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Met hart en ziel een goede start! 
‘Met hart en ziel’ was het thema van de gemeentedag op 15 sept. en ‘een 
goede start’ was het thema van de themadienst op 14 okt. En dat thema loopt 
door in de diverse Groeigroepen en de Bijbelkring. Dit n.a.v. de Filipenzenbrief 
die dit seizoen behandeld wordt. Vreugde als levensstijl. We zijn net begonnen 
aan een nieuw seizoen waarin de kerkelijke raderen volop draaien. Zoals u 
weet kan er bij een radar geen wieltje de verkeerde kant op draaien of 
ontbreken of de boel loopt in de soep. Is dat in het gemeenteleven eigenlijk 
niet net zo? Alle grote en kleine tandwieltjes (gemeenteleden) zijn nodig om 
het radar (de gemeente) draaiend (levend) te houden. Er kan geen tandwieltje gemist worden!! We zijn erop gericht 
Jezus Christus beter te leren kennen en te groeien in liefde naar Hem en naar elkaar. In de gemeente hebben we 
daar zoveel mogelijkheden voor, is het niet via een Groeigroep dan misschien bij het inpakken van het suikerwerk of 
leiding geven aan een club of als wijkdame, ambtsdrager of via de kinderkerk of verjaardagsfonds of……. vult u zelf 
maar in. We krijgen de gelegenheid om op zoveel manieren mee te draaien in het gemeenteleven, er is altijd plaats! 
De apostel Paulus schrijft het zo aan de Filipenzen: maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, 
dezelfde liefde hebt, een van ziel bent en een van gevoelen. 
Als we zo gemeente zijn dan draait de gemeenteradar soepel en groeien we met elkaar naar die gezindheid die ook 
in Christus Jezus was. En horen we daarin ook niet de woorden van de gemeentedag weerklinken? U zult de Heere, 
uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
Dan mogen we een vreugdevolle levensstijl hebben en weten we aan het eind van het seizoen dat we een goede 
start gemaakt hebben! 
 
In deze DDP weer een scala aan nieuwtjes, ontwikkelingen, plannen en natuurlijk de verschillende roosters. Een 
onderdeel wil ik er wel even uitpikken: de gebedskring. Iedere maand op de 1e en de 16e komt de gebedskring bij 
elkaar want we lezen in Fil. 4: Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God.  
Ook het met elkaar bidden geeft vreugde. We mogen steeds de noden en de dankpunten (ja die ook!!) van de 
gemeente bekend maken bij God. Verderop in deze DDP leest u er meer over.   
 
Als redactie wensen we u een goede start en voortzetting van het seizoen toe waarin u de vreugde van het Hem 
kennen mag ervaren.  
 
Veel leesplezier! 
 

 
 
 
 

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

www.kerkvannieuwpoort.nl 
 

De redactie: 
Anje van Dijk        06-23101886 

Martine Huisman  767001 
Luci Suur   602422 

 
Via email: redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl 

 
 
 

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

VAN DE REDACTIE 

mailto:redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl
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DIENSTEN 
 

 
 

11-11-2018      9.30 Voorbereiding H.A ds. C.M.  Baan 

11-11-2018    18.30 Reguliere dienst ds. J.    de Wit 

18-11-2018      9.30 Heilig Avondmaal ds. C.M.  Baan 

18-11-2018    18.30 nabetrachting H.A ds. C.M.  Baan 

25-11-2018      9.30   L.Z.K.J ds. C.M.  Baan 

25-11-2018    18.30 Reguliere dienst ds. W.F.  Jochemsen 

2-12-2018      9.30 Adventsdienst prop. A.J.R.  Treur 

2-12-2018    18.30 Reguliere dienst ds. J.A H.  Jongkind 

9-12-2018      9.30 Adventsdienst ds. C.M.  Baan 

9-12-2018    18.30 Reguliere dienst ds. M.W.  Westerink 

16-12-2018      9.30 Adventsdienst ds. E.G.   de Kruijf 

16-12-2018    18.30 Reguliere dienst ds. J.S.  Heutink 

23-12-2018      9.30 Adventsdienst ds. C.M.  Baan 

23-12-2018    18.30 Reguliere dienst dr. H.  Klink 

25-12-2018       9.30 Eerste Kerstdag ds. C.M.  Baan 

25-12-2018     18.30 Kerstfeest met de kinderen     

30-12-2018       9.30 Reguliere dienst ds. C.  Mijderwijk 

30-12-2018     18.30 Reguliere dienst ds. M.H.  Vastenhout 

31-12-2018      19.30 Oudejaarsdienst ds. C.M.  Baan 

  1-1-2019     10.00 Nieuwjaarsmorgen ds. C.M.  Baan 

  6-1 2019       9.30 Reguliere dienst ds. C.M.  Baan 

  6-1-2019     18.30 Reguliere dienst ds. A.J.  Mouw 

 13-1-2019       9.30 Voorbereiding  H.A ds. C.M.  Baan 

 13-1-2019     18.30 Reguliere dienst ds. M.W.  Westerink 

 20-1-2019       9.30 Heilig  Avondmaal ds. C.M.  Baan 

 20-1-2019     18.30 d.z.h.a ds. C.M.  Baan 

 27-1-2019       9.30 Reguliere dienst ds. C.M.  Baan 

 27-1-2019     18.30 Reguliere dienst ds. T.C.  de Leeuw 

   3-2-2019       9.30 Reguliere dienst ds. C.M.  Baan 

   3-2-2019     18.30 Reguliere dienst ds. M.C.  Stehouwer 

  10-2-2019       9.30 Reguliere dienst ds. H.  Klink 

  10-2-2019     18.30 Reguliere dienst ds. C.M.  Baan 

  17-2-2019       9.30 Reguliere dienst ds. C.M.  Baan 

  17-2-2019     18.30 Reguliere dienst ds. J.P.  Kromhout v.d.Meer 

  24-2-2019       9.30 Reguliere dienst ds. M.F.  v Binnendijk 

  24-2-2019     18.30 Reguliere dienst ds. E.G.  de Kruijf 

    3-3-2019       9.30 Eerste lijdenszondag ds. C.M.  Baan 

    3-3-2019     18.30  ds. T.W.  v  Bennekom 

   10-3-2019       9.30 Tweede  lijdenszondag ds. C.M.  Baan 

   10-3-2019     18.30  ds. J.A.H.  Jongkind 

   13-3-2019     19.30 Biddag ds. C.M.  Baan 

   17-3-2019       9.30 Derde lijdenszondag dhr Nathan  Noorland 

   17-3-2019     18.30  ds. J.F.  Schuitemaker 

   24-3-2019       9.30 Vierde lijdenszondag ds. J.  de Wit 

   24-3-2019     18.30  ds. C.M.  Baan 

   31-3-2019       9.30 Vijfde lijdenszondag ds. C.M.  Baan 

   31-3-2019     18.30  ds. L.  den  Breeje 
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VAN ONDER DE HAMER 
 

De gemeentedag ligt alweer ver achter ons. Dit was een mooie start van het winterseizoen. We hebben elkaar 
ontmoet, zochten met ons mobiel naar onbekende plekken in De Poort die via een “geo-locatie” te vinden was. We 
eindigden de middag in het dalletje met voetbal. Niet op een gewoon veld maar een groot tafelvoetbalspel waar de 
deelnemers met elastieken vast zaten, dit was wel hilarisch. We hebben deze mooie dag met zingen in de kerk en 
een maaltijd op het kerkplein afgesloten.  
Inmiddels draait het winterwerk op volle toeren. Zo is de kerkenraad ook weer bij elkaar 
geweest.  
Op veler verzoek worden er nieuwe “Op Toonhoogtes” besteld. Gemeenteleden die in de 
Vijverhof wonen kunnen deze ook bestellen. Om misverstanden te voorkomen: de “Op 
Toonhoogte” gebruiken we naast onze liedbundel, niet in plaats van de Nieuwpoortse 
liedbundel. Vooral tijdens bijzondere diensten als een doopdienst of themadienst kunnen 
we hieruit zingen. Daarnaast is het een aantal keren voorgekomen dat alle Nieuwpoortse 
liedbundels op waren (diensten met Langerak of doopdiensten). De kerkvoogdij zal 
daarom ook nieuwe Liedbundels bestellen. Ook deze kunt u bestellen als u die nog niet 
heeft als vaste bezoeker!  
 
Wat we niet zo gewend zijn is dat er vaker tijdens een (doop)dienst foto’s worden gemaakt. Met een mobiel op zak 
zijn we gewend snel even een foto te maken. Wat velen niet bewust zijn, is dat anderen dit soms als storend ervaren 
en de doopplechtigheid minder goed kunnen zien. We hebben het beleid rond beeldopnames opnieuw besproken. 
Dit betekent:  
1. We zien liever dat er geen beeldopnamen gemaakt worden vanuit de kerkzaal in de dienst.  
2. De plek om foto’s te maken is naast het orgel op de verdieping zodat anderen en de predikant daar zo min 
mogelijk hinder van ondervinden.  
Doopouders kunnen aan de kerkvoogdij verzoeken of een fotograaf foto’s wil maken. Merian van Buuren is bereid 
om dit te doen. Dit beleid zal ook aan de doopouders verteld worden, die dit aan de genodigden kunnen doorgeven. 
In de vorige editie van Door De Poort heeft een onderwerp gestaan over de privacy wet. Nogmaals: heeft u er 
moeite mee in het kader van deze wetgeving dat er foto’s worden gemaakt waarop u staat afgebeeld: geeft u dit 
door aan één van de kerkvoogden.  
 
We blijven nog bij het onderwerp dopen. De afgelopen maanden hebben we ervaring opgedaan met zowel het 
dopen binnen het doophek op een verhoogde vloer als met het dopen voor het doophek. Beide plekken hebben 
voor- en nadelen. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om het dopen voor het doophek te doen. De 
zichtbaarheid is daar het grootst en vindt voor ons gevoel dichterbij plaats. De verhoogde vloer zal om die reden 
verwijderd worden.  
 
