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In deze uitgave: 

 25 jaar ‘Zingen-na-de-dienst’ 

 Ziekenzalving 

 Bijbels voor Noord-Korea 

"Toen ik van mijn bewaker hoorde over de kaarten en 

de wereldwijde gebeden kreeg ik nieuwe hoop". 
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Zingen is twee keer bidden 
 
Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig 
middel is, waarmee we  in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de angst en de vragen van ons hart tot 
uitdrukking mogen brengen. Soms is een ervaring zo diep dat je er geen woorden voor hebt. Muziek kan dan een 
middel zijn om je gevoel uit te drukken. Het tilt je vaak boven jezelf uit; een lied spreekt een andere taal. Muziek kun 
je ook gebruiken om liefde voor God uit te zingen. In de Bijbel zie je daar ook veel voorbeelden van. En wat zo 
bijzonder is: die eeuwenoude woorden kunnen ons vandaag nog steeds inspireren en helpen! 
 
Vijfentwintig jaar zingen na de dienst, heel veel jaren samen liederen zingen tot Zijn eer. Wat bijzonder om op terug 
te kijken. Vijfentwintig jaar met vele liederen, oud en nieuw, bekend en onbekend, vrolijk of gedragen. 
Het samen zingen geeft verbondenheid en gemeenschap. Laten we er dus vooral minimaal vijfentwintig jaar mee 
doorgaan. 
Een lied om te gedenken, een lied om ons hart te uiten, een lied om uit te zien naar wat gaat komen. Dit is wat de 
kerk door de eeuwen heen heeft gedaan. Dit is wat wij ook nu mogen blijven doen in oude en nieuwe vormen en 
stijlen, maar met dezelfde eeuwenoude waarheid. Het gaat om God en Zijn verhaal, Zijn plan met de wereld, 
waarvoor Hij ons uitnodigt om er deel van te zijn. 
 
Als u door deze Door de Poort bladert, zult u ontdekken dat we de werking van het gebed ook niet mogen 
onderschatten. In verschillende artikelen in deze Door de Poort komt de kracht van gebed naar voren.  
Zo werd tijdens de gemeenteavond over ziekenzalving de aandacht gevestigd op de kracht van het gebed. God 
luistert naar onze gebeden. God verhoort ook vele gebeden. Niet altijd op de manier die wij verwachten of wat ons 
goed lijkt. Hij wil dat we al onze zorgen bij Hem brengen. We mogen Hem ook alles vragen.  
Ook de broeders en zusters die vervolgd worden laten weten gesteund te zijn door onze gebeden. Voorbede is dus 
ook een belangrijke kracht.  
Het drukt mij weer met de neus op het feit dat mijn gebedsleven zo vaak tekort schiet. Gelukkig mogen we daarin 
elkaar als gemeenteleden helpen en steunen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de voorbede in de diensten, het 
gezamenlijke ‘Onze Vader en de gebeden door de gebedsgroep.  
 
Tja… conclusie… dat valt dan nog niet mee. Misschien moeten we het maar in het midden laten… Zingen, bidden… 
laten we vooral als broeders en zusters de handen inéén slaan en zingend, biddend of op welke andere manier dan 
ook Gods Naam groot maken. 
 

Samen bidden,  

Samen zoeken,  

naar het plan van onze Heer.  

Samen zingen en getuigen,  

samen leven tot zijn eer. 

 

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 
 

1-3-2020 
 

9.30 
 

2e lijdenszondag 
 

ds  C.M.Baan 

1-3-2020 
 

18.30 
   

ds J. v. Eck  Lexmond. 

8-3-2020 
 

9.30 
 

3e lijdenszondag 
 

ds  B. Oosterom Rumpt 

8-3-2020 
 

18.30 
   

ds A.A.W. Boon Veenendaal 

11-3-2020 
 

14.30 
 

Biddag 
 

ds C.M. Baan 

11-3-2020 
 

19.30 
   

ds C.M. Baan 

15-3-2020 
 

9.30 
 

4e lijdensszondag 
 

prop. A.J.R. Treur Vinkeveen 

15-3-2020 
 

18.30 
   

ds  I.Hoornaar  Ermelo 

22-3-2020 
 

9.30 
 

5e lijdenszondag 
 

ds J.F. Schuitemaker Elburg 

22-3-2020 
 

18.30 
   

ds C.M. Baan 

29-3-2020 
 

9.30 
 

6e lijdenszondag 
 

ds  M.A. van den Berg Groot Ammers 

29-3-2020 
 

18.30 
   

ds  T. v. Bruggen Streefkerk 

5-4-2020 
 

9.30 
 

Palmzondag 
 

ds  C.M. Baan 

5-4-2020 
 

18.30 
   

ds  R. v.d. Knijff  Molenaarsgraaf 

9-4-2020 
 

19.30 
 

Witte donderdag 
HA 

 
ds C.M. Baan 

10-4-2020 
 

19.30 
 

Goede vrijdag 
 

ds  C.M. Baan 

12-4-2020 
 

9.30 
 

1 e Paasdag 
 

ds C.M. Baan 

12-4-2020 
 

18.30 
   

ds  W.F. Jochemsen Noordeloos 

19-4-2020 
 

9.30 
   

ds  C.M. Baan 

19-4-2020 
 

18.30 
   

ds P. Hoogendam Veenendaal 

26-4-2020 
 

9.30 
   

ds C.M. Baan 

26-4-2020 
 

18.30 
   

ds J. Stelwagen Leersum 

3-5-2020 
 

9.30 
   

ds  M.B. Plette Vriezenveen 

3-5-2020 
 

18.30 
   

ds A.A.W. Boon  Veenendaal 

10-5-2020 
 

9.30 
   

ds C.M. Baan 

10-5-2020 
 

18.30 
   

ds M.W. Westerink  Langerak 

17-5-2020 
 

9.30 
   

ds C.M. Baan 

17-5-2020 
 

18.30 
   

ds  M. Zeeman Hoogblokland 

21-5-2020 
 

9.30 
 

Hemelvaartsdag 
 

ds  C.M. Baan 

24-5-2020 
 

9.30 
   

ds A.D.L. Terlouw Bergschenhoek 

24-5-2020 
 

18.30 
   

dhr R. Verkaik Hardinxveld-Giessendam 

31-5-2020 
 

9.30 
 

1 e Pinksterdag 
 

ds  C.M. Baan 

31-5-2020 
 

18.30 
   

ds  J. Noordam  Nieuwendijk 

7-6-2020 
 

9.30 
 

  V.B.H.A 
 

ds C.M. Baan 

7-6-2020 
 

18.30 
   

ds  C. Bos  Benschop 

14-6-2020 
 

9.30 
 

  H.A 
 

ds  C.M. Baan 

14-6-2020 
 

18.30 
 

d.z.h.a 
 

ds C.M. Baan 

21-6-2020 
 

9.30 
   

ds C.M. Baan 

21-6-2020 
 

18.30 
   

prop R.  Boele  Gouda 

28-6-2020 
 

9.30 
   

ds  B. Oosterom   Rumpt 

28-6-2020 
 

18.30 
   

ds C.M. Baan 
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VAN ONDER DE HAMER 

Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat de ontstane vacatures zo snel zijn opgevuld. In een mooie dienst waarin 
de liefde centraal stond hebben we afscheid genomen van Arie Bikker, Gerrit de Vos, Teunis Voormolen en Arno 
Brandwijk. Op de kerkenraadsvergadering van 6 februari hebben we persoonlijk van hen afscheid genomen. We zijn 
blij dat Marinus Bochanen en Ronald van Herk zich voor een nieuwe periode beschikbaar hebben gesteld. We 
vertrouwen erop dat de nieuwe bevestigde broeders snel ingewerkt zullen zijn. John Mourik en Ab van der Ham 
hebben al de nodige ervaring opgedaan als kerkenraadslid in een eerdere periode. Piet van der Maas en Gertjan 
Brandwijk zijn voor het eerst bevestigd in het ambt. Wilt u hen allen steunen met gebed en hen het vertrouwen 
geven?  

In de maand december hebben we elkaar weer vaak ontmoet in de kerk. Ik denk hierbij aan de kerstvieringen, het 
kinderkerstfeest, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Tijdens kaarsjesavond waren de kerkdeuren ook geopend. 
De ‘mamaband’ uit Nieuwpoort heeft toen meerdere optredens verzorgd. Er waren soms ook bewogen 
kerkdiensten, zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag hebben we veertien gemeenteleden 
herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van de namen en werd een minuut stilte gehouden. 
Nieuw is dat de nabestaanden na afloop van de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar koffie of thee 
konden drinken in het Hervormd Centrum. Gezien de opkomsten en de gevoerde gesprekken is dit goed bevallen. 
Besloten is om dit volgend jaar weer aan te bieden.  

De zendingscommissie heeft in november een oproep gedaan om Bijbelboeken naar Noord Korea te sturen. De 
gemeente heeft hier goed gehoor aan gegeven door vele pakketten te versturen. Zo kunnen we ons steentje 
bijdragen aan de zending in landen waar het evangelie niet zo makkelijk verteld kan worden.  

Om de vaak volle avondagenda van onze predikant te ontlasten is besloten dat de voorbereidingsavonden 
voorafgaand aan het Heilig Avondmaal door een ouderling worden geleid. Normaliter is deze avond op de 
donderdag voor de Avondmaalszondag van 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur, uitgezonderd de Avondmaalsdienst op ‘stille 
donderdag’. Dan is er geen voorbereidingsavond. De ouderling van dienst in die week zal de avond dan leiden.  

Graag attenderen we u/jou op de leestafel bij de achteruitgang van de kerk. Daar liggen tijdschriften en leesartikelen 
die we als gemeente ontvangen van diverse instanties. Neem gerust een exemplaar mee naar huis om door te lezen.  

