoortseweg 8 2965AW NIEUWPOORT 28-7-1946 

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. T. Voormolen Nieuwpoortseweg 12 2965AW NIEUWPOORT 16-8-1946 

Dhr. W. van den Dool Vlietzicht 208 2965CG NIEUWPOORT 18-8-1940 

Mevr. F. Demper - Klomp Vlietzicht 71 2965CG NIEUWPOORT 19-8-1930 

Mevr. J. van Erk - van Doren De Laak 31 A 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 20 2965AC NIEUWPOORT 24-9-1941 

Mevr. J.H. van As - Fijt Vlietzicht 20 2965CG NIEUWPOORT 1-10-1939 

Mevr. L. de Gier-de Vries Waterlinie 9 2965CC NIEUWPOORT 6-10-1946 

Mevr. E.P. Müller - Romeijn Waterlinie 25 2965CC NIEUWPOORT 6-10-1943 

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 

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 
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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 

 

De eerste christenen en de Romeinse overheid tot Constantijn 
 

Tot het jaar 313 was het christendom in het Romeinse Rijk geen toegelaten godsdienst. In 313 besloot keizer 
Constantijn om het christendom als geoorloofde godsdienst te erkennen. Na de beslissing van Constantijn waren de 
omstandigheden voor de christenen ingrijpend veranderd. 
De christenen ondervonden vaak tegenwerking van de Romeinse overheid, maar ze konden ook profiteren van de 
algemene sfeer van rust, orde en veiligheid die bekend staat als de pax Romana, de “Romeinse vrede”, in de eerste 
en de tweede eeuw. Daarna begint het verval van het Romeinse Rijk, met gevolgen voor de christenen. 
Er waren binnen het enorme Romeinse Rijk veel godsdiensten en de overheid voerde een beleid van godsdienstige 
verdraagzaamheid. Goden van verslagen volken kregen een plaats in de Romeinse godenwereld. Hierdoor ontstond 
er een religieuze mengelmoes en was er sprake van religieus “zappen” zonder enige diepgang, in plaats van het uit 
overtuiging dienen van één god. Heidenen werden niet aangespoord geloofsovertuigingen aan te hangen. Het 
formeel brengen van offers was voldoende. In dit milieu zal de onvoorwaardelijke trouw die het christendom van zijn 
aanhangers eiste een wervende kracht zijn geweest. 
Als er godsdienstige verdraagzaamheid heerste, waarom werden de christenen dan op bepaalde momenten hard 
aangepakt door de autoriteiten? Het antwoord op die vraag moeten we zoeken in het feit dat godsdienst en politiek 
in die tijd vervlochten waren. Aan de officiële goden moesten offers gebracht worden in ruil voor vrede en welvaart 
die de goden daarvoor zouden teruggeven. Het ging hierbij dus niet over persoonlijke overtuigingen, het was 
voldoende dat alle burgers aan de publieke cultus deelnamen. Christenen, die weigerden hieraan mee te doen, 
konden de woede van de goden over de staat afroepen, zo meende men.  
Daar komt nog bij dat er een “keizercultus” was, waarbij men ritueel eer moest bewijzen aan de keizer. De joden 
waren hiervan vrijgesteld en toen men de christenen niet langer als een joodse sekte beschouwde konden de 
christenen in moeilijkheden komen als ze niet aan de keizercultus meededen. De heidense medeburgers konden zich 
ergeren aan de weigering van de christenen om de keizer te aanbidden. Ze hadden echter niet in de gaten dat de 
christenen steeds bereid waren om voor de keizer en het welzijn van de staat te bidden. 
De ergernis van de heidenen kon het zondebokmechanisme op gang brengen. Christenen kregen dan de schuld van 
onheil dat de mensen trof, zoals droogte, overstromingen, aardbevingen, honger en ziekte. Vooroordelen over 
christenen werden gevoed door onwetendheid. Christenen zouden kannibalen zijn en aan vrije liefde doen. Men had 
namelijk iets gehoord over de eucharistie en over universele naastenliefde, maar men wist er niet het fijne van. 
Tot het jaar 250 waren de vervolgingen plaatselijk of regionaal, dus niet in het gehele Romeinse Rijk. De eerste 
vervolging was beperkt tot Rome en een deel van Italië, op bevel van keizer Nero († 68). Petrus en Paulus behoorden 
tot de slachtoffers. Nero beschuldigde de christenen van de brand van Rome in 64, die hij mogelijk zelf heeft 
aangestoken. 