De voorlichtingsavond voor een reis naar Israël in 2020 is inmiddels geweest. Goed om te zien dat er veel 
belangstellenden zijn. Een prachtig doel om plaatsen in het land Israël te (her)ontdekken waar de Bijbel vol van 
staat. Meer informatie staat op de website en zal t.z.t. in De Zaaier volgen.  
 
Tot slot hebben we stil gestaan bij wat er gebeurt voor- en na de eredienst. Vanuit thuis, je gezin stap je in de 
consistorie met alleen mannen. Staat de koffie klaar voor de gastpredikant die van ver komt? We bespreken de 
zieken, voorbeden en eventuele andere zaken die gebeurd zijn. Maar ook: hoe  
groeien we naar de eredienst toe. Alle kerkenraadsleden geven de predikant een hand voor de dienst. Daarmee 
wensen we hem de zegen van God toe. De predikant leidt de dienst namens de kerkenraad. Na afloop bespreken we 
doorgaans wat ons aansprak in de preek. Soms zijn er vragen die we bespreken. Voorafgaand en na afloop van de 
dienst vindt in de consistorie het gebed plaats. Wij bidden voor een zegenrijke dienst en dat God met Zijn Geest in 
ons midden wil zijn.  
De vorige keer eindigde ik met de blijdschap dat er 3 jongeren belijdenis van het geloof hebben gedaan. Hoe mooi is 
het om te zien dat er dit seizoen veel belangstelling is van gemeenteleden die meer willen weten wat belijdenis doen 
inhoudt en de catechisatie volgen.  
Als je hebt geproefd van het ware geloof, dan wil je daar meer van weten. De Here Jezus kan ons het levende water 
geven waardoor wij nooit meer dorst hebben.      Hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdr-iZ6K3eAhXCZlAKHW3TAukQjRx6BAgBEAU&url=https://www.boekencentrum.nl/licentie-beamerpakket-op-toonhoogte&psig=AOvVaw0JFJ6e1yjMQCF26GMSZzxI&ust=1540976826791619
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NASCHOLING PREDIKANTEN 
 
Met regelmaat leest u iets van de nascholing. Ik ben weer twee dagen weg, iets met de kopij inleveren van de Zaaier 
en bereikbaarheid, maar verder gaat het vermoedelijk langs u heen. 
Elke predikant moet een gedeelte van zijn tijd besteden aan permanente educatie. Dat is een duur woord voor 
studeren. Je wordt, zoals bij elk beroep, geacht op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in je vakgebied 
en je blijvend te verdiepen in de theologie. Hiervoor zijn mooie regelingen, waarin je veel vrijheid hebt. Tegelijk 
wordt het door de landelijke kerk gecontroleerd of je daadwerkelijk deze tijd genomen hebt om te studeren. De 
verleiding is groot, voor zowel predikanten als voor kerkenraden om het werk voorrang te geven. 
Een beginnend predikant valt in de eerste vijf jaar onder een speciale regeling. Er worden geen studieverplichtingen 
gesteld in bepaalde punten die je moet halen, maar er is een nascholingstraject. In het eerste jaar van je 
predikantschap is dit een begeleiding van een mentor. In een twaalftal gesprekken bespreek je allerlei zaken uit je 
werk, waar je tegenaan loopt. Vervolgens heb je vier jaar de tijd om de nascholing voor predikanten te volgen. Tot 
voor kort was dit zeven keer een driedaagse, verspreid over anderhalf jaar. Totaal dus 21 dagen, plus nog 
voorbereiding. Nu is het sinds kort teruggebracht naar zes keer een tweedaagse. Dat komt dus neer op 12 dagen. Dit 
is verspreid over een jaar. Hiervan heb ik nu vier keer 
een tweedaagse gehad. In november en december 
wachten mij nog twee keer een tweedaagse. 
Tijdens zo’n tweedaagse vertoeven we in 
‘vakantiehotel Nieuw Hydepark’ in Doorn, net buiten 
Driebergen. Dit landgoed is na de tweede 
wereldoorlog geschonken aan de kerk door een rijke 
weduwe. Haar landhuis werd tijdens de oorlog 
gebruikt als munitiedepot en is compleet vernietigd 
toen dit ontbrandde. Het landgoed werd geschonken 
met als voorwaarde dat het altijd in handen van de 
kerk zou blijven met als doel de opleiding van 
predikanten. Verschillende instituten van de kerk zijn 
op dit landgoed gebouwd. Lange tijd stond er het 
‘oude’ Hydepark, puur voor de opleiding van 
predikanten. Nu het vernieuwd is heeft het gebouw 
twee doelen: een vakantiehotel, waar minder validen goed terecht kunnen en de opleiding van predikanten. Als 
iemand ziek is of afwezig door een andere reden, dan kunnen we dus het onderstaande kaartje naar hen sturen. 
 
Elke tweedaagse heeft een andere invulling. De ene keer staat het preken centraal. De andere keer het pastoraat. En 
zo komen verschillende facetten van het werk van de predikant aan bod. Het programma is wel steeds hetzelfde. We 
beginnen met koffie en vervolgens beginnen we gezamenlijk in de kapel met een ochtendgebed. Hierna gaan we 
uiteen in verschillende leerbegeleidingsgroepen. In deze groepen bespreken we situaties die we meemaken en 
geven elkaar daar feedback op. Zo hopen we elkaar te versterken en te kunnen groeien in ons werk. De eerste dag 
besteden we daar volledig aan. Na de avondmaaltijd vullen we de avond in met spiritualiteit. Het bezoek van Hanna 

Rijken met de muziekavond dit voorjaar was bijvoorbeeld een 
afgeleide van wat wij deden op de eerste maandagavond. Aan het 
einde van de avond sluiten we af met een avondgebed in de 
kapel. Vaak wordt daarna nog het een en ander genuttigd en 
besproken in de bar van Hydepark. 

Dinsdag starten we na het ontbijt weer in de kapel met een 
ochtendgebed. Hierna gaan we in de 
leerbegeleidingsgroepen weer uiteen. Nu niet om met elkaar 
te spreken over ons werk. Deze ochtend beginnen we met 
Bijbelstudie. Vaak plakken we hier een creatieve verwerking 
aan vast. Hiernaast ziet u op de foto dat we na het lezen en 
bestuderen van een Bijbelgedeelte we ook een beeld wat bij 
ons opkwam bij het horen van de tekst, mochten 
uitschilderen. Dit tot vreugde van Joël, omdat hij nu      
snapte dat ik ‘op school’ dezelfde dingen deed als hij. 
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Na dit bezinnende en creatieve moment gaan we over in andere groepen. In deze groepen gaan we bezig met het 
thema van die tweedaagse. Hierin zijn gastdocenten aanwezig die ons verder inleiden in dat thema en ons daarin 
proberen verder te helpen. Vaak ook met concrete situaties uit onze praktijk als voorbeeld. Na de avondmaaltijd 
zetten we de puntjes op de spreekwoordelijke i in de leerbegeleidingsgroepen en sluiten we met elkaar af in de 
kapel met een avondgebed. Daarna gaat iedereen weer huiswaarts. Het zijn vaak intensieve dagen, maar ook heel 
leerzaam. Het is ontzettend goed om met je werk bezig te zijn buiten de context van de gemeente en ook zonder de 
drukte van het gezin. Ik ben dankbaar dat ik deze mogelijkheden krijg en dat we onderdeel zijn van een 
kerkgenootschap wat ook op dat gebied goed voor de predikanten zorgt. Natuurlijk is het ook erg gezellig om oud-
studiegenoten weer te zien en het eten is er vaak erg goed.  
Dus zowel geestelijk als lichamelijk kom je er gevoed vandaan.  
Ik bid dat het tot opbouw is van de gemeente en van de kerk.  
Bovenal van Gods Koninkrijk in de volle breedte.  Een hartelijke groet, ook namens Diwina, ds. Christiaan Baan 
 

DIACONAAL PLATFORM 
 

Diaconaal platform Nieuwpoort-Langerak 
Informatieblad 01-2018  

 
Het platform is in 2014 ontstaan als diaconaal project van navolgende kerken in  
Nieuwpoort en Langerak, t.w. 
o Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort 
o Hervormde Gemeente te Nieuwpoort 
o Hervormde Gemeente te Langerak 
o Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Langerak 
o Nederlands Gereformeerde Kerk te Langerak 

 
Doelstelling: 
Vanuit de christelijke overtuiging willen deze kerken uit de woonkernen Nieuwpoort en Langerak  
zich inzetten voor de inwoners. Hoewel de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend, dat niet iedereen 
daardoor (voldoende) zal worden opgevangen. Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich 
buitengesloten voelen. Via het platform willen we aanvullende hulp organiseren voor alle inwoners van Nieuwpoort 
en Langerak, waar dringend noodzakelijk. 
 
Praktijk: 
Zolang de hulpvraag goed en met voldoende privacy verloopt, vallen de werkzaamheden vrijwel buiten ieders 
gezichtsveld; het waarborgen van privacy is actueler dan ooit tevoren. 
In de afgelopen jaren hebben we in goed overleg met de betreffende instanties (veelal Gemeente) en, dankzij de 
brede inzetbaarheid van onze vrijwilligers, in veel gevallen het verschil mogen maken. 
   
Oproep: 
Om deze hulp en praktische manier van naastenliefde te kunnen blijven bieden, zijn er uiteraard vrijwilligers nodig. 
Ook nu doen we dan ook een oproep aan u, dit te overwegen en u op te geven als vrijwilliger. Vraag bij uw Diaconie 
het intakeformulier ter registratie aan. Dit formulier geeft ons inzicht in de mogelijkheden van inzetbaarheid.  
 
Wijziging coördinatie: 
Onze huidige coördinator, Henk van Merkerk, gaat ons verlaten. 
Vanaf 15 augustus 2018 zijn de werkzaamheden van Henk overgenomen worden door de heer Jan Vink (0646 
884548). Wij zijn blij met de komst van Jan, mede vanwege zijn achtergrond bij de gemeente Molenwaard. Over 
verdere mutaties zullen wij u in het najaar berichten. 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën. 
 