Op 12 februari waren we als gemeente uitgenodigd door de gemeente Langerak op een gemeente-avond over 
ziekenzalving. Veel Poorters gaven gehoor aan deze uitnodiging. Wat mij opviel is de aandacht die werd gevestigd op 
de kracht van het gebed. God luistert naar onze gebeden. God verhoort ook vele gebeden. Niet altijd op de manier 
die wij verwachten of wat ons goed lijkt. Hij wil dat we al onze zorgen bij Hem brengen. We mogen Hem ook alles 
vragen. Ook Jezus trok zich regelmatig terug en ging in gebed met Zijn Vader toen Hij op aarde was. Het is goed om 
hierbij stil te staan en al onze zorgen en dingen waar we dankbaar voor zijn, bij Hem te brengen in ons gebed.  

Een hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 
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ZIEKENZALVING 
 

Afgelopen 12 februari was er een avond in het Anker in Langerak over ‘ziekenzalving’. 
Hervormd Langerak nam het initiatief om dr. Paul uit te nodigen voor een lezing over dit 
onderwerp. In Nieuwpoort stond het ook op de agenda om met het nieuwe beleidsplan 
daar enkele lijnen over te noteren. Het verslag van deze avond zal als basis dienen voor 
het gesprek over dit onderwerp in de kerkenraad, maar via Door de Poort willen we u als 
gemeente hier graag in meenemen. Degenen die op de avond geweest zijn, die zullen 
veel hiervan herkennen. Mocht u mee willen denken over dit onderwerp en uw visie 
willen delen met de kerkenraad, dan bent u van harte uitgenodigd om dit met ons te 
delen, het liefst schriftelijk (via brief of mail). Het is misschien vooral goed om te delen 
wat u in het onderstaande verslag mist aangaande dit onderwerp.  
Dr. Paul begon de avond met een korte uiteenzetting hoe hij in dit onderwerp ‘gerold’ 
was. Hij kwam in zijn predikantschap drie problemen tegen: dat het behandelen van 
ziekte eigenlijk geheel uitbesteed was aan de medische wetenschap, de vraag hoe hij 
dan moest preken over genezingswonderen en dat sommigen hun heil zochten bij 
alternatieve genezers. Heel concreet kwam bij hem een vraag terecht van ouders die 
wilden dat hun zieke dochtertje gezalfd werd ten tijde van een ernstige ziekte. Vanuit de 
Bijbel (Jak. 5:13-16 en Mar. 6:13) kwam hij op enkele belangrijke noties over 
ziekenzalving. Allereerst dat ziekenzalving niet los te zien is van gebed, ziekenzalving 
moet ‘in gebed’ gebeuren en ‘ingebed’ zijn in een biddende gemeente. Ten tweede dat 
eventuele zonden die onbeleden zijn, beleden moeten worden. Dat kan een blokkade 
zijn voor genezing. Het kan dan heel goed zijn om die ten overstaan van een broeder of 
zuster in de gemeente aan God te belijden. En als derde dat het niet een geneesmiddel 
is, maar dat zalving een teken is van de Heilige Geest en van heiliging. De genezing moet 
dan niet alleen gezocht worden in het lichamelijke. Een mens is geschapen als ziel, geest 
en lichaam in een eenheid. Zo werd dat in de vroegchristelijke kerk ook gezien met 
betrekking tot ziekenzalving. Genezing kan dus op allerlei fronten optreden.  
Dr. Paul schetste uit een paar spaarzame Bijbelteksten de betekenis van zegenen en 
handoplegging. Een gebruik wat wel weer in onze gemeente gangbaar is bij bijzondere 
momenten, maar niet zo vaak bij ziekte gebeurt. Vanuit Hebreeën 6: 1 & 2 stelt hij dat 
handoplegging (en ook ziekenzalving) eigenlijk zo gebruikelijk waren dat er verder 
weinig over geschreven werd in de pastorale brieven. Iedereen leek het daar wel over 
eens te zijn. In de vroege kerk bleef dit gebruik nog lange tijd hetzelfde. Maar rond de 
tijd van Augustinus (354-430) heeft het Griekse denken zich al grotendeels meester 
gemaakt van de kerk. Daarbij wordt een stevige scheiding gemaakt tussen lichaam en 
geest (en de ziel lijkt te verdwijnen in de tweescheiding). De kerk heeft dan vooral met 
de geest te maken die eeuwig is in het Griekse denken. Dat is natuurlijk volslagen 
bijgeloof, wat we in onze tijd veel tegenkomen en waar we misschien onszelf nog wel 
eens op betrappen. Wij zijn sterfelijke mensen, met lichaam, geest en ziel. Het is niet 
zo dat een deel van ons hoe dan ook onsterfelijk is. Het is Gods genade dat er leven is 
na de dood. In hetzelfde Griekse denken wordt het 
lichaam overgelaten aan de gezondheidszorg. Niet dat de 
gezondheidszorg verkeerd is, maar wel als mensen alleen 
nog hun heil verwachten van de artsen en we in het 
gebed niet meer verder komen dan bidden om een 
zegen op de behandeling. Het gaat om de ‘hele mens’ en 
daar heeft het geloof een onmisbaar perspectief op. 
Namelijk dat God ons geneest van zonden, 
ongerechtigheid en allerlei andere wonden in onze ziel.  
Toch bleef ziekenzalving al die tijd in de kerk overeind 
staan. Maar aan het eind van de Middeleeuwen kwam er 
erg veel nadruk te liggen in de Rooms-Katholieke Kerk op 
het leven na de dood. Net als andere belangrijke dingen 
in het geloof (denk aan het sacrament van de doop bij 
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jonggeboren kinderen en vergeving van zonden bij de biecht) werd ziekenzalving een menselijk instrument om 
mensen te verzekeren van hun heil in plaats van een teken van Gods genade en zorg voor mensen. Bij de 
reformatoren werd dit sterk afgewezen. Maar ze kwamen volgens dr. Paul niet toe aan het overdenken hoe het dan 
wel op een Bijbelse manier zou kunnen. Pas de laatste decennia is er weer meer aandacht voor. Veelal komt dit 
overwaaien uit andere kerkgenootschappen wereldwijd waar dit gebruik wel wordt toegepast. 
Dr. Paul behandelde ook enkele fundamentele vragen aangaande dit onderwerp.  Van wie komt ziekte? De uiterste 
visies daarop zijn aan de ene kant de extreme evangelischen: altijd van satan. Genezing gaat dus altijd gepaard met 
het bestraffen van de duivel of de demon die iemand in bezit genomen heeft en ziek maakt. Aan de andere kant zijn 
er de extreme reformatorischen: altijd van God. Dan is onze taak dus ‘dragen’ en ‘aanvaarden’. Hoe vatten wij 
Zondag 10 van de Heid. Catechismus op? (In Zijn hand ligt heel mijn levenslot, wat we ook wel eens zingen.) Is een 
godsdienstige verklaring altijd wenselijk? De andere kant is dat veel mensen nooit bezig zijn met een Godsdienstige 
verklaring, maar puur naar natuurwetmatigheden kijken. Hij onderstreept dat we in een gebroken wereld leven, 
waarbij we niet alles op de wil van God moeten afschuiven. Het tegenovergestelde moeten we ook voor oppassen: 
dat we dan van de weeromstuit geloven dat het buiten God om gaat. Hij blijft zorgzaam betrokken op ons! En 
ziekenzalving is daar een teken van. Moet je daarvoor ‘gelovig genoeg’ zijn? Dr. Paul onderstreept dat het in de 
Bijbel daarbij over het geloof van de gemeente en de ouderlingen gaat, niet over het geloof van de zieke zelf. Zo 
wordt met ziekenzalving meer beoogd dan de zieke zelf. Het gaat ook om een gezonde gemeente. Ziekenzalving kan 
alleen gebeuren in afhankelijkheid van God. Hij bepaalt de uitwerking ervan. Lichamelijke genezing is een prachtig 
teken van Zijn macht en van Zijn Koninkrijk, maar ook andere dingen die gebeuren rondom een ziekenzalving kunnen 
heel bijzonder zijn. Zonder de inbedding in de gemeente ziet dr. Paul te weinig aanknopingspunten om ziekenzalving 
toe te passen. Juist het gebed van de gemeente en het gemeenschappelijke aspect vindt hij zo belangrijk. Daarom 
vindt hij het ook belangrijk dat mensen die met een vraag zouden komen in de eigen gemeente terecht kunnen 
hiervoor. 
Bij de nabespreking van zijn lezing was de vraag die het meest fundamenteel is aangaande dit onderwerp: ‘Wat heeft 
ziekenzalving voor meerwaarde ten opzichte van gebed?’ Bidden is het allerbelangrijkst. Ten minste, als dat gebeurt 
in afhankelijkheid. En bij ziekenzalving kan dat niet los van gebed gezien worden. Maar zoals ook bij de doop en het 
Avondmaal en op meerdere momenten, bijvoorbeeld met de zegen, dat tekenen en symbolen ons kunnen helpen 
om het te zien of te ervaren. Als dit Bijbels gegrond is, dan is het een hulpmiddel wat God ons geeft om te gebruiken. 
Dat hoeft niet, want God kan zonder ziekenzalving hetzelfde uitwerken. We moeten dat ook niet keer op keer 
gebruiken, als soort vervanging van gebed. Maar handoplegging en ziekenzalving zijn middelen die God ons geeft om 
tijdens ernstige ziekte, mocht iemand daar een verlangen in hebben, heel tastbaar te maken dat God een machtige 
en krachtige God is die Zich over ons ontfermt, zeker ook in ziekte. 
Praktische handleidingen om ziekenzalving toe te passen en boeken of artikelen die hier verder op ingaan zijn de 
afbeeldingen die afgedrukt staan en uit het dienstboek van de PKN: ‘Zegening en zalving van zieken, pp. 453-481.’ 
Een bespreking van het Dienstboek staat in De Waarheidsvriend: https://mjpaul.nl/2005-de-zegen-in-het-
dienstboek-pkn/.       Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
 