 Wanneer keizers anti-christelijke edicten uitvaardigden waren ze aangewezen op de 
plaatselijke magistraten. De ene magistraat reageerde ijverig, de ander laks. Domitianus († 
96) was de eerste keizer die het christendom overal met wortel en tak wilde uitroeien, 
maar zijn bevelen werden alleen in enkele delen van het rijk in praktijk gebracht. Op die 
zeer korte vervolging wordt gezinspeeld in de Openbaring van Johannes, geschreven tot 
bemoediging van verschillende kerken in Klein-Azië. 
Justinus, een heidense filosoof die zich tot het christendom bekeerd had, werd een bekend 
verdediger van zijn geloof en door zijn capaciteiten werd hij in Rome bekend. Bepaalde 
heidense collega-filosofen werden nijdig om zijn succes. Toen één van hen een debat met 
Justinus verloor klaagden ze Justinus aan bij keizer Marcus Aurelius. Samen met zes andere 
christenen werd Justinus de Martelaar omstreeks het jaar 165 onthoofd. 
In het jaar 177 kregen de christenen in Lyon te maken met een heftige volkswoede. De 

aanleiding was het verontrustende gevoel dat de bloeiperiode van de pax Romana was afgelopen. Gallië werd 
bestookt door Germaanse horden en in hetzelfde jaar hadden Romeinse troepen uit het Oosten een besmettelijke 
ziekte meegebracht. Er was ook politieke onrust. Lyon als handelsstad had hieronder te lijden en de christenen 
waren de zondebok. Er vielen 49 martelaren, 25 mannen en 24 vrouwen. 
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Een vervolging in 197 was een zuiver Noord-Afrikaanse aangelegenheid, een woede-uitbarsting van geprikkelde 
heidenen tegen christenen die hen graag in de gordijnen joegen. Bij zulke conflicten hing veel af van de plaatselijke  
magistraat. Tertullianus, een bekeerde heiden, jurist en iemand met een 
naar radicaliteit neigend karakter, richtte een verdedigingsschrift aan de 
overheden van de Romeinse provincies, waarin hij onder meer schrijft: 
“Telkens als U ons wegmaait, worden wij talrijker: het bloed van de 
christenen is een zaad.” De autoriteiten hebben Tertullianus altijd met 
rust gelaten hoewel hij zeker nooit ondergedoken of gevlucht is. 
Misschien is hiervan de reden dat hij in een proces beter beslagen ten ijs 
zou komen dan zijn aanklagers. 
Van veel martelaren ging inderdaad een indrukwekkend getuigenis uit. 
Dat neemt niet weg dat er ook veel afvalligen waren, die vervolgens 
weer in de kerk wilden worden opgenomen. Voor de kerk en met name 
de ambtsdragers vormde dit een lastig probleem, want hoe streng en 
hoe vergevingsgezind moest je zijn voor afvalligen. Over dit probleem 
moest men het in de kerk eens zien te worden want het is duidelijk dat 
niet iedereen hierover hetzelfde dacht. 
De overheid ging er ten onrechte vanuit dat de kerk, net als de heidense 
culten, bestond bij de gratie van een priesterlijke elite en rijke sponsors. 
Daarom stelde zij zich meestal tevreden met acties tegen kerkelijke 
leiders en de vermogende christenen, terwijl ze de basis van de kerk ongemoeid liet. 
Bisschop Ignatius van Antiochië werd bij elke tussenstop op zijn gedwongen reis naar Rome om terechtgesteld te 
worden, begroet door christenen en zij liepen weinig gevaar. 
Bij de terechtstelling van bisschop Cyprianus riepen de christenen in koor: “Onthoofd ook ons samen met hem”, 
waarna ze gewoon huiswaarts mochten keren. 
Omdat de heidense mening was dat het voldoende was de kerkelijke top uit te schakelen heeft het aantal 
bloedgetuigen onder de gewone gelovigen geen enorme pieken bereikt. Veel bekeerlingen zullen nooit een christen 
voor zijn geloof hebben zien sterven. 
Indrukwekkende getuigenissen hoeven echter niet talrijk te zijn maar wel bijzonder geloofwaardig, en dat waren de 
martelaren. Zij durfden voor hun overtuiging alles op het spel te zetten. 
Zoals gezegd waren de vervolgingen tot het jaar 250 plaatselijk of regionaal, maar in december 249 vaardigde keizer 
Decius een edict uit dat de vijanden van de staatsreligie, de christenen, in heel het rijk moest treffen. Al zijn 
onderdanen moesten in het openbaar een offer aan de staatsgoden brengen. Het rijk raakte in verval en Decius 
wilde het tij doen keren. Begin 251 bezorgde het Gotische gevaar keizer Decius echter zoveel kopzorgen dat hij met 