Henk van Merkerk - coördinator 
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GESPOT IN DE KERK 
 
Op 6 september van dit jaar zijn Pieter van Andel en Wendy Scherff getrouwd in onze kerk in Nieuwpoort door ds. 
Baan. In Woudrichem gaven zij elkaar het ja-woord en Wendy kreeg de achternaam van haar Pieter.  
Heel romantisch heeft Pieter de hand van Wendy gevraagd aan haar vader. Beiden zijn vanuit het ouderlijk huis, 
Wendy komt uit Uitwijk en Pieter uit Groot-Ammers, in de Marijkestraat in Groot Ammers gaan wonen.  
 

 
 
Daar ben ik op bezoek om dit interview af te nemen.  
Na eerst een lekker bakkie koffie vroeg ik aan Wendy wat zij zoal doet in het dagelijks leven.  
Wendy is tandartsassistente bij Dentel Clinics in Beesd vanaf 2015. Ze heeft het goed naar haar zin vooral omdat 
haar functie nu omloopassistente is. Hetgeen wil zeggen dat ze nu heel veelzijdig werk doet. Van het instrumenten 
steriliseren tot het achter de balie zitten en het assisteren van de tandarts zelf wat heel afwisselend is.  
De MBO 4 opleiding die ze hier voor nodig had, heeft ze in Den Bosch gehaald.  
Best bijzonder en heel knap omdat Wendy op de basisschool speciaal onderwijs heeft gevolgd. Maar omdat Wendy 
een volhouder is, heeft ze op het VMBO eerst basis en later kader gedaan, zodat ze naar niveau 4 kon van het MBO.  
Wendy was 20 toen ze afgestudeerd was, ze werkt nu 4 jaar.  
 
Na de tweede bak koffie kwam Pieter aan de beurt.  
Pieter is electrical engineer bij Van der Leun in Sliedrecht.  
In Ammers heeft Pieter op de Eben-Haëzer basisschool gezeten en op de Willem de Zwijger in Schoonhoven. Daar 
heeft hij VMBO T gedaan.  
Daarna naar het Scutos in Utrecht en toen nog naar Rotterdam om het HBO af te ronden. Hij is afgestudeerd in 
Elektrotechniek.  
Pieter was 26 jaar toen hij klaar was en is sinds 2 jaar aan het werk.  
Zijn werk bestaat uit ontwerpen wat hij het leukst vindt en installeren van elektrische systemen aan boord van 
schepen. D.w.z. hij zorgt voor de dieselgenerator tot het lampje wat moet branden.  
Zo is hij 2 jaar bezig geweest met een schip van, Van Oord, dat windmolens plaatst en daardoor vergroot moest 
worden. Een mooi project waar hij veel van geleerd heeft.  
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Dit pasgetrouwde stel werkt niet alleen. Ze hebben ook hun hobby’s en liefhebberijen.  
Wendy is heel graag buiten, hardlopen, wandelen, in de tuin bezig zijn waar ze een vijver heeft met vissen. Groot- 
Ammers vindt ze gezellig om te wonen.  
Haar hobby was paardrijden toen ze nog thuis woonde, maar dat doet ze nu niet meer.  
Pieter zit op volleybal, in het bier-vrienden team. Op donderdagavond trainen en op zaterdag wedstrijden. Of ze nu 
gewonnen hebben of verloren, een biertje gaat er altijd wel in.  
Netflix kijken doet hij ook graag. Wendy kijkt dan niet altijd mee want Pieter houdt van heel spannende series en zij 
helemaal niet. Oorlogsboeken leest hij ook wel eens.  
 
Waarom ze in Nieuwpoort kerken?  
Ze zijn voor hun trouwen op “kerkenjacht” geweest. Zelfs in Ottoland en omstreken zijn ze wezen kijken en luisteren. 
Nieuwpoort voelde goed en het besluit om ook hier te trouwen was daarom snel genomen.  
Ze zitten dit jaar op belijdenis catechisatie en hopen op 9 juni belijdenis te doen.  
 
Wendy heeft een oudere broer en Pieter heeft 3 broers. Broer Aart is als kind verongelukt op de dijk. Ik moest even 
slikken en vond het zo mooi dat hij zei dat hij 3 broers heeft.  
 
Wist je datjes van Wendy en Pieter.  

 
* Wendy een bedankbrief voor haar leven heeft geschreven 
aan haar ouders toen ze ging trouwen met Pieter.  
* Haar ouders daar wel een beetje van moesten huilen.  
* Dat Wendy ineens natte ogen kreeg bij de 
huwelijkszegen.  
* Ze anders nooit huilen.  
* Maar het toen een heel bijzondere dag was….  
* Dat Pieter (bijna) altijd regen meenam als hij bij Wendy 
kwam.  
* Het ook weer regende toen hij Wendy kwam halen voor 
de trouwerij.  
* Wendy dit al voorspeld had.  
* Al met al een natte boel, die bruiloft.  
* Pieter dol is op stamppot andijvie met spekkies.  
* Wendy dol is op broccoli, bonen en zalm.  
* Pieter juist helemaal niet van zalm houdt. Vis moet 
zwemmen is zijn mening.  
* Vandaar dat Wendy een vijver heeft?  
* Pieter meestal kookt en wil dat Wendy pasta leert eten.  
* Dit nog niet gelukt is.  
* Ze al 2 maanden getrouwd zijn dus het zo onderhand tijd 
wordt.  
* Hij denkt het voor elkaar te krijgen  
* Wendy het nog niet zo weet.  
* Wendy helemaal gek is van het maken van soepen. Vooral 
pompoen soep.  
* Pieter en Wendy graag reizen en wintersporten.  

* Ze kennis aan elkaar kregen via Tinder (datingsite) als geintje  
* 2 maanden met elkaar hebben getinderd en toen op 2 januari 2016 elkaar echt ontmoette en het gelijk raak was.  
* Ze het interview leuk vonden.  
 
Pieter en Wendy heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid en openheid om als gemeentelid kennis te mogen maken 
met jullie voor Door de Poort.  
 
Luci Suur 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Toren 
De toren staat al weer geruime tijd in de steigers, het 
schilderwerk is afgerond en de nieuwe leien 
gemonteerd, naar verwachting zullen de steigers 
midden november weer afgebroken worden.  
 
Koster  
Chris Vink heeft aangegeven te willen stoppen met 
het kosterschap, wij danken Chris voor zijn inzet.  
Alwin de Groot (Binnenhaven 38) zal de taken van 
Chris overnemen en wensen hem zegen toe in dit 
werk.  
 
Vlonder 
Na twee keer dopen in een nieuwe opstelling buiten 
het doophek is er besloten dat de vlonder binnen het 
doophek verwijderd wordt.  
 
AED 
Na de zomervakantie is er een AED apparaat besteld 
die aan de buitenzijde van het Hervormd Centrum 
gemonteerd is. Dit is mogelijk gemaakt door de 
inpakclub. (COK)  
 

 
 
 
Kerkauto 
We zijn nog op zoek naar iemand (uit Groot-Ammers) 
die de mensen vanuit Groot-Ammers naar de diensten 
kan en wil rijden, dit geldt enkel voor de 
morgendiensten, als u zich hiervoor wilt opgeven kunt 
u dit doen via onze mail of direct bij Richard v/d Dool  
(0184 - 60 19 15 / richardvandendool@planet.nl)  
 
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  
 

ZENDING 
 
Vanuit de zendingscommissie 
  
In dankbare herinneringen denken wij terug aan José 
Vink, vanaf 2007 een toegewijd lid van onze 
commissie, overleden op 29 juni dit jaar. We denken 
daarbij ook en nog steeds aan Chris, Lennart en 
Emmely, aan Mark en aan andere familieleden en 
vrienden. Wat zullen vooral zij José missen. We 
bidden om troost en kracht voor hen in deze moeilijke 
periode. Fijn dat José mocht getuigen van haar liefde 
voor God en van haar vertrouwen in Hem, Die sterker 
is dan de dood, bij Wie zij nu mag zijn.  
Vanuit die liefde van en voor God pakte zij ook de 
liefde op voor de mensen in Oradea, in Roemenië. 
Verschillende keren is zij met andere commissieleden 
naar hen toe geweest om ze te helpen, te 
bemoedigen en te vragen naar hun welstand. Menige 
actie werd ook mede door haar opgezet om geld in te 
zamelen voor de mensen daar. Geld dat besteed werd 
aan voedselpakketten voor de allerarmsten, aan 
zondagsschoolblad Orömhir, aan extra hulpgoederen, 
met name rondom Kerst en aan het verzorgingshuis 
Agnulli Dei. José regelde veelal de vliegtickets, zoals ze 
ook vele andere zaken regelde, zoals de financiën en 
de notulen. Haar huis stond altijd open voor een 
vergadering en José ontving ons dan met koffie/thee 
en koek. Enkele maanden voor haar overlijden 
overwoog ze nog om met de SDOK naar Egypte te 
gaan om daar de christenen te bezoeken en te 
bemoedigen. Zo was José. 
      Zoals aan het begin reeds gezegd zijn wij haar heel 
dankbaar voor alles wat ze als commissielid heeft 
gedaan en dat wij met haar dit werk mochten doen. 
De laatst gehouden vergadering voelde vreemd aan 
en we zagen er eerlijk gezegd ook een beetje tegenop. 
Toch mag/moet het werk verder gaan en moet er 
iemand gevonden worden die de lege plaats in de 
commissie op wil vullen om al het nodige te doen. 
Zo willen wij ook dit jaar weer Een handvol koren 
2019, een Bijbels 
dagboek voor het 
hele gezin, voor 
gemeenteleden 
bestellen en 
rondbrengen. Er 
zijn wellicht drie 
redenen voor u 
om juist dat 
dagboek te 
bestellen:  
1) het biedt elke 
dag twee 
overdenkingen: 

mailto:kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8vtXv6a3eAhUKZFAKHTZIBU0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gzb.nl/head-menu/zendingscommissies/verkoop-gzb-dagboek&psig=AOvVaw3DiQFHI5eA3Ml8lmsnoSWk&ust=1540977272404173
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één voor  volwassenen en één voor jongeren 
2) het kost slechts € 10,90, waarvan € 7,00 naar het 
zendingswerk van de GZB gaat 
3) het bevat leuke extra´s zoals kinderpuzzels, 
zendingsverhalen en recepten 
Hebt u interesse, geeft u dan bij een van ons op, dan 
regelen wij het verder voor u. 
 