Citaten Ken Blue: 
‘De grootste bijdrage aan gezondheid en heelheid in een christelijke gemeenschap wordt uiteindelijk niet geleverd 
door de genezingsbediening, maar door het preventieve medicijn van het volgen van Jezus.  
De genezingsbediening is slechts een onderdeel van een volledig discipelschap, zij het wel een essentieel onderdeel.  
Volledige gehoorzaamheid aan Christus bevordert niet alleen onze eigen gezondheid, maar levert ook een bijdrage 
aan het herstel van gezondheid in anderen.’ (p. 147 uit Ken Blue over genezing) 
 
Hoofdpunten waar dr. Paul zijn lezing mee afsloot: 
a) Geen boedelscheiding tussen gezondheidszorg en kerk (‘dienst der genezing’), maar samenwerking. 
b) Vanuit christelijk perspectief: aandacht voor de  gehele mens, in al zijn facetten. 
c) Genezing mag geen doel in zichzelf worden (gezondheid als hoogste doel), want ook daarin kunnen we teveel 
beïnvloed zijn door onze cultuur. Doel, net als in de Bijbel: eer van God, uitbreiding van Gods koninkrijk. 
d) In toenemende mate: welke God/god is het machtigst? (Verschuiving bij jongeren; postmodern). 
e) Staan wij open voor de mogelijkheid dat God door tekenen en wonderen in onze tijd het Evangelie bevestigt? 
f) Oppassen voor extremen in visies op gebed en genezing. 
g) In onze tijd worden we teruggeworpen op de fundamenten. Hoe is onze geestelijke reactie? Zoektocht met en in 
de christelijke gemeente. 
h) Hoe komt het dat pastoraat en geneeskunde zo losgegroeid zijn van elkaar? 
i) Christelijk leven in relatie met de levende God: geloof, gehoorzaamheid, vertrouwen, verwachting, overgave. 

https://mjpaul.nl/2005-de-zegen-in-het-dienstboek-pkn/
https://mjpaul.nl/2005-de-zegen-in-het-dienstboek-pkn/


 

7 

25 JAAR zingen-na-de-dienst 
 
Jubileum     25 jaar zingen na de avonddienst     Jubileum                                                  
 
Het is december 1994, als een aantal gemeenteleden bij Daan en Aria Lekkerkerker aanschuiven in de gezellige 
huiskamer.  
Gemeenteleden die iets gemeen hebben, namelijk, zingen!  
Rondom de tafel wordt er gesproken om eventueel te gaan zingen in de winterperiode na de avonddienst.  
De laatste zondag van de maand, zingen met eventueel begeleiding van de muziekgroep of het orgel.  
Daan neemt contact op met de kerkenraad en het werd positief ontvangen.  
Hans Huisman wilde graag de begeleiding met het orgel op zich nemen.  

De gemeenteleden kunnen verzoekjes indienen.  
Het voorstel is om psalmen, gezangen en opwekkingsliederen te gaan zingen.  
Er komt steeds een berichtje in de Zaaier en Luci neemt het typewerk voor haar rekening, 
zodat daarna de liederen konden worden gekopieerd.  
Ook wordt er aan de kerktelefoonluisteraars gedacht, zij krijgen steeds een stencil in de 
bus.  
Het is 3 januari 1995 als we midden in de week, bij het orgel voor gaan zingen met 
begeleiding van Hans.  
De eerste keer zingen na de avonddienst is op zondag 29 januari van dat jaar.  

En gelijk is het een groot succes met zoveel gemeenteleden die meededen. Wat mooi.  
Prachtige liederen worden er gezongen. Samen in de naam van Jezus, Heer Uw licht en liefde schijnen, de Heer is 
mijn Herder en anderen.  
Er kwamen veel aanvragen binnen voor de volgende maand. De liederen werden weer uitgewerkt en vanaf toen 
mochten we kopiëren bij Barend Bochanen op de zaak.  Zo zingen we de winters door.  
Ook gaat er een muziekgroep meewerken met jonge mensen uit de gemeente, die hun talenten laten horen.  
In het jaar 2004 komt er een prachtige bundel en aanvulling, “Op Toonhoogte”  
Inmiddels is het 2008-2009 als de enige echte bundel van Nieuwpoort uitkomt.  
Dan wordt er niet meer alleen na de avonddienst gezongen maar ook in de erediensten andere liederen dan 
psalmen. De zangcommissie besluit dan te stoppen.  
Maar na een jaartje komt toch weer het verzoek om op zondagavond te gaan zingen.  
Zo zoekt Teunis Voormolen weer mensen bij elkaar en wordt er als vanouds gezongen, ook met de muziekgroep.  
Nu wel in afgeslankte vorm, maar wel met mensen die evenveel passie hebben om met hun stem God te loven en te 
prijzen.  
En bij deze een uitnodiging, kom en doe gewoon (weer) eens mee!  
 
Met een muzikale groet, Lenie, Fija, Teunis, Aafke en Hans achter de klavieren. 

 

VANUIT DE ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De laatste keer dat wij u of jou informeerden over ons nieuwe project in Noord-Korea was op een koffiemoment na 
een ochtenddienst. Het ging toen om een project waarbij via ballonnen Bijbels verspreid werden in Noord-Korea. 
Misschien weet u of jij dat nog wel. Inmiddels hebben wij reeds 1000 euro overgemaakt voor dit project en sparen 
wij verder om weer eenzelfde bedrag over te maken.  
Alle gevers, met name de trouwe sponsors, heel veel dank daarvoor.  
Via dit stukje willen wij de aandacht weer even op Noord-Korea vestigen. Het geschrevene komt van de site van de 
SDOK en daar kunt u het dus ook lezen, evenals andere aangrijpende verhalen. 
Noord-Korea is misschien wel het moeilijkste land om het Evangelie te verspreiden. Het gevaar houdt evangelist 
San-Chul echter niet tegen, integendeel. “Ik denk er steeds meer over na hoe mijn eigen dood vruchtbaar kan zijn.” 
Eén ding weten we allemaal: je kunt als christen in Noord-Korea niet zonder moed. Een kenner zegt het zo: “Alleen al 
het delen van het Evangelie met je man, vrouw of kinderen vraagt veel heilige moed. Zelfs de meest gepassioneerde 
evangelisten vertellen daarom maar weinig anderen over hun geloof.” 
 
Sang-Chul, een Noord-Koreaanse evangelist, is iemand met veel heilige moed. En dat terwijl hij ooit een bang 
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jongetje was: “Ik was ook erg bang voor christenen; dat geloof kon namelijk je dood betekenen…” 
Die angst verdween volledig toen Sang-Chul zelf, tijdens een verblijf in China, door een christen werd geholpen: “Hij 
behandelde ons goed, ondanks dat hij daardoor gevaar liep. Ik ontdekte dat zijn liefde voor ons voortkwam uit een 
grote liefde voor God. Daardoor realiseerde ik me dat het christendom echt was, en leerde ik Jezus op een 
wonderbaarlijke manier kennen!” 
Zijn bekering levert Sang-Chul een nieuwe levensinvulling op: “Toen ik had besloten om Jezus te volgen, had ik een 
reden om telkens weer van China naar Noord-Korea te reizen. Ik deed mijn uiterste best om het Evangelie in Noord-
Korea te delen; dat was mijn nieuwe levensdoel. Ik wilde geen tijd verliezen.” 
 
In de jaren die volgen, reist Sang-Chul steeds heen en weer. Als hij in China is, krijgt hij onderwijs van plaatselijke 
christenen. In Noord-Korea gaat hij van plaats tot plaats en deelt het Evangelie. 
Hoe hij dat doet? Dat weten wij ook niet helemaal. Wat we wel weten, is dat hij eerst het vertrouwen van zijn 
landgenoten probeert te winnen. Als dat lukt, vertelt hij over Gods grote liefde. Sang-Chul haalt dan ook zijn kleine 
Bijbel tevoorschijn, die hij meesmokkelt in een van zijn schoenen. In de jaren dat Sang-Chul evangeliseert, komen 
honderden(!) mensen tot geloof. Een ongekend aantal. 
 
Dan gebeurt waar Sang-Chul bang voor was: het netwerk van christenen wordt ontdekt. Op het nippertje kan de 
moedige evangelist het land ontvluchten, maar veel medechristenen worden opgepakt en naar strafkampen 
gestuurd. Sang-Chul voelt 
zich schuldig dat hij zijn broeders en 
zusters moest achterlaten en nu 
zelf in vrijheid leeft. Ook vindt hij 
het lastig om te bidden voor de 
Noord-Koreaanse leider Kim Jung-
un. “Aan de ene kant verschijnt hij 
lachend op de televisie, aan de 
andere kant doodt hij zo veel 
mensen. Zelfs op dit moment worden christenen in Noord-Korea terechtgesteld vanwege hun geloof. Ik begrijp niet 
hoe ik voor hem kan bidden. Hij doodt ons als vliegen!” Sang-Chul vraagt om gebed: “Mijn geloof is klein en ik ben 
erg zelfzuchtig… Bid om verandering.” 
Sang-Chul woont nu op een veilige plaats. Daar wil hij niet altijd blijven. Het liefst wil hij weer terug naar Noord-
Korea. “Ik denk er steeds meer over na hoe mijn eigen dood vruchtbaar kan zijn.” Hoe en wanneer hij teruggaat, 
weet hij nog niet. Wel is Sang-Chul bereid zijn leven te geven voor het Evangelie van Jezus Christus. 
 