de vervolgingen stopte. 
 In 257 brak weer een vervolging uit onder keizer Valerianus. Niemand had de 
bui zien hangen want hij was vóór de vervolging de christenen welwillend 
gezind. De vervolging stopte in 259 toen Valerianus stierf en opgevolgd werd 
door zijn zoon Gallienus, die het raadzamer vond de kerk aan zijn zijde te 
krijgen. In het Oosten rukten de Perzen op en de oostelijke provincies telden 
aanzienlijke christelijke minderheden. De keizer wilde hun loyaliteit niet op de 
proef stellen. 
Daarmee begon een veertig jaar lange periode in de verhouding tussen de kerk 
en de staat die door de christenen de “Lange Vrede” werd genoemd. De lange 
vrede kon ontstaan doordat alle keizers en lokale politici hebben ervaren dat 
het bloed van de christenen een zaad is. Na een vervolging troffen zij geen kerk 
aan die op sterven lag, maar een gemeenschap die zich door het voorbeeld van 

haar martelaren gesterkt voelde, van lauwe leden gezuiverd was en met een ongebroken veerkracht aan de 
wederopbouw begon. Zo gezien zijn de vervolgingen voor de vervolgers mislukt. 
De bevolking ging ook anders tegen de christenen aankijken. Rond 150 had de bevolking van Smyrna uitzinnig om 
het bloed van bisschop Polycarpus geschreeuwd. Een eeuw later, onder keizer Decius, smeekten de notabelen van 
Smyrna de christelijke priester Pionius de offers aan de goden te volbrengen, “omdat wij van u houden en u verdient 
te blijven leven om uw karakter en uw rechtschapenheid en veel andere redenen”.  
In het begin hadden de keizers en de gouverneurs juist geprobeerd de christelijke vervolgingen in te perken tegen de 
volksdrift in plaats van ze grondig uit te voeren. In de jaren 250 probeerden zij ze eindelijk ten uitvoer te brengen 
maar toen was er onder hun eigen onderdanen weinig steun voor de vervolgingen. De christenen werden door het 
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volk anders waargenomen. Christenen bleken in de sociale omgang best mee te vallen en men hoorde in heidense 
kringen steeds meer mensen getuigen over de ontvangen hulp van christelijke zijde, bij epidemieën en andere 
rampen. 
De vervolgingsmoeheid had ook te maken met de steeds zorgwekkender toestand van het rijk. De bewindslieden 
hadden door de sociale en economische ontwrichting en de dreigingen aan de grenzen al voldoende zorgen aan hun 
hoofd. Zeker in onrustige steden had de overheid weinig zin om op bevel van hogerhand alles weer op stelten te 
zetten door mensen te vervolgen over wie ze niet te klagen had. De anti-christelijke ijver werd ook minder door het 
feit dat men niet kon merken dat de heidense goden de helpende hand toestaken na de offers van afvallige 
christenen. De zwaarste en meest bloedige vervolging moest echter nog komen. 
In 303 kwam er een abrupt einde aan de “Lange Vrede” door de wrede vervolgingen onder keizer Diocletianus en 
zijn opvolgers. Diocletianus dacht dat het weer beter zou gaan met het rijk als er meer geofferd werd aan de 
Romeinse goden. Men wilde de totale uitschakeling van het christendom. Ook nu moesten, net als onder keizer 
Decius, alle christenen een offer brengen. Ondanks de vele afvalligen bleek de levenskracht van de kerk niet te 
breken. Keizer Galerius stopte de vervolgingen in 311 omdat ze 
vruchteloos bleken. 
Keizer Constantijn erkende het christendom als geoorloofde 
godsdienst in 313. Op dat moment was ongeveer 8% van de bevolking 
van het rijk christen; een eeuw eerder was dat nog maar 2%. Overal in 
het Romeinse Rijk waren christenen. Uit een beweging, die met 
enkele mensen is begonnen, in een uithoek van het rijk, is een 
algemene of katholieke kerk gegroeid, ondanks alle tegenwerkingen 
van de Romeinse overheid.  
De houding van Constantijn tegenover het christendom was 
uitgesproken sympathiek. Alle decreten tegen de christenen werden 
ingetrokken en zij kregen hun in beslaggenomen bezittingen terug. 
Het christendom werd nog geen staatskerk. Op zuiver juridisch vlak 
hield Constantijn vast aan de gelijkberechtiging van alle erkende 
culten. Zijn leven lang is hij de titel blijven dragen van Pontifex 
Maximus, opperpriester van de heidense staatscultus. In de politieke 
uitvoering heeft hij het christendom wel bevoordeeld. De kerk werd 
financieel ondersteund. Christenen kregen voorrang bij het bekleden 
van belangrijke staatsambten. Op kosten van de schatkist werden 
indrukwekkende kerken gebouwd. De zondag werd de officiële 
wekelijkse rustdag. De kerk kreeg van Constantijn middelen voor haar 
pastoraat en haar liefdadigheidswerk. 
Het christendom werd staatsgodsdienst onder keizer Theodosius I, die in 392 een definitief einde maakte aan elke 
uiterlijke vorm van heidense godsdienstigheid. Het resultaat was dat de massa de kerk binnenstroomde, waarbij de 
kwaliteit het moest afleggen tegen de kwantiteit. 
 