In juni is dhr. A. 
van Grol, 
directeur van de 
SDOK, naar 
Egypte gegaan en 
heeft namens 
onze gemeente 
de collage van de 

jeugdclub aangeboden en de vele kaarten, die wij op 
een zondagmorgen na de dienst hebben geschreven, 
dat als teken van verbondenheid en ter bemoediging. 
Door de vele maandelijkse donaties kunnen wij de 
christenen daar helpen met een bedrag van zo´n 2000 
euro voor een jaar. Wij zijn heel dankbaar dat wij dit 
kunnen doen. Van deze reis zal ook verslag worden 
gedaan. We zijn daar uiteraard heel benieuwd naar. 
 (het zou kunnen zijn dat op moment van uitgave van 
deze DDP dit reeds gebeurd is). 
  
Een hartelijke groet  vanuit de zendingscommissie: 
Merie van Nielen, John van de Weetering en Arie 
Visser 
 

DE BAANDERIJ 
 
Dit jaar is er weer gecollecteerd voor  
DE BAANDERIJ/STICHTING PROPLAN.  
De Baanderij is gevestigd in Gouda met een 
tankstation, een wasstraat en een grote loods. Perry 
en Gertjan van der Ree, oud-Nieuwpoorters, runnen 
die zaak samen met vrijwilligers. Ze verzorgen de 
logistiek voor hulporganisaties, leveren auto's en 
materialen voor bv. het opruimen van mijnen enz. Er 
worden rugzakjes voor kinderen gevuld met alles wat 
een (school)kind nodig heeft.  
Hiervoor worden spulletjes ingezameld; denk daarbij 
aan schoolspullen, toiletartikelen, knuffels en klein 
speelgoed.  
Voor de hulpverlening wordt kleding, beddengoed, 
handdoeken, gordijnen enz. ingezameld.  
Er zijn verschillende dames in Nieuwpoort die 
(kinder)dekens, truitjes, sjaals of mutsen breien of 
haken voor dit goede doel.  
Ook oude brillen, rollators, verbandmiddelen, 
gereedschap enz. vinden via De Baanderij een nieuwe 
bestemming.  

Kijk voor het werk van De Baanderij op 
www.debaanderij.nl of op facebook voor het actuele 
nieuws: https://www.facebook.com/Goede-Doelen-
Tankstation-De-Baanderij-Gouda-1050768471611025/  
Vindt u Gouda een beetje te ver om spullen te 
brengen?  
U kunt alles afgeven op Waterlinie 54. Graag eerst 
even bellen: 0184-601681.  
Het kan ook bij u worden opgehaald.  
De Baanderij en Stichting Proplan zitten onder één 
dak en werken nauw samen.  
In deze "Door de Poort" vindt u ook een stukje van het 
nieuwe project van Stichting Proplan.  
Zo krijgt u een idee waarvoor u gegeven hebt in de 
collecte van 30 september.  
Ariena 
 

DE WEDUWEN 
VAN SREBRENICA 
VRAGEN UW 
AANDACHT. 
Wie kent niet het 
drama wat zich in 
1995 afspeelde in 
Srebrenica? Meer 
dan 8000 mannen 
werden vermoord. 
Ondanks alle 
media-aandacht 
voor Srebrenica 
trekt Stichting 
Proplan, als enige 
wereldwijd zich het 
lot van deze 
weduwen zeer aan. 
Sinds 2016 worden 
vijftig weduwen 
geregeld aan huis 
bezocht door 
medewerkers van 
onze lokale partner 
MFS Emmaus. Elke 
twee weken 
brengen ze een tas 
met eten. In de 

vaak strenge winters ook hout voor de kachel. 
Daarnaast organiseren we lotgenoten-bijeenkomsten. 
De weduwen zijn dankbaar voor de materiële steun, 
maar zij waarderen vooral dat zij een luisterend oor 
vinden voor hun schokkende verhalen. De bezoeken 
brengen verlichting in hun vaak eenzame en 
armoedige bestaan. We geloven dat elk mens 
waardevol is en dat er vanuit het christelijk geloof een 
opdracht ligt om naar hen om te zien.  
Inmiddels komen veel weduwen van Srebrenica op 
leeftijd. Worden ze ziek, dan kan het gebeuren dat ze 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh3_mR6q3eAhVEPVAKHWGfBXAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rd.nl/meer-rd/samenleving/sdok-directeur-andr%C3%A9-van-grol-geestelijk-gerijpt-door-levensleed-1.1400412&psig=AOvVaw2LZk0I2RVvgDCeG4g8xoxd&ust=1540977351841109
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overlijden door gebrek aan medicijnen of door de 
vrieskou. Hulp en zorg is in Bosnië echter alleen 
voorhanden als je geld hebt voor een privaat 
bejaardenhuis. De meeste weduwen hebben dat niet. 
De vrouwen staan er alleen voor en sommigen maken 
er geen geheim van dat ze liever vandaag dan morgen 
dood gaan. 
  
In Nederland zou het niet kunnen bestaan maar 
Bosnië is geen Nederland. Daarom willen we daar 
doen waar de Bijbel duidelijk over is: hulp bieden aan 
de weduwen in hun druk en aan andere kwetsbare 
ouderen. 
  
IN ACTIE VOOR DE BOUW VAN EEN ZORGCENTRUM 
Doel is de bouw van een zorgcentrum. Met hulp van 
St. Proplan is 6000 m2 grond aangekocht en notarieel 
vastgelegd. Er zijn geen beperkingen in het 
bestemmingsplan voor een zorgcentrum. 
Bouwuitvoering is met lokale materialen en een 
duurzame energievoorziening. (zoveel als mogelijk 
energieneutraal d.m.v. zonnepanelen, warmtepomp, 
enz.) 
Realisatie met lokale aannemer via onze partner MFS 
Emmaus. 
Hulp van vrijwilligers uit Nederland. 
Plek voor 70 bewoners in een appartementengebouw 
en vierpersoons-bungalows. 
Een medische zorgpost met ambulance. 
Bij voldoende financiële middelen zal het zorgcentrum 
in juli 2020 officieel worden geopend.   
In de kosten van het zorgcentrum gaat Stichting 
Proplan voor € 300.000 euro voorzien.  
Maar….heeft Stichting Proplan kans gezien om € 
200.000* in te zamelen dan vermeerdert Wilde 
Ganzen dit met € 100.000. 
*Ter besparing van de totale bouwkosten zouden we 
graag met handige mensen in contact willen komen 
die volgend jaar de week van hun leven willen beleven 
om daar te helpen met de bouw.  
Verder roep ik graag mensen op die mee willen 
helpen om sponsoractiviteiten op te tuigen. 
Dat kan van alles zijn. Heb je ideeën, tips, of ben je 
best handig en wil je jezelf aanmelden voor een gave 
klusreis van een week in de zomer van 2019, stuur 
een mail naar Willem Pronk, info@stichtingproplan.nl 
Voor meer informatie over dit project kijk op 
stichtingproplan.nl  
Ook op Facebook worden er regelmatig updates 
geplaatst 
https://www.facebook.com/StichtingProplan/   
Zijn er vragen? Ik informeer je graag en zie uit naar 
veel positieve reacties 
Willem Pronk 
0624 905140 
 

RAAD HET PLAATJE 
 
Voor het echtpaar uit de vorige uitgave van Door de 
Poort reizen we af naar de Singel in Nieuwpoort. Op 
nummer 4 wonen Job en Tinie van Vliet. 
 
Er waren verschillende gemeenteleden die dit goed 
hadden. Naast een goede inzending van mevr. Ariena 
Jongejan en mevr. Nees van der Ree kregen we als 
redactie ook de volgende reactie binnen: 
 

Wat leuk om deze reacties te krijgen. We zien uit naar 
de reacties op het plaatje uit deze uitgave. 
 

 
 
Deze keer een verlovingsfoto van een welbekend 
Poorts paar. Raad u mee?  
Stuur de naam van dit paar naar e.suur@hetnet.nl 
 
 
 
 

Goedemiddag, 
Dit zijn naar mijn mening de heer en 
mevrouw van Vliet- van Sinderen van de 
Singel; hun dochters Suze en Marja heb ik in 
mijn klas gehad in de jaren ‘60, ook ben ik 
nog op kraamvisite geweest toen ze een 
broertje kregen. 
Mw. Van Vliet is een nicht van mijn 
(overleden) moeder. 
 
Nostalgie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Maja Renes 
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DE PEN 

1. Wat voor werk of studie doe je?  
Na 11 jaar bij de universiteit gewerkt te hebben als 
secretaresse ben ik sinds 1 oktober aan de slag bij Den 
Hartog BV in Groot-Ammers als administratief 
medewerkster.  

2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed?  
Als hobby bewerk ik hout en probeer ik houten 
spulletjes, zoals legpuzzels, tandendoosjes en 
snijplanken tot een persoonlijk cadeautje te maken. Er 
is niets leukers dan een cadeautje met een 
persoonlijke touch aan iemand te geven.  

3. Welk compliment blijft bij je?  
Dat zijn toch wel de complimenten die ik krijg voor 
m’n houten creaties. Super leuk als iemand een 
persoonlijk cadeautje ook echt waardeert.  

4. Op welk dier lijk je?  
Mol, zo noemde m’n moeder me laatst. Ik kan me 
lekker terugtrekken in huis en helemaal niets doen, 
ook is slapen echt m’n hobby.  
 
5. Met wie zou je een dagje willen ruilen?  
Met Rik, dan kan ik eindelijk ervaren hoe het is om 
aan helemaal niets te kunnen denken. Zie ook: The 

Nothingbox op youtube 😉.  