SDOK steunt vervolgde christenen (zoals Sang-Chul) die in gevaarlijke landen het Evangelie willen verspreiden. Ze 
geven trainingen en stellen Bijbels ter beschikking. Ze steunen christenen die gevangen zitten en hun gezinnen. Wil 
je overwegen dit werk te steunen met een gift? Ga dan naar hun website.  
Of steun ook ons project van de SDOK voor Noord-Korea  met een gift o.v.v. gift ballonnenproject Noord-Korea    
IBAN nummer Zendingscommissie NL58 RABO 0155 5098 96 
 
Wij spraken u/jou die ochtend ook over het versturen van kaarten naar gevangen broeders en zusters en  hebben  
toen veel kaarten met postzegel uitgedeeld met het verzoek ze in te vullen en op te sturen. We hopen dat u/jij dat 
gedaan hebt en ook naderhand zelf kaarten  bent gaan versturen. Hier een aantal reacties van gevangenen die een 
kaart kregen , de reacties  staan eveneens op de site van de SDOK vermeld: 
"Toen we jullie kaarten lazen, ervoeren we Gods aanwezigheid en liefde.  
We wisten toen dat Hij ons niet was vergeten." 
Han, een voorganger uit Bhutan 
 
"Toen ik van mijn bewaker hoorde over de kaarten  
en de wereldwijde gebeden kreeg ik nieuwe hoop". 
Christen uit Centraal-Azië 
 
Dit roept ons toch ook weer op om ook trouw te zijn in het steunen van onze vervolgde broeders en zusters door 
gebeden, giften , het versturen van kaarten of op welke andere wijze dan ook? Doet u/jij mee? 
 
Een hartelijke groet namens de zendingscommissie,     Merie, John, Simone en Arie 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Schilderwerk binnenkant ramen kerk 
De opdracht voor het binnen schilderwerk is 
inmiddels verstrekt, de werkzaamheden zullen plaats 
vinden medio oktober/november van dit jaar.  
 
Actie Kerkbalans  
Met dankbaarheid kunnen we vermelden dat de Actie 
Kerkbalans voor € 74.948,39 aan toezeggingen heeft 
opgeleverd.  
U als gemeente bedankt, maar bovenal de Heere God 
dat Hij ons de overvloed geeft om de dienst aan Hem 
vol te kunnen houden.  
 
Vermeldingen website  
Als er kerkelijke activiteiten georganiseerd worden, 
geef dit dan tijdig aan via de kerkrentmeesters mail, 
dan kunnen wij dit ook op de website vermelden.  
 
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 
 

VAN DE HULPKOSTER 
 
Elke zondagmorgen ga ik naar de kerk in Gorinchem, 
de Christengemeente. Ik vind het daar fijn! 
Woensdagavond ga ik naar de Bijbelstudie. 
 In de Poort ga ik ook graag naar de kerk, 
dan mag ik hulpkoster zijn en als het avondmaal is,  
zit ik graag naast de dominee.  
Bij MuziekPoort (bij Janny) vraag ik verzoekjes aan 
voor alle luisteraars.  
Gezellig dat ik altijd bij Gerrit en Alie mag komen. 
 
Hartelijke groet, Dirk Slob  
 

GROEIGROEPEN 
 
GGG kringwerk seizoen 2019-2020  
 
Een inkijk in onze woensdagavondkring.  
Deze keer willen we als woensdagavondkring iets 
vertellen hoe onze avonden verlopen. We komen 
altijd bij elkaar bij iemand thuis. Dat geeft gelijk een 
prettige huiselijke sfeer. Degene bij wie we 
uitgenodigd zijn zoekt ook de liederen uit voor 
desbetreffende avond. We zingen meestal vier 
liederen waarvan twee bij de opening van de avond 

die Teunis opent en twee liederen bij de sluiting 
waarna we met elkaar het Onze Vader ter afsluiting 
bidden en zo weer uit elkaar mogen gaan. Ons boekje 
wat we behandelen is 
Christus voor Israël. We 
vinden het soms best 
wel moeilijk, maar de 
uitleg van de dominee 
in de preek van de 
zondag ervoor geeft 
handvatten voor de 
avond en nu gebruiken 
we ook de handout die 
de dominee met de 
Bijbelkring gebruikt. 
Het is verwarrend dat 
wij Jezus tweede komst 
verwachten (de wederkomst) en de Joden nog op Zijn 
eerste komst aan het wachten zijn. We hebben een 
fijne groep en al wijken we weleens af van ons 
onderwerp zijn het meestal leerzame avonden met 
elkaar. Ook het sociale aspect wordt niet vergeten en 
proberen we waar blijdschap, verdriet of zorg is een 
kleine attentie te brengen uit het lief en leed potje 
wat door de deelnemers gevuld wordt. Als trouwe 
leider is Teunis Voormolen altijd op zijn waardevolle 
post.  

Groet van de woensdag avond kring 

 

DE PEN 
 
1 Wie ben je en wat voor werk doe je? 
Ik heb een bestuurlijke functie bij een internationaal 
bedrijf. Tevens ben ik kraanmachinist rigger laad en 
los meester, kortom ik ben vrachtwagenchauffeur op 
een combinatie met aanhangwagen en auto 
laadkraan. Ik kan zelf laden en lossen en rij in heel 
Nederland en België en soms verder Europa in.  
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2 Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Vroeger wilde ik graag varen op de binnenvaart, ik 
kom uit een schippersgeslacht, vandaar. Maar heb 
ook weleens gesolliciteerd voor conciërge op een 
middelbare school. 
 
3 Welk compliment blijft je bij? 
Als een klant tevreden is over mijn werk.  
 
4 Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Dat alles weer precies op zijn plek moet worden 
gelegd waar het vandaan komt en dit geldt alleen 
maar bij mijn vrachtwagen alles ligt op een vaste plek 
en dat wil ik graag zo houden.  
 
5 Op welk dier lijk je? 
Een panda, knuffelbaar maar ook als kunfu panda kom 
niet aan mijn dierbaren.  
 
6 Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Met dominee Baan. Je moet als dominee een duizend 
poot zijn dat wil ik ook wel eens proberen alleen 
preken weet ik niet of dat verstandig is dus dat mag 
hij zelf doen.  
 
7 Hoe blijf je in conditie? 
Niet. Nu ik een nieuwe heup heb moet ik oefeningen 
doen, maar verder ben ik niet zo’n sporter. Fiets wel 
iedere dag naar mijn werk dat is wel 2 kilometer heen 
en 2 kilometer terug dus.  
 
8 Wat betekent geluk voor je? 
Samen met Conny zijn. 
 
9 Wat raakt je? 
Het gebeuren in de jeugdzorg. Kinderen die hulp 
nodig hebben die dan niet goed wordt gegeven.  

10 Waar heb je spijt van? 

Er zijn zeker wel dingen waar ik spijt van heb, maar 
daar leer je ook weer van.  

11 Wat is je favoriete tv/radio programma? 
BinnensteBuiten vind ik leuk, kan je lekker 
commentaar op leveren dat doe ik samen met Nick. 
Met het Mes op tafel en het nieuws en Nederlandse 
politieseries zijn ook wel leuk om te zien. Radio 2 vind 
ik ook leuk om naar te luisteren. Groot Nieuws Radio 
is haast niet te ontvangen op de radio, dab+ werkt 
slecht in de auto dat is wel jammer.  
 
12 Wat is je favoriete boek/internetsite? 
Dan Brown de serie. Stieg Larsson de millennium serie 
is spannend.  
 
13 Wat weet niemand over je? 
Als je dit echt wil weten, moet je maar eens 
langskomen.  
 
14 Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
De hele vesting is mooi en uniek.  
 
15 Aan wie geef je de pen door? 
Marcel Hakkesteegt. 
 

SAMEN BIDDEN 
Data gebedskring D.V. april – juli 2020  
 

Dag en datum  
   

Adres 

donderdag 2 april  Aart Brandwijk Graafland 83a 

donderdag 16 april  Ariena Jongejan Waterlinie 54 

donderdag 30 april 
Walpurgisnacht  
 

Hervormd Centrum Bij de kerk 10 

zondag 17 mei  Jan van den Dool Binnenhaven 42 

dinsdag 2 juni  Ariena Jongejan Waterlinie 54 

vrijdag 12 juni 
Nacht van Gebed  

Zie apart bericht 

dinsdag 16 juni  Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

woensdag 1 juli  Aart Brandwijk Graafland 83a 

donderdag 16 juli  Ariena Jongejan Waterlinie 54 

 
Tijd: van acht tot negen uur  
op zondag na de avonddienst  
 

WALPURGISNACHT 
 
In de Walpurgisnacht (de nacht van 30 april op 1 mei) 
komen wereldwijd satanaanbidders bij elkaar om 
vervloekingen uit te spreken tegen God en Zijn 
gemeente. Zij richten deze vervloekingen tegen 
christelijke voorgangers, gezinnen, scholen en 
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overheden. In deze tijd van sociale media worden de 
pijlen van de boze ook sterk op de jongeren gericht. 
De vervloekingen zijn reëel en kunnen schade 
toebrengen. Zijn we ons daar wel van bewust? 
Merken we iets op van de geestelijke strijd waarover 
Paulus schrijft in Efeze 6 : 11 en 12?  
God geeft ons een geestelijke wapenrusting (Efeze 6 : 
13-18). Heel belangrijk daarbij is het gebed. 
Daarom komen we D.V. donderdag 30 april bij elkaar 
in het Hervormd Centrum van 20:00 tot 21:00 uur.  
We lezen uit Gods Woord, zingen en bidden om Gods 
bescherming en kracht voor de geestelijke strijd.  
 

NACHT VAN GEBED 

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed.  
Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors 
jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, 
omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra 
zwaar hebben. In Nieuwpoort/Langerak hopen wij ook 
mee te bidden. Tijd en plaats komen te zijner tijd in 
De Zaaier.  

Van harte uitgenodigd voor de gebedssamenkomsten. 

JONGEN GEZOCHT 

Het vorige zoekplaatje is geraden door mevr. V.d. Ree, 

mevr. Muijs en mevr. Van As. 

Gefeliciteerd! Jullie hadden het goed gezien dat Gerrie 

Kortlever dat meisje met die mooie strik is. 

Nu hebben we een jongen op een klassenfoto van 

lang geleden. De meisjes naast hem zijn de zussen. 

Wie is hij? 

 

Als je het denkt te weten, mail het dan naar 

e.suur@hetnet.nl 

 

ISRAËLCOMMISSIE 
 

Save the date! 