Bovenstaand stukje is ontleend aan het boek met als titel:  
“Van Petrus tot Constantijn. De eerste christenen”.  
Het is geschreven door Pierre Trouillez.  
 
In het boek komen veel onderwerpen aan de orde. Ik heb er alleen wat gegevens 
uitgehaald die betrekking hebben op de verhouding tussen de eerste christenen 
en de Romeinse overheid, die verspreid in het boek staan. 
 

Willem Roth       
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NIEUWSFLITS 

SCHOENENDOOSACTIE 
 
Eerst een terugblik op de actie van vorig jaar 
 

Hoewel er in Nieuwpoort helaas niet veel dozen zijn 
ingeleverd, was de actie landelijk een succes. Er zijn 
schoenendozen verstuurd naar Moldavië, Roemenië, Servië, 
de vluchtelingenkampen op Lesbos, Malawi, Togo en Sierra 
Leone. De dozen naar Sierra Leone en Togo zijn verstuurd 
door "De Baanderij" in Gouda, waar Perry en Gertjan van 
der Ree werken. 
 
Op de foto's zien jullie hoe vol de containers geladen 
worden. De vrijwilligers van GAIN doen wat Perry altijd zegt: 
"We versturen geen lucht".  

 
Verder zien jullie het uitdelen in Sierra Leone; op elke 
doos zit een waterflesje: deze zijn geschonken door een 
ondernemer die bij "De Baanderij" zijn voorraad heeft 
opgeslagen. Water is van levensbelang, evenals het 
Brood des levens. Daarom gaat er bij elke doos een 
boekje met Bijbelverhalen. Jullie zien dit ook op de 
foto's. We geven zo niet alleen nuttige en mooie 
dingen, maar willen ook laten zien dat God van 
kinderen houdt. 
 
 
 

 
Zien jullie hoe blij de kinderen zijn? 
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Doe daarom dit jaar weer mee en start nu al met het verzamelen van spullen  
die in de schoenendoos (geen laarzendoos!) gaan: 

✓ SCHOOLSPULLEN: schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, 
liniaal (in etui), enz. 

✓ TOILETARTIKELEN: tandenborstel/-pasta, zeep, washandje, spiegeltje enz. 
✓ SPEELGOED: knuffel, autootje, puzzeltje, jojo, kleine bal, knikkers (in zakje), 

ballon enz. 
✓ Verder kun je denken aan haarspelden, ketting/armband, pet, slippers enz. 

 
De data van de actie komen te zijner tijd in De Zaaier. 
Informatie: schoenendoosactie.nl 
Of bel met Ariena ( 601681) 

 

  

 
 
 

 
 

VAN DE CLUB 
 
Club avond brieven van Paulus 
1 Korintiërs 1:1-3  
 
Krijg je weleens post?  
Hoe wordt dit gebracht? 
Hoe zal dat vroeger gegaan zijn?  
Paulus schreef toen hij in Efeze was een brief 
naar Korinte, dat is een afstand van 400 km.  
Vergelijkbaar van Amsterdam naar Parijs. 
Dat is wel heel ver lopen. 
 