6. Hoe blijf je in conditie?  
Ik vind het heerlijk om buiten te sporten. Iedere 
woensdagavond lekker bootcampen op het Hoofd en 
verder blijf ik in conditie middels personal training en 
sinds kort ook met hardlopen. Ik hoop volgend jaar 
samen met m’n zus Martine Huisman aan de start van 
de Poortse Singelloop te verschijnen. (Dat moest even 
zwart op wit gezet worden)  
 
7. Wat betekent geluk voor je?  
Geluk is voor mij Rik die altijd aan m’n zij staat, ook als 
er wel eens wat kilometers tussen zitten. En natuurlijk 
vrienden, familie, alles wat we hebben en kunnen 
doen zoals reizen met onze camper.  

8. Wat raakt je?  
Dat is het lied Een weg naar U van Sela. Trouwe God 
die mij ziet, sterke God die mij redt, een gebroken 
hart veracht U niet. Elke zucht is een lied, elke traan 
een gebed. U hoort mijn klacht, U hoort mijn lied.  

10. Wat is je favoriete tv/radio programma?  
Mijn favoriete tv programma is Hello Goodbye,  
mooie, heftige en bijzondere verhalen op een 
vliegveld. Hoewel het nieuwe seizoen van Boer Zoekt 
Vrouw natuurlijk ook iedere week trouw gekeken 
wordt in huize Stam.  
 
11. Wat is je favoriete boek/internetsite?  
Veel lezen doe ik niet, maar op m’n favoriete 
internetsite Pinterest ben ik uren te vinden. Hèt grote 
online prikbord waar ik nieuwe creatieve ideeën 
opdoe!  
 
12. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop?  
Wanneer ik weer eens wat leuks op Pinterest heb 
gezien en dat ook graag in ons huis wil toepassen, drijf 
ik Rik wel eens tot wanhoop. Hij zou willen dat hij 
Pinterest kon blokkeren. Gelukkig heb ik toch m’n 
speciale Pinterest-bankje in onze tuin gekregen 
afgelopen zomer.  

13. Wat weet niemand over je?  
Dat ik volgend jaar m’n duikbevret ga halen.  

14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort?  
Genoeg mooie plekjes in de Poort, maar het 
allermooiste plekje voor mij is toch wel ons huisje aan 
de Binnenhaven.  

15. Aan wie geef je de pen door?  
Mede-bootcamper en kringgenoot Rianne van der 
Vlist 
 

ISRAEL 
          

Israël – 70 jaar 
In 1948 is de staat Israël 
opgericht en dat betekent 
dat 2018 een jubileumjaar 
is voor het land! 
In deze DDP willen we daar 

bij stilstaan en u wat 
achtergrondinformatie 

geven over de 
totstandkoming van de 

staat Israël. 
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Jesaja 66:8 
Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets 
dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen 
worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen 
worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks 
weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 
 
Is deze profetie uit Jesaja geen vervulling van de 
oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948? 
Aan het eind van de 19e eeuw komen er al groepjes 
Joden naar Palestina zoals het toen nog heette. Zij 
komen vooral uit Oost-Europa en zijn de eerste 
zionisten. Dit zionisme krijgt steeds vastere vormen: 
Israël is de plek waar Joden een thuisland willen, een 
gebied dat toen nog deel uitmaakte van het 
Ottomaanse rijk. De eerste kibboetsen ontstaan. 
Steeds grotere groepen Joden willen hun thuis in 
Israël opbouwen. Het verlangen om niet alleen in 
Israël te wonen, maar het ook een eigen staat te 
mogen noemen groeit. De Britten stellen de 
Balfourverklaring op waarin ze de Joden een thuis in 
Palestina beloven. De staat ‘Israël’ gloort aan de 
horizon. Met de opkomst van het nazisme lijkt die 
droom uit beeld te verdwijnen. Maar de Holocaust 
doet de wereld beseffen dat het de wens van de 
Joden een eigen staat te willen hebben, niet langer 
kan negeren. Op 29 november 1947 stemmen de 
Verenigde Naties in met het delingsplan van wat nog 
over is van het gebied Palestina. Het Britse gebied zou 
worden opgedeeld in een Joods en een Arabisch deel 
en Jeruzalem zou onder internationaal bestuur 
worden geplaatst. De Joodse leiders gingen akkoord, 
maar de Arabische leiders niet. Zij geboden vervolgens 
de Arabieren om het land te verlaten. De Arabische 
belofte dat de Palestijnen zouden kunnen terugkeren 
naar Israël beïnvloedt nu al 70 jaar het conflict in het 
Midden-Oosten. 
14 mei 1948 
Op 14 mei 1948 spreekt David Ben Goerion in Tel Aviv 
de onafhankelijkheid van de staat Israël uit. En hij mag 
zich de allereerste premier van het kersverse land 
noemen. Maar al na 1 dag klinken er schoten en 
wordt Israël door zijn buurlanden aangevallen. Het 
zijn Egypte, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon. De 
Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog is een feit. Israël 
heeft een gebrek aan wapens, maar krijgt een 
wapenzending uit Tsjecho-Slowakije. Tegen alle 
verwachtingen in wint Israël deze oorlog. Het verlies 
van de Arabische landen komt voor een groot deel 
doordat ze elkaar niet vertrouwden. De verloren 
oorlog wordt door de Arabieren omschreven als de Al 
Nakba (De Ramp). In 1949 worden wapenstilstanden 
afgesloten tussen enerzijds Israël en anderzijds de 
Arabische landen, uitgezonderd Irak. Het zijn geen 
vredesakkoorden, want vrede sluiten wordt door de 
Arabieren als verraad gezien. Uit veel landen in het 

Midden-Oosten trekken Joden naar Israël. In 1949 
krijgt Israël ook het lidmaatschap van de Verenigde 
Naties. 
Maar het blijft onrustig de eerste 25 jaren in het 
nieuwe Israël. 
- 1956: Suezcrisis 
- 1964: Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) wordt 
opgericht. Het doel van de PLO is de vernietiging van 
de staat Israël en de vestiging van een Palestijnse 
staat in diens plaats.  
- 1967 Zesdaagse oorlog 
- 1973 Jom-Kippoer-oorlog. Deze kon Israël winnen 
door de moedige manier van oorlogvoeren, maar 
vooral de dankzij de militaire blunders van Egypte. 
Zo zijn er de afgelopen jaren nog meer onenigheden 
geweest, maar steeds weer overwint Israël. 
De constante (oorlogs)dreiging en het zich staande 
moeten houden te midden van vijanden, is de 
drijfveer voor de Joodse staat om van niemand 
afhankelijk te willen zijn. En in tegenstelling tot hun 
buurlanden doen ze dat zeer goed. De Israëlische 
economie draait erg goed en ze zijn op veel terreinen 
toonaangevend. 
 
Huidige Israël 
En nu leven we in het jaar 2018. Hoe is het nu met de 
staat Israël? 
Naast de moeilijkheden en problemen in Israël is het 
wel een feit dat Israël gesteld is tot een licht voor de 
volken. In Jes. 35 lezen we dat de woestijn zal bloeien 
als een roos en zien we dat in de afgelopen 70 jaar 
ook niet voor onze ogen gebeuren? Op het gebied van 
irrigatie is Israël toonaangevend. De druppelirrigatie is 
een Israëlische uitvinding. Op deze manier krijgt elk 
plantje water direct bij de grond en gaat er geen 
kostbaar water verloren. Ook zijn ze in de 
Negevwoestijn in staat om zout water via 
zonnepanelen te ontzilten om er bruikbaar water voor 
bevloeiing van te maken. 
En wat dacht u van de hoogstaande high-tech 
wetenschap. Zo’n 45% van de inwoners van Israël 
heeft een universitaire opleiding en het land 
spendeert meer geld aan onderzoek en ontwikkeling 
dan welk ander land ook. Het heeft het hoogste aantal 
artsen, wetenschappers en ingenieurs per hoofd van 
de bevolking. Op het totaal van de wereldbevolking is 
nog niet eens 0,5% Joods, maar toch tekenen ze voor 
een kwart van alle uitgereikte Nobelprijzen. Meer dan 
90% van de Israëlische woningen gebruikt zonne-
energie voor het verwarmen van water: het hoogste 
percentage in de wereld.  
 
Toekomst Israel 
Ha-tikwa is de veelzeggende naam van het Israëlische 
volkslied, dat eindigt met de woorden: “De hoop die al 
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2000 jaren leeft een vrij volk te zijn in ons land. Het 
land van Sion en Jeruzalem.” 
Is die hoop vervuld? Het antwoord is nee, want er is 
nog een ‘missing link’: God, Israël en het Davidisch 
koningshuis, dat echter eens zal terugkeren in de 
Persoon van de beloofde Messias, Die ‘als een herder 
Zijn kudde zal weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn 
armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de 
zogenden zal Hij zachtjes leiden, Jes. 40:11. Dan zal 
het voortdurende heimwee voorgoed ten einde zijn, 
want “in Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël 
onbezorgd wonen”.(Jer. 23:6) 
 
Voor eeuwig gegeven 
In Gen. 13:15 lezen we: “Want al het land dat u ziet, 
zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. We 
kennen de stelling ‘eens beloofd, altijd beloofd’, maar 
dat gaat maar ten dele op. Dat blijkt wel uit het feit 
dat de Heere bij de verbondssluiting met Israël ook 
een aantal belangrijke voorwaarden stelt. Zo lezen we 
in Lev. 25:23 dat het land de HEERE toebehoort en Hij 
het als Eigenaar Israël in bruikleen gaf. Zolang het volk 
gehoorzaam was en trouw bleef aan het verbond, 
mocht het in het land wonen en genieten van Gods 
zegeningen en bescherming (Deut. 4:40; 28:1-14) Als 
ze zich niet aan Gods voorwaarden hielden, werden ze 
door de HEERE Zelf uit het land geworpen (Lev. 
18:28). “Omdat u niet naar Mijn woorden hebt 
geluisterd, zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal 
alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de 
Heere, en ook een boodschap zenden naar 
Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik 
zal hen over dit land bijeenbrengen, over zijn 
inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen 
slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, 
tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen  
(Jer. 25:8b-9). 
 