Op D.V. dinsdag 14 april as. hoopt ds. Kees van Velzen 
naar Nieuwpoort te komen op uitnodiging van de 
Israëlcommissie!  

 

Thema: geënt op de edele olijf  

‘Ik ben al vanaf mijn jeugd betrokken bij Israël. En nu 
ben ik ook als spreker betrokken bij Christenen voor 
Israël. Ik kan gerust stellen dat een nieuwe wereld 
voor mij open ging, om namelijk meer en meer te 
gaan ontdekken hoe groot de trouw van de Heere 
God aan Zijn volk is. Om daarnaast te zien hoe 
bevoorrecht wij zijn om de vervulling van Gods 
beloftes van meer dan 2500 jaar geleden aan het 
Joodse volk gedaan, in de tijd waarin wij leven, 
werkelijkheid te zien worden.’ 

‘Ik ben afgestudeerd aan de Evangelische 
Theologische Faculteit te Heverlee. Zowel in België als 
in Nederland ben ik voorganger/predikant geweest en 
ik heb gewerkt als Hoofd Nazorg van de Evangelische 
Omroep.’ 

Uitgelicht 
‘Ik spreek graag over de rol van Israël in de eindtijd en 
de tegenkrachten die hierbij opgeroepen worden. Wij 
leven in fascinerende tijden. De berichten volgen 
elkaar razendsnel op. De wereld is in beroering. Wij 
zijn een unieke generatie die de vervulling van Gods 
beloften ziet zoals dit misschien door geen enkele 
generatie in de menselijk geschiedenis is 
meegemaakt. Wat moeten wij hiermee als 
Nieuwtestamentische christenen? Als nooit tevoren 
worden christenen geroepen om hoopvolle mensen te 
zijn in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis. En 
daarvoor moeten onze Bijbels opengaan om te zien 

mailto:e.suur@hetnet.nl
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hoe de Almachtige God ons wil inschakelen bij de 
volvoering van Zijn heilsplan!’ 

Het thema van deze avond is dus ‘geënt op de edele 
olijf’ n.a.v. Romeinen 11. De avond zal gehouden 
worden in het Hervormd Centrum in Nieuwpoort en 
zoals u gewend bent zijn er  Israëlprodukten te koop. 
Nadere informatie volgt via de Zaaier! 

Shalom, 
Commissie Kerk & Israël Nieuwpoort-Langerak 
 

 
 

DE HERBERG 
 

 

Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg | Zaterdag 14 maart 2020  
 
Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het 
voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling 
en/of een concert.  
We wandelen een historische route bij Wolfheze van 
ongeveer 5 km. Tijdens de wandeling kun je 
ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met 
heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. We 
wandelen o.a. langs grafheuvels en de bekende 
Wodanseiken.  
Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het 
Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.  
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein 
de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. 
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met 
koffie/thee vanaf 14.00 uur.  
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00.  
Alleen concert: € 15,00.  
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de 
netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten 
goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. 
 Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: 
concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.  

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 
6862 BT Oosterbeek. 
 
 

CHRISTIANITY EXPLORED 
           

In het afgelopen half jaar hebben 17 mensen uit 

Nieuwpoort en omgeving het leven van Jezus verkend 

vanuit het Markus Evangelie.  Hoe zij deze 

ontdekkingstocht van Christianity Explored hebben 

ervaren leest u in de eerstvolgende ‘Door de Poort’. 

Ds. Christiaan Baan, Miranda Bochanen en Rianne 

Noorland 

 

 

 

 

 

 

TENTDIENST 
 

Op zondag 19 april 2020 gaan de deuren van de 
feesttent ook op zondagmiddag open voor een 
tentdienst.  
 
Chris Snoep hoopt deze middag voor u en jou te 
komen spreken over het thema ‘Geloven is een feest!’ 
We hopen dat de tent vol zal zitten met ouderen, 
jongeren en kinderen. Bent u niet gewend om naar 
een dienst te gaan? Ook dan bent u van harte 
welkom!  
 
Tijdens deze dienst zullen we niet alleen luisteren, 
maar ook zingen onder leiding van de band ‘Joy!’. Er 
zal een collecte gehouden worden voor de onkosten 
en Stichting Freedom For Free.  
Na de dienst is er gelegenheid voor koffie, thee, 
limonade, wat lekkers en een goed gesprek.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: 
oranjegetrouwtentdienst@gmail.com  
 
Namens de tentdienstcommissie,  
In samenwerking met Oranjevereniging 
Oranjegetrouw Nieuwpoort/Langerak,  
 
Lennart Vink, Chantal Brokking , Harm-Jan Korevaar 
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GESPOT IN DE KERKENRAADSBANK 
 
Deze keer ben ik weer eens naar Groot-Ammers gegaan om een interview af te nemen.  
Bij Piet en Ria v. d. Maas. Op maandagmorgen koffietijd. Piet is gespot in de kerkenraadsbank en wij dachten dat het 
leuk zou zijn om eens wat meer van Piet en ook van Ria te weten te komen.  
Zij vonden het ook een goed idee dus nadat Ria de kleine Daniël een schone broek had gegeven en zijn grote broer 
een lekker koekje en drinken had gekregen konden we van start gaan. Zij passen elke maandag op deze twee 
kleinzoons.  
 
Piet is geboren in Schoonhoven in de Lange Weistraat op 23 april 1963. Zoon en kleinzoon van bakker V.d. Maas. Zijn 
opa en oma zijn in 1930 vanuit Zeeland naar Schoonhoven verhuisd om daar een bakkerszaak te beginnen. Piet is 
gedoopt in de Gereformeerde kerk. 10 jaar later is het gezin hervormd geworden en heeft Piet gekerkt in de grote 
kerk op de haven in Schoonhoven.  
 
Wij haalden herinneringen op aan de kerk en de Ichtusschool. Het interview duurde ook wat langer dan normaal. 
Want ondergetekende is ook geboren en getogen in Schoonhoven.  
 
Piet ging als kleine jongen mee op de bakfiets om te helpen venten langs de huizen.  
Het was daarom niet gek dat hij na de lagere school in Gouda de opleiding ging doen voor brood en banket op de 
Nieuwe Vaart. Deze opleiding duurde 4 jaar en Piet wilde ook nog de Koks-opleiding doen.  
Dit was na 1 jaar heen en weer naar Rotterdam snel voor elkaar. 
Als jongen van 17 jaar is hij begonnen in de Breeje-Hendrik, in Lekkerkerk. Bij zijn sollicitatiegesprek wilden ze van 

hem weten of hij erwtensoep kon koken. Dat kon hij en toen was hij 
aangenomen. Voor hij het wist stond hij weer buiten en wist niet zo 
goed wat hij hier van denken moest. Maar hij heeft er tot 1989 
gewerkt en heeft er niet alleen maar erwtensoep gemaakt.  
Tussendoor moest Piet nog in dienst. Hij wilde heel graag bij de 
Marine en dacht ook dat hij dat zou gaan doen maar drie weken voor 
dat hij zich moest melden kreeg hij een brief dat hij bij de landmacht 
moest dienen. Dat vond hij niet leuk maar het moest toch.  
Ook daar was zijn taak, koken voor het peloton.  
Piet heeft in 9 maanden tijd 14 kazernes gezien. En dan vooral de 
keuken!  
 
In 1989 wilde Piet wel eens ergens anders koken en heeft hij een 
baan aangenomen in Rotterdam in een verpleeghuis. Maar dat was 
hij snel zat, niet vanwege het werk maar ook toen al, de files.  
Dichterbij gezocht en gevonden. Als souschef in Huize de Waard in 
Alblasserdam. Daar heeft hij vooral als dieetkok gewerkt. Doordat er 
in die tijd steeds meer bezuinigd werd op de keukens van de tehuizen 
moest Piet weer een andere baan zoeken. Hij wilde het voor zijn 
voordat hij ontslagen zou worden.  
Sola Gratia in Schoonhoven. Daar heeft hij er voor gezorgd dat de 

keuken geautomatiseerd werd want daar is Piet in gespecialiseerd. Als chef kok heeft hij daar 7 jaar gewerkt.  
Ook daar ging de keuken dicht en moest Piet weer zoeken naar een andere baan.  
De Koksadvisering in Zeewolde. Een uitzendbureau voor Koks. Er waren veel koks in die tijd die werk zochten 
vanwege het sluiten van de keukens. Door het hele land moest je dan hier en dan daar gaan koken in vooral 
cateringbedrijven en verpleeg- en ziekenhuizen.  
Het was een hele drukke baan en Piet moest elke ochtend heel vroeg op en was vaak heel laat weer thuis. Zijn auto 
was eigenlijk zijn kantoor, administratie deed hij ook nog tussendoor, slapen deed hij nog net niet in de auto. 
Werkweken van 80 uur waren geen uitzondering.  
Na 3 jaar was hij er helemaal klaar mee. Hij was helemaal op.  
Piet heeft daarna nog een jaar gewerkt in Rockanje. Daar kregen ze als kerstcadeau te horen dat de keuken ook weer 
dicht ging.  
Waerthove in Sliedrecht is zijn volgende baan. Hij zou daar 1 jaar blijven maar dat werden er 7.  
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Wat heeft Piet veel banen gehad maar nu werkt hij bij de Merwebolder en heeft op 3 maart een jubileum gehad. 
12,5 jaar bij dezelfde baas. Gefeliciteerd Piet.  
Ook daar heeft hij veel betekend voor de automatisering in de keuken. Het wordt een beetje afgezaagd maar ook 
daar ging de keuken dicht. Maar Piet kon blijven en doet nu de webshop voor de hele ASVZ vanuit Sliedrecht. Dus 
koken doet Piet al een tijdje niet meer.  
Ook thuis niet want dat doet Ria.  
 
Ria en Piet zijn 18 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen;  
een zoon en dochter van Ria en een dochter van Piet.  
Ook hebben ze nog een kleinzoon. Dus 3 in totaal.  
 