En we kregen post...... met een strijkijzer. 
Op het eerste oog leek het of er niets op de brief stond. 
We hadden een strijkijzer nodig om de brief te 
kunnen lezen. Een brief van Ds. Christiaan Baan. 
Zie onderstaand proefje hoe je geheime post kan sturen. 
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Ook hebben we brieven aan onze kerk geschreven.  
Paulus die schreef brieven om te bemoedigen of te zeggen wat anders kan. 
Dat deden wij ook maar dan naar onze kerk. 
Deze brieven hebben we gelijk aan de kerkenraad gegeven, welke aan het vergaderen waren in het H.C. 
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Tot slot nog mooie tegels gemaakt met paasteksten voor de ouderen van de Vijverhof. 
Deze werden ook met de post bezorgd. Maar gelukkig niet 400 km reizen voor ons. 
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(Tiener)CLUB NIEUWPOORT/WAAL 
 
Update Clubseizoen Nieuwpoort/Waal 
 

Met de club uit de Waal (waar enkele kinderen van onze kerk naar de club gaan, en we dus gezamenlijk club houden 
en activiteiten ondernemen met elkaar) hebben we door Corona weinig echte clubavonden kunnen houden. 
Maar elk nadeel heeft ook weer een voordeel! Er werden vanuit BEAM allerlei activiteiten aangedragen die we 
corona-proof en buiten wél met elkaar konden uitvoeren. Zo hebben we de dominees uit Langerak en Nieuwpoort 
verrast met een eigen gebakken taart en confetti. Het idee erachter was dat de dominees in deze moeilijke Corona-
tijd wel een opsteker/hart onder de riem konden gebruiken. De taart en de confetti werden dankbaar in ontvangst 
genomen, en de actie werd door hen zeer gewaardeerd. Kortom: een geslaagde actie! 
 
Ook hebben we met een aantal tieners de 
bloembakken van de gesloten afdeling van 
de Vijverhof opnieuw gevuld en voorzien 
van nieuwe plantjes. Bij de ingang van de 
school hebben de kids de bakken gevuld en 
zijn we deze met elkaar naar de Vijverhof 
gaan brengen, waarop de kids aan de zijkant 
van het gebouw de bakken aangaven, zodat 
het voor de bewoners niet te druk en teveel 
onrust zou geven. Ook hier werd de actie 
zeer gewaardeerd! Actie geslaagd! 
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Tenslotte hebben we de straten van 
Nieuwpoort en Langerak een vrolijk 
kleurtje gegeven, misschien is het u ook 
wel opgevallen dat er in de 
Hennepstraat, bij de Spar en ook een 
gedeelte van de Menno van 
Coehoornsingel versierd was met 
allerlei opdrachten. 
We zijn heerlijk een avond aan het 
“krijten” geweest en hier is door menig 
kind gebruik van gemaakt, zodat we 
deze actie ook als geslaagd mogen 
beschouwen. We zijn heerlijk bezig 
geweest, en ook lekker actief! 
Met al deze inspanningen hebben we 2 

dartboards gewonnen, die natuurlijk een mooi plekje gaan krijgen in het tienerhonk. Een leuke beloning voor de kids 
en dat hebben ze ook wel verdiend! Wat waren ze enthousiast en wat hebben ze zich op veel manieren ingezet. Een 
bijzonder seizoen, anders dan anders, maar op veel fronten ook weer heel waardevol met elkaar. 
 

Miranda & Denise 
 

KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
Nieuws vanuit de Kinderkerk 
  
Goed nieuws! We zijn sinds een aantal weken ook bij de Kinderkerk weer 
‘echt’ begonnen in het Havenlicht. Na weer een hele periode van digitale 
momenten was dat heel fijn! In het begin echt wel een beetje spannend, maar 
super fijn om op zondagmorgen weer met elkaar te bidden, te zingen, te 
knutselen, spelletjes te doen en grapjes te maken! 
En wat ook zo leuk is; we hebben er weer een paar nieuwe kindjes bij! Zij zijn 
3 jaar geworden en mogen dan ook naar de kinderkerk komen. Wat fijn dat 
jullie er ook zijn!  
  
Wat wel altijd jammer is van deze periode... er komt een moment van 
afscheid nemen aan. En wel van de oudsten van onze groep. Zij gaan na de 

zomervakantie al naar groep 5 van de basisschool! Zij passen met hun lange benen niet meer op de kinderstoeltjes 
en zijn klaar om naar de grote stoelen in de kerk te gaan. Wat zullen we hen missen! Heet u ze van harte welkom in 
de kerk? De overstapdienst vindt plaats op DV 27 juni. Fijn als u erbij bent of als u meeluistert/kijkt! 
  
Een hartelijke groet namens de leiding! Tina, Arjan, Edwin, Carina, Corina en Paulien 
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