Wat zijn die voorwaarden voor herstel?     
Zoals de HEERE Zelf het volk uit het land heeft 
weggerukt en verstrooid onder de volken, zo wil Hij 
ook Zelf het volk weer terugbrengen (Deut.28:63; Jer. 
31:10) In Deut. 30: 1-5 stelt Hij een aantal belangrijke 
voorwaarden: 
*Het volk moet Gods Woord weer ter harte nemen 
*Het volk moet zich bekeren tot de HEERE 
*Het volk moet Zijn stem gehoorzamen met heel hun 
hart en alles doen overeenkomstig wat Hij hen 
gebiedt. 
Pas dan zal de HERE een omkeer brengen in hun 
gevangenschap en bijeenbrengen uit alle landen 
waarheen Hij hen verspreid had. De volgorde is dus 
eerst bekering en dan herstel! Is het volk in de 
aanloop naar 1948 tot bekering gekomen? Het 
antwoord is nee. 

Kunnen we in 1948 dan niet Gods hand zien? Ja, zeker 
wel! 
 
Welke plaats heeft 1948 dan in Gods plan?  
De huidige terugkeer kunnen we tot op zekere hoogte 
vergelijken met de terugkeer die onder Ezra en 
Nehemia plaatsvond. In die tijd zien we ook dat een 
deel, voornamelijk vanuit Babel, terugkeert naar het 
land. Waarom moest het volk deels terugkeren? Mede 
omdat de profetieën met betrekking tot de komst van 
de Messias in vervulling moesten gaan. De Heere 
Jezus zou volgens de profeet in Bethlehem worden 
geboren en niet ergens in Babel. Wat betreft de 
wederkomst lezen we dat Zijn voeten op de Olijfberg 
(dus in Israël) zullen staan; dat deze zal splijten en een 
vluchtweg voor hen zal creëren (Zach. 14:3-5). 
Opnieuw moet het volk dus wel deels in het land zijn, 
maar zal ook deels via een vluchtweg het land 
opnieuw moeten ontvluchten.  
 
De huidige staat Israël is dus wel in overeenstemming 
met het scenario dat de profeten schetsten. De 
Joodse staat van vandaag is voorzegd en moet komen 
om het wereldtoneel gereed te maken voor de 
vervulling van de profetieën m.b.t. de eindtijd. In 
Matt. 24 vergelijkt de Heere Jezus deze fase met 
barensweeën. De weeën zullen steeds heviger 
worden, maar tegelijk weten we ook dat de komst van 
het Kind (de Messias) dichterbij komt. Het volk zal in 
een tijd van grote benauwdheid tot bekering komen 
(Zach. 13:9) 
 
Uiteraard is er nog veel meer over te schrijven, maar 
we hopen u hiermee enige informatie gegeven te 
hebben over de bijzondere positie die Gods land en 
volk inneemt. 
En laten we met ps. 122 blijven bidden om de vrede 
van Jeruzalem. En in Gen. 12 lezen we al die 
geweldige belofte die Abram meekreeg: Ik zal zegenen 
wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; 
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden.  

 
Shalom, 
Commissie Kerk&Israël 
Nieuwpoort – Langerak 
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HIJ WAS EEN JOOD! 
Hij, Die droeg mijn zonden,  
Die mij redde van de dood. 
Die mijn pijn droeg in Zijn wonden, 
zonder klacht,  
Hij was een Jood! 
Hij, Die wist van al mijn zorgen,  
Die mij tilde uit de nood. 
en Die in een nieuwe morgen 
stralend schijnt,  
Hij was een Jood! 
Hij, die spoedig zal regeren,  
Die mij licht en leven boodt. 
Hem, Die ieder zal vereren  
als de Koning,  
was een Jood! 
Hem, voor Wie men zich zal buigen, 
klein en groot. 
Die Gods liefde kwam getuigen, 
werd geboren als een Jood! 
Hij, Die alles heeft verdragen  
en ons in Zijn armen sloot 
Hij zal zeker van ons vragen,  
wat wij deden met de Jood! 
 

Hannah Maltha   
(uit: Voor eeuwig shalom) 

 

 

SENIORENMIDDAG 
 
Op 11 oktober is de jaarlijkse seniorenmiddag in "De 
Vijverhof". We beginnen om half drie met een bakkie 
koffie of thee en een lekker stukje cake of kruidkoek.  
Onze wijkdiaken Johan Huisman heet iedereen 
hartelijk welkom. We zingen Ps. 147:1, waarna Johan 
bidt en Ps. 125 leest. Van die Psalm zingen we het 
eerste en tweede vers.  
Ds. Baan constateert dat het niet de makkelijkste wijs 
is. De dominee houdt een meditatie over het laatste 
vers van Psalm 125: "Vrede over Israël!". Vrede; is dat 
een onbereikbaar ideaal dat haaks staat op de 
werkelijkheid? En van wie verwachten we vrede? Van 
de VN vredesacties of van God?  
 

 
 
Wonderlijk dat het volk Israël al 4000 jaar bestaat, dat 
het in bijna 2000 jaar ballingschap zijn identiteit heeft 
behouden. Dat komt omdat de HEERE rondom Zijn 
volk is(vers 2). In het volk Israël zien we een teken van 
de trouw van God: Hij beschermt en bewaart Zijn volk. 
Wij mogen geloven dat Hij ook ons beschermt en 
bewaart, want God is getrouw, Zijn plannen falen niet. 
Van dat lied zingen we vers 1 en 2.  
Na de pauze, met een tweede bakkie, krijgt Gijs 
Zonnenberg het woord. Aan de hand van een dia-
presentatie neemt hij ons mee naar "ISRAEL, LAND 
VAN GODS BELOFTEN".  
We zien mooie plaatjes van Jeruzalem, de Klaagmuur, 
Bar Mitzvah (daarbij 
leert Gijs ons een 
lied), de Olijfberg, 
Golgotha en de 
graftuin. Ook de 
Sjofar, Menorah en 
Mezoeza komen 
langs en daarbij 
vertelt Gijs veel over 
de gebruiken, en 
waar het in de Bijbel 
staat.  
 

In de tweede pauze drinken we fris met een 
chocolaatje en een zoutje. Dan gaan we verder met de 
dia's en verlaten Jeruzalem voor een rondreis door 
het land: van Eilat in het zuiden, via de Dode Zee in 
het oosten, naar het meer van Galilea in het noorden. 
Op de laatste dia staat een gedicht over de Here 
Jezus, dat Johan voorleest: "Hij was een Jood". 

Johan mag Gijs, Gerrie, Merie en de dominee 
bedanken met een bloemetje, en Lenie bedankt 
Johan.  
We zingen Ps. 122:2 en 3 en de dominee bidt om een 
zegen voor de maaltijd. Deze bestaat uit soep met 
broodjes, een krentenbol en een lekker toetje. Het is 
half zeven geweest als de dominee met ons dankt en 
we deze fijne middag afsluiten met het lied: "Lichtstad 
met uw paarlen poorten".  
 
Aan de uitgang staat een collectebus die door de 
aanwezigen gevuld is met € 336,25;  
hartelijk dank daarvoor en voor uw aanwezigheid op 
deze middag, namens het wijkwerk, Ariena  
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CANADA 
 
De zomer maanden zijn onze kamp maanden en 
gedurende deze maanden gaan bijna 2000 jongeren 
op kamp en ervaren door spel, relaties en een verbale 
uitleg van het evangelie hoe ze Jezus kunnen 
accepteren en volgen.  Hier is een verhaal van een van 
die jongens, hij heet Steven.  Steven was al vaker op 
kamp geweest dus wist al van al de verassingen die 
hem te wachten stonden.  Dit was zijn laatste jaar in 
highschool en hierdoor ook zijn laatste kamp.  Veel 
van zijn vrienden gingen dit jaar niet op kamp.  Omdat 
hij zonder zijn vrienden op kamp ging kende hij niet 
veel van de jongeren in zijn slaapcabin (er staan 7 
stapel bedden in iedere cabin).  Het was geweldig om 
te zien dat gedurende de week hij steeds meer 
openstond voor de jongens in zijn cabin. Je kon zien 
dat er een groot verschil was in hoe hij bewoog en 
praatte met de andere jongens in zijn cabin.  Zelfs 
maanden later heeft hij nog steeds een diepe 
vriendschap met zijn cabin-vrienden.  Nog mooier was 
het feit dat Steven was geïnteresseerd in een relatie 
met Jezus en wat het betekent om Hem te volgen.   
Hij bleef nog enkele weken na zijn kampweek om te 

dienen op work crew en te groeien in zijn geloof.  Hij 
is ook begonnen met een nieuwe leiderscursus om te 
leren hoe hij zijn geloof kan delen met Junior High 
studenten.  Als ik denk aan hoe ik Steven heb zien 
veranderen en groeien dit afgelopen jaar dan komt er 
een woord in mijn gedachten.  
Hoop!  Hij heeft hoop voor de toekomst, de beste 
hoop die er bestaat, hoop in Jezus Christus. 
 
 

 

GROEIGROEPEN 
 
Startavond GGG en Bijbelkringen  
 
Het seizoen is weer begonnen voor de bijbelkringen 
en groeigroepen. Op 26 september jl. was onze 
startavond. De dominee gaf een korte inleiding op het 
boekje dat de groeigroepen gaan behandelen. We 
willen dit jaar 8 bijbelstudies behandelen over de 
Filippenzenbrief. In deze bijbelstudies zien we hoe 
Paulus in het leven staat. Hij heeft reden genoeg om 
in de put te zitten maar dat doet hij niet. Integendeel. 
Paulus benadrukt dat je kunt leven vol vreugde , 
ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert.  
 
Na deze inleiding mochten we de heer Klaver van 
Stichting de Ondergrondse Kerk ontvangen. Hij 
vertelde over het leven van vervolgde christenen. Ook 
zij leven vaak in moeilijke omstandigheden maar toch 
ervaren zij de rijkdom en vreugde van het christelijk 
geloof.  