Ria is geboren in Alblasserdam op 31 augustus 1960. Dochter van 
Garmt de Post. Voor velen in Nieuwpoort boven de 50 een begrip. 
Garmt van Dijken was getrouwd met Titia en kwamen oorspronkelijk 
uit Groningen. Vanwege de werkloosheid in deze provincie zijn ze deze 
kant op gekomen, in Alblasserdam.  
Garmt kreeg een baan in Nieuwpoort als postbode en is nog 1 jaar met 
de brommer heen en weer gegaan  en zijn toen naar de Korte 
Tiendweg verhuisd.  
 
Ria is na de lagere school naar de huishoudschool gegaan in 
Schoonhoven. Ze wilde de zorg in maar was nog te jong voor de 
opleiding ziekenverzorgende. Dus een tussenjaar gedaan, de Intas.  
Met 18 jaar naar Utrecht om in het Diaconessen ziekenhuis te gaan 
werken en leren voor ziekenverzorgende.  
Dit was een hele fijne tijd en eigenlijk is Ria door het werken in dit ziekenhuis en haar vriendinnen na gaan denken 
over het geloof. Ria is niet gelovig opgevoed. In de loop van de tijd is ze tot de conclusie gekomen dat ze het werken 
met zieke mensen niet alleen kon. Er was iemand die haar hielp en kracht gaf. En dat is God voor haar.  
Ria zit ook niet stil wat werk betreft. Ze heeft ook nog in een verzorgingshuis in Delft gewerkt om daar projecten op 
te zetten zoals dagopvang en tijdelijke opvang.  
Toen de kinderen kwamen heeft ze gewerkt bij de Terminale thuiszorg en daarna was ze oproepkracht bij Sola 
Gratia.  
Daar ging ze op een gegeven moment fulltime werken en was o.a. weekend hoofd en zat in de ondernemingsraad.  
Mooi is om te horen dat Ria mijn vader en moeder heeft verzorgd in Sola Gratia. Het interview duurde nog langer. 
Weer herinneringen ophalen!  
 
Ria wilde minder werken en is toen gaan solliciteren bij Waerthove voor 24 uur gestart op de overbruggingsafdeling. 
Ze heeft daar in verschillende functies gewerkt en werkt daar uiteindelijk weer fulltime als Zorgcoördinator.  
In die tijd heeft ze toch nog de opleiding Verpleegkunde niveau 4 gedaan en dat was een hele drukke tijd want 
daardoor kon ze meer verantwoordelijkheden op zich nemen en werd Praktijkondersteuner voor de Specialisten 
Ouderengeneeskunde in verschillende verpleeghuizen.  
In Breda heeft ze daar ook nog een opleiding voor gedaan. Pittig maar gehaald en daardoor heeft ze een hele 
afwisselende baan. In regio west van de Rivas werkte ze intussen fulltime.  
In augustus verleden jaar kwam Ria thuis en ze was moe, heel moe. Ze heeft even een time out genomen en intussen 
werkt ze weer.  
Maar nu 3 dagen en daar blijft het bij! Er is nog iemand aangenomen en dat geeft rust.  
Het mooiste van haar werk vindt ze het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. “Dit is zo waardevol” zegt 
Ria.  
 
Nu lijkt het net dat Piet en Ria alleen maar werken. Je zou zeggen er is geen tijd voor andere bezigheden. Niets is 
minder waar want samen wandelen en fietsen ze heel graag. Wandelen in de bergen, wadlopen van Holwerd naar 
Ameland. Dat is echt aanpoten letterlijk en figuurlijk. Vooral als het ineens gaat waaien. Ria vindt niets leuker om 
door het water te waden. Als je rugzak maar droog blijft boven je hoofd.  
Ik zie het al voor me.  
Het hoofd leegmaken doen ze het liefst buiten in weer en wind.  
 



 

16 

Ik vroeg aan Piet hoe hij het vond dat hij gekozen is voor de kerkenraad.  
Hij dacht even na en vertelde toen dat hij op 11 november een brief kreeg van de scriba. Daar stond in dat hij op  
dubbeltal stond. De volgende dag las hij als dagtekst van een dagboekje Hebreeën 2 vers 3. Dat vond hij heel 
bijzonder en een bevestiging. Een paar weken geleden is hij bevestigd als ouderling en het was een mooie dienst. 
Psalm 85 vers 3 werd gezongen en dat vond hij heel mooi.  
De tekst die hij meekreeg bij zijn bevestiging:  
De Heer zal zelf met je meegaan. Hij zal je helpen.  
Hij blijft steeds bij je, Hij zal je niet in de steek laten.  
Je hoeft echt niet bang te zijn.  
Daar kun je het mee doen en dat geldt niet alleen voor Piet.  
 
Wist je datjes van Piet en Ria…..  
- Piet als een soort Robert van Heel Holland bakt, speculaasjes proeft voor het Nederlands kampioenschap, 
speculaasjes bakken.  
- Hij dan gevulde, gewone en amandelspeculaasjes jureert…  
- Ik daar best wel een beetje jaloers op ben.  
- Het zo jammer is dat Ria GEEN erwtensoep lust  
- Omdat Piet dat zo goed klaar kan maken  
- Piet geen gans lust  
- Dit weer jammer is voor zijn schoonzoon  
- Want die heeft er pas 1 geschoten.  
- Piet aangenomen werd bij Sola Gratia  
- Omdat hij een nieuwe trui had gekocht bij Orrie v.d Vlist  
- Piet belijdenis heeft gedaan bij Ds. De Jager in 1985.  
- Ria belijdenis heeft gedaan bij Ds. Kunz in 2005  
- Zij toen ook gedoopt is.  
- Piet een autofreak is en alles daarvan weet.  
- Hij een zilverkleurige kever heeft gehad  
- Deze als figurant heeft gefigureerd in een film in 2013  
- De ontvoering van Heineken van Peter R de Vries.  
- Piet met 13.000 mensen naar de Efteling is geweest.  
- Hij dit niet zelf hoefde te betalen  
- Dat deed het ASVZ omdat ze 50 jaar bestonden.  
- Dit een geweldig leuke dag was.  
- Piet piano speelt  
- Zonder noten  
- Het best goed klinkt.  
- Ria geen noot speelt  
- Maar wel veel handwerkt  
- Kraamcadeautjes maakt.  
- Die je kan bestellen bij haar  
- Televisie kijkt en handwerkt  
- Anders in slaap valt.  
- Modeshow heeft gelopen  
- Voor de Schapekop  
- En daar ook nog truien voor heeft gebreid  
- (Ik niet snap waar ze de tijd vandaan haalde)  
- Ria paard heeft gereden  
- Bij bakker Van der Heul  
- Dit gratis mocht  
- Als je de stal schoon maakte.  
- Basketbal heeft gespeeld en  
- De zwemvierdaagse organiseerde.  
- Dat er binnenkort een bruiloft is. 
- Van dochter Manon met haar Tom.  
- Jammer dat Piet de kever niet meer heeft  
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- Moeten ze een auto huren.  
 
- Wist u datje over mij…..  
- Ik bevoorrecht ben  
- Omdat ik het zo leuk vind  
- Om van jullie meer te weten  
- En dat te delen  
- Met de lezers van  
- Door De Poort.         Piet en Ria, bedankt!  Luci Suur 
 

KERKTELEFOONAANSLUITINGEN 
 
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.M. Koomans-Batenburg    Vlietzicht 204     20 – 01 - 1946  
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven    Bij de Kerk 12     21 – 01 – 1936  
Mw. W.G. van Kooten-Slager    Meerzorg Vijverhof    22 – 01 - 1929  
Dhr. A. Slob      W.v.Langherakeln 2    27 – 01 - 1944  
 
Mw. J.J. Terlouw-Middelkoop    Vlietzicht 139     01 – 02 - 1938  
Mw. G.N. Kortlever     Vlietzicht 140     03 – 02 - 1946  
Dhr. J. Blom     Melkweg 7     05 – 02 – 1955  
Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg    Vlietzicht 12     09 – 02 - 1924  
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven    Lekdijk 34     10 – 02 – 1931  
Dhr. J. van Vliet     Singel 4     16 – 02 - 1936  
Dhr. J. Hakkesteegt     Vlietzicht 74     19 – 02 - 1932  
Mw. H. den Hartog-Alblas    Vlietzicht 223     27 – 02 - 1927  
 
Mw. L. Versluis-den Uijl    W.v.Langherakeln 12    08 – 03 – 1929  
Mw. P.C. v.d. Zande-Hage    Vlietzicht 213     12 – 03 – 1927  
Mw. W.H.W. v.d. Berg-Verheij    Nieuwpoortseweg 48    13 – 03 - 1932  
 
Mw. S. Hakkesteegt-v.d. Meijden   Vlietzicht 74     04 – 04 - 1933  
Dhr. G.A. Stierman     Driesprong 5     07 – 04 – 1941  
Mw. 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. R. v.d. Wal-den Braber    Vlietzicht 147     08 – 05 - 1946  
Mw. M.A. Slob-Blokland    W.v.Langherakeln 2    17 – 05 - 1936  
Mw. T. Verdoold     Korte Tiendweg 3    19 – 05 - 1939  
 
Dhr. J. Maurice      Irenestraat 2, Gr.Ammers   07 - 06 - 1938  
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos   Vlietzicht 218    05 – 06 - 1931  
Dhr. H. v.d. Graaf    Vlietzicht 218     20 – 06 - 1932  
Dhr. T. Vlot      Korte Tiendweg 6    21 – 06 – 1959  
 
Mw. A.J. Jongejan     Waterlinie 54     21 - 07 – 1951  
Mw. M. v.d. Weerd-Tanger    Waterlinie 22     22 – 07 - 1946  
Mw. C. Korevaar-den Besten    Vlietzicht 15     25 – 07 - 1934  
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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 
 

KERKTELEFOON 
 
Wanneer kunt u luisteren?  
De Langerakse uitzendingen worden aangeduid met Kerkklanken en de Nieuwpoortse uitzendingen met 
MuziekPoort en MuziekWoord.  
 

 6 maart MuziekWoord  

♫ 13 maart Kerkklanken  

♫ 20 maart MuziekPoort  

♫ 27 maart Kerkklanken  

 

 3 april MuziekWoord  

♫ 17 april Kerkklanken (laatste uitzending)  

♫ 24 april MuziekPoort  

 

♫ 22 mei MuziekPoort  

 

♫ 19 juni MuziekPoort (let op: gewijzigde datum!)  

 
Hoe?  
Via www.kerkomroep.nl of via een kerktelefoonkastje.  
Voor vragen over uw aansluiting/kastje kunt u terecht bij kerktelefoondiaken Gertjan Brandwijk.  
 
Wat?  
Tijdens de uitzendingen kunt u luisteren naar prachtige liederen en verzoekjes. Maar ook naar een meditatie en 
gedichten. In MuziekWoord hoort u een preek, aangevuld met enkele liederen.  
 
Hoe laat?  
De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur. Veel luisterplezier toegewenst! 
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OPPASROOSTER 
 
11 mrt    biddag oppas is aanwezig  
15 mrt    H. vd Graaf    L. Kroon  Talitha Baelde  
22 mrt    D. v Vliet    M. Huisman  Naomi v Vliet  
29 mrt    M. den Hartog   R. vd Vlist  Loïs Visser  
5 april     C. Schippers    S. vd Voet  Noa Bochanen  
12 april   A. Stierman       J. Vink   Marije Schakel  
19 april   M. Brandwijk   C. Korevaar  Wilke Vink  
26 april   T. Bochanen   M. de Jong  Annika de Jong  
3 mei      M. Bochanen   I. van Vliet  Anne van Vliet  
10 mei    J. Brandwijk   M. van Hof  Marloes Blom  
17 mei    J. Huisman   N. vd Berg  Talitha Baelde  
21 mei    Hemelvaartsdag M. Blom  Esmee Blom  
24 mei    S. Vonk   C. de Bes  Naomi v Vliet  
31 mei    D. Baan   H. vd Graaf  Loïs Visser  
7 juni      D. v Vliet   M. den Hartog  Noa Bochanen  
14 juni   M. Huisman   R. vd Vlist  Wilke Vink  
21 juni   C. Schippers   A. Stierman  Marije Schakel  
28 juni   S. vd Voet   J. Vink   Marloes Blom  
5 juli      M. de Jong   I. van Vliet  Annika de Jong  
12 juli    M. Brandwijk   T. Bochanen  Talitha Baelde  
19 juli    C. Korevaar   M. Bochanen  Esmee Blom  
26 juli    J. Brandwijk   M. van Hof  Naomi v Vliet 
 

TAXI 
 

Dag Datum  Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2 
 

Avond Auto 1 

Zondag 23-Feb  Teunis Voormolen Richard van den Dool 
 

André van der Vlist 

Zondag 1-Mar  Arie Blom Cees van der Vlist 
 

Wim van Renswoude 

Zondag 8-Mar  André van der Vlist Teunis Voormolen 
 

Richard van den Dool 

Biddag 11-Mar  n.v.t. n.v.t. 
 

Richard van den Dool 

Zondag 15-Mar  Wim van Renswoude Arie Blom 
 

Cees van der Vlist 

Zondag 22-Mar  Richard van den Dool André van der Vlist 
 

Teunis Voormolen 

Zondag 29-Mar  Cees van der Vlist Wim van Renswoude 
 

Arie Blom 

Zondag 5-Apr  Teunis Voormolen Richard van den Dool 
 

André van der Vlist 

Witte Donderdag 9-Apr  n.v.t. n.v.t. 
 

Cees van der Vlist 

Goede Vrijdag 10-Apr  n.v.t. n.v.t. 
 

Wim van Renswoude 

Zondag - Pasen 12-Apr  Arie Blom Cees van der Vlist 
 

Wim van Renswoude 

Zondag 19-Apr  André van der Vlist Teunis Voormolen 
 

Richard van den Dool 

Zondag 26-Apr  Wim van Renswoude Arie Blom 
 

Cees van der Vlist 

Zondag 3-Mei  Richard van den Dool André van der Vlist 
 

Teunis Voormolen 

Zondag 10-Mei  Cees van der Vlist Wim van Renswoude 
 

Arie Blom 

Zondag 17-Mei  Teunis Voormolen Richard van den Dool 
 

André van der Vlist 

Hemelvaart 21-Mei  Teunis Voormolen n.v.t. 
 

n.v.t. 

Zondag 24-Mei  Arie Blom Cees van der Vlist 
 

Wim van Renswoude 

Zondag - 
Pinksteren 31-Mei 

 
André van der Vlist Teunis Voormolen 

 
Richard van den Dool 

Zondag 7-Jun  Wim van Renswoude Arie Blom 
 

Cees van der Vlist 

Zondag 14-Jun  Richard van den Dool Andre van der Vlist 
 

Teunis Voormolen 
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Chauffeurs Telefoon 's ochtends:  Auto 1: eerst Croymans (Bernhardstraat 137, Groot-

Ammers) daarna mevr. W. vd Berg (NPwg 48)  

& mevr. M.vd Dool (NPwg 36) 

Richard van den Dool 601915  

André van der Vlist 602779  Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang,  

daarna G. Stierman (Driesprong)  

en mogelijk de dames vdBerg & vdDool 

Cees van der Vlist 602547  

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

Als eerste Gert van Buren ophalen om 18:00, daarna 

Vijverhof. 

Wim van Renswoude 06-15669696   

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

 
 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen 
Dhr. G.N. Houweling en  
Mw. N.P. Houweling-Korevaar    Waterlinie 5   Nieuwpoort  
Dhr. D.F. den Besten     Hoogstraat 59a  Nieuwpoort  
Mw. G. van Hoorne     Schoolstraat 11  Nieuwpoort  
Dhr. R.J. Rikkers en  
Mw. J.E. Rikkers-Mak     Vuurkruidstraat 3  Nieuwpoort  
 
Verhuisd        Naar: 
Mw. A. Schenk-Maatkamp    Bij de Waterschuur 19a Aalten  
Fam. P.J. Croymans-v.d. Harst    Julianastraat 78  Bernhardstraat 137 Gr.Ammers 
 
Uitgeschreven 
Fam. G.C. van den Dool-Kas    Lekdijk 169   Langerak  
 
Overleden 
Dhr. A. Spek      Schoonhovenseveer 15 Groot-Ammers  
Dhr. J.H. den Braven     Nieuwpoortseweg 40  Nieuwpoort  
Dhr. T. van Beuzekom     Lingesteynplantsoen 40 Leerdam  
 
Gedoopt 
Guus Ouwerkerk, Hoogstraat 66, Nieuwpoort  
 
Huwelijk 
Nick Romijn en Rebekka v.d. Graaf, Korte Tiendweg 2, Nieuwpoort 
Sara de Vos en Wilco van Mourik, Kon. Julianastraat 2, Meerkerk 
 

 

 

Zondag 21-Jun  Cees van der Vlist Wim van Renswoude 
 

Arie Blom 

Zondag 28-Jun  Teunis Voormolen Richard van den Dool 
 

André van der Vlist 

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 
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JARIG 
 

Mevr. P.C. van de Zande - Hage Vlietzicht 213 2965CG NIEUWPOORT 12-3-1927 

Mevr. W.H.W. van den Berg - Verheij Nieuwpoortseweg 48 2965AW NIEUWPOORT 13-3-1932 

Mevr. F. Bakker - van Helden Hennepstraat 5 2965CA NIEUWPOORT 15-3-1941 

Dhr. G.N. Houweling Waterlinie 5 2965CC NIEUWPOORT 16-3-1939 

Dhr. J. den Hartog Bij de Waterschuur 24 2965AN NIEUWPOORT 17-3-1931 

Mevr. B. Verheij - de Jong Vlietzicht 150 2965CG NIEUWPOORT 18-3-1936 

Mevr. M. van den Dool - Verveer Nieuwpoortseweg 36 2965AW NIEUWPOORT 25-3-1937 

Mevr. M. Tukker - Temmer Bij de Waterschuur 20 2965AN NIEUWPOORT 30-3-1943 

Mevr. J. Muijs - van Stapele Polderstraat 15 2965BA NIEUWPOORT 2-4-1940 

Mevr. C. van Eeuwijk - den Besten Driesprong 12 2965AG NIEUWPOORT 3-4-1945 

Mevr. C. van Krieken Liesdel 36 2965AS NIEUWPOORT 3-4-1945 

Mevr. G. den Braber - Middelkoop Vlietzicht 3 2965CG NIEUWPOORT 4-4-1939 

Dhr. G.A. Stierman Driesprong 5 2965AG NIEUWPOORT 7-4-1941 

Dhr. F. van der Grijn Bij de Waterschuur 26 2965AN NIEUWPOORT 9-4-1927 

Mevr. T. van Vliet - van Sinderen Singel 4 2965BC NIEUWPOORT 9-4-1938 

Dhr. J. Zweere Schoolstraat 17 2965BB NIEUWPOORT 11-4-1945 

Dhr. J. van der Heul Buitenhaven 6 2965AE NIEUWPOORT 16-4-1943 

Dhr. J. Smid Vlietzicht 132 2965CG NIEUWPOORT 28-4-1938 

Mevr. M.M. de Bie - Tuinenburg Vlietzicht 17 2965CG NIEUWPOORT 29-4-1931 

Mevr. N. Karsdorp - Mourik Vlietzicht 83 2965CG NIEUWPOORT 1-5-1936 

Mevr. C. Jerphanion - Versluis Vlietzicht 163 2965CG NIEUWPOORT 2-5-1940 

Mevr. A.H. den Hoed - de Zeeuw Bij de Waterschuur 5 2965AN NIEUWPOORT 10-5-1940 

Dhr. J.P. de Bruin Nieuwpoortseweg 76 2965AW NIEUWPOORT 11-5-1934 

Dhr. P. Herwig Vlietzicht 220 2965CG NIEUWPOORT 12-5-1933 

Mevr. C. den Hartog - Broer Korte Tiendweg 18 2965AP NIEUWPOORT 13-5-1944 

Mevr. J. van Asperen - van Baalen Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 17-5-1928 