 
 
Om deze christenen te bemoedigen hielden we 
vervolgens een schrijfactie onder het genot van een 
lekker kopje koffie (met dank aan Gerda). We 
mochten deze avond ruim 55 kaarten verzenden met 
een bemoedigende tekst. Ook was er een boekentafel 
van Stichting de Ondergrondse kerk met in deze 
boeken indrukkende levensverhalen en getuigenissen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van SDOK 
bezoek dan eens hun website: www. sdok.nl  
De afsluiting van de avond bestond uit het zingen van 
liederen in de kerk.  
 
Kortom: een fijne avond waarin we dankbaar mochten 
zijn voor de vrijheid waarin wij ons geloof kunnen 
beleven en delen.  
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GEMEENTEDAG 
 

Gemeentedag in onze eigen Stad 
 

Op 15 september was het weer zover. De gemeentedag van 
onze gemeente. We begonnen om 14.00 uur in de kerk. Eerst 
werden er een paar liederen gezongen onder leiding van de 
muziekgroep. De dominee opende daarna de middag met 
gebed en een gedeelte uit de bijbel. En had een inleiding over 
het winterthema "Met Hart en Ziel". Daarna werden de 
aanwezigen in groepen verdeeld en gingen naar het kerkplein. 
Daar kreeg men koffie en werd het spel uitgelegd. Men kreeg 
de opdracht om via coördinaten op de mobiele telefoon de 
plaatsen te vinden waar de spellen stonden die gespeeld 
moesten worden.  
 
Ook moest men een lied maken. De wijs kreeg men mee, maar 
moest zelf de tekst schrijven. Dit lied moest men zingen en werd door onze reporter John van de Weetering gefilmd. 
We deden dit tot ongeveer 17.00 uur.  

 
Daarna werden we verwacht in het dalletje. Hier stond een 
opblaasbaar voetbalspel klaar. Degene dit het wilde kon zich hier nog 
even uitleven. En dat gebeurde. Het was goed dat sommigen vast zaten 
anders waren er blessures ontstaan. Daarna gingen we terug naar de 
kerk en sluiten er nog  gemeenteleden aan die komen zingen en eten. 
We gaan zingen in de kerk onder leiding van de "Mammaband". 
Daarna werd er uit de bijbel gelezen en begonnen met gebed en 
gingen we naar het kerkplein. Onder leiding van Jan van Dam kregen 
we soep, broodje hamburger en puddingbroodje. Het eten was super. 
Daarna kon iedereen weg gaan wanneer men wilde. Ik wil Ivo de Jong 
en Johan Huisman bedanken voor het bedenken en uitwerken van de 
spellen. En iedereen die meegeholpen heeft bij het eten en de 
gemeenteleden die bij de spellen alles "eerlijk" lieten verlopen. Maar ik 
wil ook zeker God bedanken voor deze mooie middag met prachtig 
weer en dat alles goed mocht gaan.  
Volgend jaar hopen we weer een gemeentedag te houden op 21-09-2019. Zet de datum vast in jullie agenda!  

Allen van harte welkom! Groet Arie Blom
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MUTATIES 
 

Nieuw ingekomen: 
 Dhr. F.P. van Andel    Marijkestraat 66  Groot-Ammers 
 Mw. J.W. Scherff   idem    idem 
 Dhr. J. Struijk    Binnenhaven 14  Nieuwpoort 
 Mw. J. van Asperen-van Baalen Vlietzicht 7   Nieuwpoort 
  
Verhuisd:         Naar: 
 Dhr. S. van Geelen   Hennepstraat 18  Meerkerk 

Fam. T.F. Spelt Liesdel 41   M.v.Coehoornsingel 37 
          Langerak 

Dhr. H.J. Kroon   Binnenhaven 15  Hilversum 
 Dhr. J. Mudde en mw. A. de Bie Vlietstraat 1B   Ameide 
 Dhr. J. Stigter en 
 Mw. W. Stigter-Loeff   Vlietstraat 2   Nieuw-Lekkerland 
 Mw. J. Wulffele   Gelkenes 49   Schoolstraat 15 

Nieuwpoort 
Dhr. N. van Muijlwijk   Liesdel 23   Ottoland 

 
Overleden: 
 Dhr. J.A. de Man   Vlietzicht 3   Nieuwpoort 
 Dhr. A. Kortleve   Vlietzicht 7   Nieuwpoort 
 
Huwelijk: 
 Pieter van Andel en Wendy Scherff, Marijkestraat 66, Groot-Ammers  
 
Gedoopt: 
 Joes den Hartog, Schootsveld 18, Nieuwpoort  

 
11 nov   J. Vink   A. Stierman  Talitha Baelde  
18 nov   M. den Hartog  R. vd Vlist  Tessa Bochanen  
25 nov   M. de Jong  S. vd Voet  Marloes Blom  
2 dec   C. Schippers  M. Brandwijk  Carolien Korevaar  
9 dec   M. Bochanen  M. vd Hof  Loïs Visser  
16 dec   I. van Vliet  J. Brandwijk  Esmee Blom  
23 dec   J. Huisman  M. Blom  Elizabeth Visser  
25 dec   R. vd Vlist N. vd Berg  Noa Bochanen  
30 dec   G. vd Graaf  C. de Bes  Wilke Vink  
1 jan   D. Baan  
6 jan   H. vd Graaf  S. Vonk  Marije Schakel  
13 jan   D. van Vliet  L. Kroon  Naomi van Vliet  
20 jan   M. Huisman  A. vd Dool  Talitha Baelde  
27 jan   M. den Hartog  J. Vink   Tessa Bochanen  
3 feb   A. Stierman  S. vd Voet  Marloes Blom  
10 feb   M. de Jong  M. Brandwijk  Carolien Korevaar  
17 feb   C. Schippers  M. Bochanen  Loïs Visser  
24 feb   M. vd Hof  J. Brandwijk  Esmee Blom  
3 mrt   I. van Vliet  J. Huisman  Elizabeth Visser  
10 mrt   M. Blom  N. vd Berg  Noa Bochanen  

OPPASROOSTER 
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GOEDENAVOND LUISTERAARS 
 

Data van kerktelefoonuitzendingen Langerak en Nieuwpoort  De Langerakse uitzendingen worden 
aangeduid met Kerkklanken en de  Nieuwpoortse uitzendingen met MuziekPoort en MuziekWoord. 
 
2018 

♫ 16 november Kerkklanken  

♫ 23 november MuziekWoord (let op: begint om19:00 uur) 

♫ 30 november Kerkklanken 
 

 7 december MuziekWoord 

♫ 14 december Kerkklanken 

♫ 21 december MuziekPoort  
 
2019 

♫  4 januari Kerkklanken 
 11 januari MuziekWoord 

♫ 18 januari Kerkklanken 

♫ 25 januari MuziekPoort 
 

♫  1 februari Kerkklanken 
  8 februari MuziekWoord 

♫ 15 februari Kerkklanken 

♫ 22 februari MuziekPoort 
 

♫  1 maart Kerkklanken 
  8 maart MuziekWoord 

♫ 15 maart Kerkklanken 

♫ 22 maart MuziekPoort 

♫ 29 maart Kerkklanken 
 

   5 april MuziekWoord 

♫ 12 april Kerkklanken (laatste uitzending met speciale gast) 

♫ 26 april MuziekPoort 

♫ 24 mei MuziekPoort 

♫ 21 juni MuziekPoort 
De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur.  
Veel luisterplezier toegewenst! 
 

AANSLUITINGEN KERKTELEFOON 
 

Mw. A. van Middelkoop-de Jong        Vlietzicht 224    16 – 01 - 1945 

Dhr. E. van Kooten        Driesprong 3    17 – 01 - 1933 

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 
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Mw. W.G. van Kooten-Slager        Meerzorg Vijverhof   22 – 01 - 1929 

Dhr. A. Slob   W.v.Langherakeln 2    27 – 01 - 1944 

 

Mw. J.J. Terlouw-Zwijnenburg       W.v.Langherakelaan 56  01 – 02 - 1938 

Mw. G.N. Kortlever       Vlietzicht 140    03 – 02 - 1946 

Dhr. J. Blom       Melkweg 7    05 – 02 – 1955 

Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg       Vlietzicht 12    09 – 02 - 1924 

Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven       Lekdijk 34    10 – 02 – 1931 

Dhr. J. Hakkesteegt       Vlietzicht 74    19 – 02 - 1932 

Mw. H. den Hartog-Alblas       Vlietzicht 223    27 – 02 - 1927 

 

Mw. L. Versluis-den Uijl       W.v.Langherakelaan 12  08 – 03 – 1929 

Mw. R. Rozendaal       Binnenhaven 24    11 – 03 - 1933 

Mw. M.S. Mudde-Dekker       Buitenhaven 23   12 – 03 - 1935 

Mw. P.C. v.d. Zande-Hage       Vlietzicht 213    12 – 03 – 1927 

Mw. W.H.W. v.d. Berg-Verheij       Nieuwpoortseweg 48  13 – 03 - 1932 

 

Mw. S. Hakkesteegt-v.d. Meijden Vlietzicht 74    04 – 04 - 1933 

Dhr. G.A. Stierman Driesprong 5    07 – 04 - 1941 

Mw. J. den Hartog-Brouwer Vlietzicht 13    23 – 04 - 1930 

 

Mw. N. Karsdorp-Mourik                    Vlietzicht 83   01 - 05 – 1936 

Mw. C. Jerphanion-Versluis        Vlietzicht 163   02 – 05 - 1940 

Mw. J. Blokland-v.d. Bosch        Julianastraat 18    04 – 05 - 1939 

Mw. M. Verspui–van Wijk        Vlietzicht 9       04 – 05 – 1935 

Mw. R. v.d. Wal-den Braber        Vlietzicht 147    08 – 05 - 1946 

Mw. M.A. Slob-Blokland        W.v.Langherakeln 2   17 – 05 - 1936 

Mw. T. Verdoold        Korte Tiendweg 3   19 – 05 - 1939 

 

Mw. R. v.d. Wal-Hakkesteegt        Vlietzicht 208   02 – 06 - 1941 

Mw. M. Matthijsse-Streefkerk        Vlietzicht 75    04 – 06 – 1929 

Dhr. J. Maurice        Irenestraat 2, Gr.Ammers  07 - 06 - 1938 

Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos        Vlietzicht 218    05 – 06 - 1931 