Dhr. H.P.J. Keukelaar Driesprong 2 2965AG NIEUWPOORT 18-5-1939 

Mevr. T.E.C.W. Verdoold Korte Tiendweg 3 2965AP NIEUWPOORT 19-5-1939 

Dhr. J. van den Dool Binnenhaven 42 2965AC NIEUWPOORT 20-5-1944 

Dhr. A. den Hartog Korte Tiendweg 18 2965AP NIEUWPOORT 23-5-1945 

Dhr. L. Mudde Driesprong 8 2965AG NIEUWPOORT 25-5-1938 

Dhr. W.G. Wallaard Waterlinie 44 2965CC NIEUWPOORT 26-5-1935 

Dhr. K.J. Jongeneel Vlietzicht 72 2965CG NIEUWPOORT 31-5-1936 

Mevr. W.E. van der Graaf - 
Hoeijenbos Vlietzicht 218 2965CG NIEUWPOORT 5-6-1931 

Mevr. N.C. Ouwerkerk - van Valen Hoogstraat 19 2965AJ NIEUWPOORT 6-6-1935 

Dhr. J. Maurice Irenestraat 2 2964BL GROOT-AMMERS 7-6-1938 

Mevr. L. Kersbergen - Slob Binnenhaven 31 2965AB NIEUWPOORT 11-6-1943 

Dhr. P. Kersbergen Binnenhaven 31 2965AB NIEUWPOORT 14-6-1942 

Mevr. J.M. Borsje - de Groot Vlietzicht 73 2965CG NIEUWPOORT 19-6-1927 

Dhr. H. van der Graaf Vlietzicht 218 2965CG NIEUWPOORT 20-6-1932 

Mevr. A.B. Jonkers - Veenvliet Vlietzicht 239 2965CG NIEUWPOORT 28-6-1937 

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

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

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

VAN DE JEUGDDIAKEN 
 

Het winterseizoen is in volle gang. De kinderen gaan naar de catechisatie of clubk en de wat ouderen gaan naar Vita 
Nova.  
Op zondagen zijn de kinderen te vinden bij de crèche en de kinderkerk en de wat oudere kinderen in de kerk met het 
kerkblad. Super hoeveel mensen zich inzetten voor onze jeugd! 
 
De kinderen van de 
club hebben het 
naar hun zin ……. 
(aan het volume te 
horen) 
De zolder van het 
HC krijgt het 
behoorlijk te 
verduren. Het 
enthousiasme 
waarmee de 
leiding club geeft is 
terug te horen. De 
verhalen en 
werkjes die ze 
maken zijn van 
ervaren 
kunstenaars.  
Kortom de kinderen hebben het goed op de jeugdclub Immanuel. 
Het volgende wil ik graag met jullie delen. We hebben een redelijke jongeren groep tot 12 jaar.  
De groep kinderen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar is niet zo groot in onze gemeente. 
Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen geen grote groep hebben om naar de catechisatie of de club te gaan. Ze staan 
eigenlijk een beetje alleen binnen onze gemeente. 

Als er op een club of catechisatie niet veel kinderen zijn brengt het ook 
geen kinderen samen. 
Nu hoor ik u denken hoeven ze dan niet naar het jeugdwerk?  
Nou dat is het niet.  
Wel is het jammer en zorgwekkend dat deze groep kinderen nooit een 
plekje hebben kunnen vinden met elkaar. Nu is het zo dat een aantal van 
hen al een paar jaar club in de Waal volgen.  
Een mooie oplossing om zo samen een groep te vormen waar ze met 
leeftijdsgenootjes naar Gods woord mogen luisteren en leuke dingen 
doen met elkaar. 
Vanaf dit jaar is Miranda Bochanen daar clubleiding geworden, zodat we 
ook vanuit onze gemeente een steentje bij mogen dragen. 
Dit wilde ik met u delen zodat u/jullie weten wat er speelt. 
Maak eens een praatje met de jeugd.  
Laat merken dat ze erbij horen. Het zit in kleine dingen.  
We mogen dit ook in Gods handen leggen. 
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VAN DE CLUB 
 
Gebeurtenissen bij de club 
Bij de club beginnen we altijd met zingen en een gebed voor God.  
Dan hebben we een Bijbelverhaal en mogen de kinderen ook wat lezen. 
En dan eindigen we meestal met een leuke knutselopdracht. 
We maken bijvoorbeeld een hand van gips, een houten kerstboom met 
versiering of we doen een spel.  
Ook hebben we een schoenendoos versierd en stopten we daar spullen in voor 
kinderen die dat heel hard nodig hebben. 
In de zomer doen we buiten leuke activiteiten. 
Het is altijd gezellig.      Door Annabel 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
Alweer een paar weken is het geleden dat we het Kerstfeest mochten vieren in de kerk. Wat was het weer bijzonder 
en wat was het fijn dat er zoveel papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en nog veel meer mensen kwamen 
kijken! De kaarsen in de kerk brandden prachtig, er werd genoten van de gedichtjes, de liederen, het knappe 
toneelspel, de traktatie, en natuurlijk het verhaal van meester Edwin.  
En nu moet u weten; de kinderen hebben het in de weken voor kerst echt niet rustig. Elke zondag oefenen we in de 
kerk, thuis leren ze natuurlijk ook nog hun teksten en alle liedjes worden zowel bij de kinderkerk als thuis tot in de 
late uurtjes geoefend! Maar.. dat moet u ook gehoord hebben.. de kinderstemmen waren goed te horen! We mogen 
trots op hen zijn. 
De komende periode gaan we aan de slag met de ideeën om het Havenlicht 
(beneden) gezellig in te richten zodat we een eigen ruimte hebben waar ook 
weleens knutselwerkjes e.d. kunnen blijven staan. De ruimte boven blijft dan 
netjes, en wij hopen dan een fijne plek te creëren waar de kinderen warme 
herinneringen gaan maken. We houden u op de hoogte! 
We hebben daarnaast ook nog goed bericht rondom de zomervakantie; we 
zullen na de overstapdienst geen 6 weken stoppen met de kinderkerk. De 
diensten die in de zomervakantie in Nieuwpoort zijn, zullen net als anders 
voorzien zijn van een kinderkerkmoment.  
 
Zoals u leest; er gebeurt weer van alles rondom de kinderkerk. We zijn als gemeente gezegend met jonge kinderen, 
elk met eigen gaven en talenten, die mee mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. En het mooie is dat we als leiding ook 
mogen ervaren dat dit ‘meebouwen’ niet pas start vanaf de volwassenheid, maar juist ook nu al gebeurt. Spontane, 
eerlijke uitspraken die weleens worden gedaan zetten ons aan het denken en laten zien dat ‘geloven als een kind’ 
inderdaad een onmisbaar iets is. Ziet u ook nog steeds de huppelende beentjes en de stralende gezichtjes bij het in- 
en uitgaan tijdens de diensten? Vraag gerust eens aan een kind dat voor, naast of achter u zit wat het heeft gemaakt 
of welk verhaal is verteld. Het zijn de kleine tekenen van betrokkenheid die maken dat een kind zich gezien voelt in 
de gemeente. En dat is een groot goed!     
Hartelijke groet van Arjan, Carina, Christine, Edwin, Maartje, Tina en Paulien 
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SCHOENENDOOSACTIE 
 
De schoenendozen 
 
En daar gaan we dan…. met het vliegtuig naar Roemenië. Arme gezinnen, bejaarden en kinderen blij maken en kerst  
vieren. Kerstboodschap brengen: van Jezus die geboren is. En kerstmaaltijden klaarmaken…  En de schoenendozen 
uitdelen. Ook hadden wij kerstpakketten gekocht om uit te delen. Daar gaan we dan op naar een arm ziekenhuis 
met… de schoenendozen. Alles in een bus en gaan. Daar aangekomen 
stond de dominee ons op te wachten, ook gaan er maatschappelijk 
werkers mee en wij.  
 
De kerstmutsen op en uitladen. Alles op een kar en naar binnen. We 
hadden er zin in. Ook de evangelisatie-boekjes gingen mee. Heel veel fruit 
gekocht en daar gaan we… met de lift naar boven en alles in de hal gezet. 
Wij zijn in een kring om de dozen gaan staan en baden met z’n allen het 
‘Onze Vader’. Zo mooi was dat! 
 
Maar toen… we namen de dozen mee, maar moesten ze in een kamertje 
zetten. Niet naar de kinderen brengen. Ik zei tegen de dominee: ‘Niks meer 
neerzetten daar,  want die dozen krijgen die kinderen niet ‘.  
We hebben ze daar weer weggehaald en weer in de hal gezet. We hebben 
gehuild. Hoe kunnen ze! 
 
De dominee heeft toen dominees gebeld en maatschappelijk werkers.  Die 
nemen de dozen mee als ze op bezoek gaan en geven ze zelf. Het fruit 
hebben de dominee en ik uitgedeeld samen met de boekjes. Ook mocht 
later het hele groepje mee om te delen.  Want er is nog steeds corruptie in 
het land.  
We hebben het personeel van het ziekenhuis omgekocht met pakken 
koffie. 
Vandaar dat het fruit en de boekjes wel uitgedeeld werden.  
 
Zo zien we maar! God is goed! 
 
Blijf die dozen maar mooi versieren en er spulletjes in doen. Ze zijn er zo blij 
mee. 
Bid voor al de mensen die het moeilijk hebben. Wij zijn zó gezegend. 
 
Hartelijke groet, Cobie Slagboom 
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Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet  
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten  
‘het komt goed’  
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 

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