Dhr. H. v.d. Graaf        Vlietzicht 218   20 – 06 - 1932 

Dhr. T. Vlot        Korte Tiendweg 6   21 – 06 – 1959 

 

Mw. K.A. Suur-Alkema        Vlietzicht 138    11 – 07 - 1933 

Mw. A.J. Jongejan                                Waterlinie 54     21 - 07 – 1951 

Mw. C. Korevaar-den Besten Vlietzicht 15  25 – 07 - 1934 
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Dhr. A. Rozendaal Vlietzicht 22  25 – 07 - 1939 

 

Mw. A. Verhoef-de Hoop        Vlietzicht 227    05 – 08 - 1933 

Mw. A. den Hartog-v.d. Linden        Julianastraat 58    07 – 08 – 1926 

Mw. J. van Erk-van Doren        Vlietzicht 85   29 – 08-  1930 

    

Mw. H. Vonk-Vuurens        Vlietzicht 221   05 – 09 – 1929 

Mw. J. Maurice-Stuye        Irenestraat 2, Gr.Ammers  09 – 09 - 1939 

Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom      Vlietzicht 23   13 - 09 – 1930 

Mw. C.M.W. Ritmeester-v.d. Made     Liesdel 39   27 – 09 - 1963 

 

Dhr. C.T. Blokland        Julianastraat 18    06 - 10 – 1934 

Dhr. D. Koomans        Vlietzicht 204    17 – 10 - 1943 

Mw. A.J. Borst-Vonk        Vlietzicht 131    26 – 10 - 1936 

Mw. A. Ouwerkerk-Vonk        Meerzorg Vijverhof   29 – 10 – 1931 

 

Mw. J.W. Mak-van Hees        Waterlinie 50   08 - 11 – 1933 

 

Mw. P. Blom-Vink        Hof van Ammers    04 – 12 – 1929 

Dhr. J.A. v.d. Heiden        Vlietzicht 211    10 – 12 - 1934 

Dhr. H. Ouwerkerk        Vlietzicht 23   11 – 12 – 1929 

Mw. C. Vink-Verhoef        Vlietzicht 146   12 – 12 – 1933 

Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop        Vlietzicht 211   14 – 12 - 1934 

Dhr. J. Huisman        Achter het Arsenaal 12  18 – 12 – 1931 

Mw. C. Blom-Zwijnenburg        Melkweg 7  28 – 12 – 1959 

 

LEZEN IS LEUK! 
 
Nieuws uit de gemeentebibliotheek: 
In deze bijdrage van DDP willen we een aantal boeken presenteren die in de bibliotheek liggen. Boeken, die in de 
afgelopen periode zijn aangeschaft en al door een aantal mensen gelezen zijn. 
We hopen dat meer mensen geïnteresseerd raken in deze prachtige boeken en zo de weg naar de bibliotheek weten 
te vinden. 
Op maandag (om de week – zie schema) zijn we vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur geopend. 
 
Het Meesterwerk -  Francine Rivers  
 
 Dit boek brengt gevoelige onderwerpen als kindertijd trauma’s, drugsgebruik en het single 
moederschap, onder de aandacht.  
 
De succesvolle kunstschilder Roman Valesco lijkt alles te hebben: rijkdom, vrouwen, roem. 
Alleen zijn assistente Grace Moore, die tegen haar zin voor hem werkt, weet hoe weinig hij 
eigenlijk heeft. Romans verleden achtervolgt hem en echoot door de hallen en kamers van 
zijn lege villa. Maar Grace heeft geen idee van de manier waarop Roman in het geheim 
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worstelt met zijn demonen: hij trekt er ’s nachts op uit als The Bird, een beruchte maar nog niet geïdentificeerde 
graffitiartiest – een alter ego dat zijn carrière te gronde zou kunnen richten. 

Ook Grace kan haar verleden niet achter zich laten. Na een zeer ongelukkig huwelijk heeft 
ze haar leven omgegooid en zich voorgenomen haar dromen nooit meer te laten stelen 
door iemand aan wie ze haar hart verliest. Als ze de man leert kennen achter het masker is 
het alsof hun gebroken verledens langzaam in elkaar schuiven… totdat er iets gebeurt dat 
zo onverwacht is dat het voor altijd hun levens zal bepalen. 
 
Vallende ster  -  Francine Rivers 
 
Francine Rivers schreef met Verdwaalde ster een sprankelende, door het verhaal van de 
verloren zoon geïnspireerde roman. 1950. Ezekiel Freeman herinnert zich nog als de dag 
van gisteren dat hij Abra vond, een klein meisje, te vondeling gelegd onder een brug in zijn 
woonplaats Haven. Hij heeft haar zien opgroeien tot een schoonheid, maar weet dat er 
onder die prachtige buitenkant een diep litteken schuilgaat dat haar kwetsbaar maakt. Zo 

kwetsbaar dat ze zich liet verleiden door de praatjes van een knappe jongen die haar meetrok in de glamourwereld 
van Hollywood. Nu is Abra Lena Schott de meest aanbeden artiest op het witte doek sinds Marilyn Monroe. Ze heeft 
snel geleerd wat er verwacht wordt van een ambitieuze jonge vrouw als zij, maar ook dat er voor roem een hoge 
prijs betaald moet worden. Ze heeft al haar schepen achter zich verbrand om te komen waar ze nu is, maar eigenlijk 
wil ze het liefst weer terug naar huis. 
 
 
Het veritas conflict , een roman over geestelijke strijd 
 
Claire Rivers begint enthousiast aan haar studie op de Harvard-
universiteit. Maar ze merkt al snel dat studenten die tijdens colleges 
hun christelijke overtuiging laten doorschemeren, vijandigheid en 
minachting oproepen. Claire ontdekt zelfs een complot waarin 
gelovige opvattingen in het geheim doelbewust worden 
tegengewerkt. Ze moet beslissen of ze met gevaar voor eigen leven 
die informatie openbaar maakt - of zich eraan gewonnen geeft. 
 
Data waarop de bibliotheek open is: 

12 nov 26 nov 10 dec 17 dec (!) 7 januari 

21 jan 4 feb 18 feb 4 mrt 18 mrt 

1 apr 15 apr 29 apr 13 mei 27 mei 

3 juni (!) 17 juni 1 juli 15 juli 29 juli 

 
Welkom in onze bibliotheek!!!!!!!!!!!!!! 
 

HANDEN GEVOUWEN 
 
Data gebedskring D.V. december 2018 – maart 2019 
 

Dag en datum Bij wie Adres 

Vrijdag 16 november Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 2 december Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 16 december Jan van den Dool Binnenhaven 42 

Woensdag 2 januari Aart Brandwijk Graafland 83 

Gebedsweek 20-26 januari Verschillende kerken  

Vrijdag 1 februari Anje van Dijk Binnenhaven 40 

Zondag 17 februari Jan van den Dool Binnenhaven 42 

Vrijdag 1 maart Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 17 maart Anje van Dijk Binnenhaven 40 
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Tijd: van acht tot negen uur en op zondag na de avonddienst 

 
Week van Gebed 2019: Recht voor ogen 
 
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16:10-20. Een 
hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om 
rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. 
 
God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen 
met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de 
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (Deuteronomium 16:14). In vers 20 volgen 
de woorden: “Zoek het recht en niets dan het recht”. 
 
Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons 
blikveld. 
Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en 
niets dan het recht in gebed en in onze daden. 
 
Ook in Nieuwpoort/Langerak hopen we mee te bidden in deze Week van Gebed.   
Tijd en plaats komen te zijner tijd in De Zaaier. 
Weet u welkom bij de Week van Gebed en de gebedskring. 
 
 

TAXI 
Rooster "Vijverhof Taxi" November 2018 - Maart 2019 

       Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1 

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

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

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

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

Zondag 9-Dec   Arie Blom Wim van Renswoude   Cees van der Vlist 

Zondag 16-Dec   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Zondag 23-Dec   Cees van der Vlist Arie Blom   Wim van Renswoude 

Kerstavond 24-Dec   n.v.t. n.v.t.   op aanvraag 

1e Kerstdag 25-Dec   André van der Vlist Teunis Voormolen   n.v.t. 

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

Oudjaarsdag 31-Dec   n.v.t. n.v.t.   André van der Vlist 

Nieuwjaarsdag 1-Jan   Richard van den Dool n.v.t.   n.v.t. 

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

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

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

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

Zondag 3-Feb   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

Zondag 10-Feb   Cees van der Vlist Wim van Renswoude   Arie Blom 

Zondag 17-Feb   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

Zondag 24-Feb   Arie Blom Cees van der Vlist   Wim van Renswoude 

Maandag 3-Mar   André van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 

Dinsdag 10-Mar   Wim van Renswoude Arie Blom   Cees van der Vlist 

Woensdag 17-Mar   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

Donderdag 24-Mar   Cees van der Vlist Wim van Renswoude   Arie Blom 

Vrijdag 31-Mar   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 
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Chauffeurs Telefoon 
 

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

Richard v.d. Dool 601915 
 

                daarna G.Stierman (Driesprong)  

André v.d. Vlist 602779 
 

  
              & mevr. W.vd Berg (Nieuwpoortseweg 
48) 

Cees v.d. Vlist 602547 
 

  Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang 

Teunis Voormolen 601523 
 

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

Wim v. Renswoude 06-15669696 
 

        

Arie Blom 601673 
 

Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald. 
 

MARS VOOR HET LEVEN 
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NIEUWSFLITS 
VAN DE JEUGDDIAKEN 

 
Hallo allemaal wat leuk dat u (je) dit leest! 
   
 
De zomer loopt naar het einde en de herfst komt er aan (is er al) Dat betekent dat de dagen korter worden en dat de 
kachel weer aan gaat. Ik denk dat de meeste mensen op het zelfde moment de kachel weer aan hebben gezet en dat 
was op 23 september toen we plots een hele koude zondag hadden. Kortom de zomer is voorbij we gaan het 
winterwerk weer in. 
Mogelijk naar een kring, de kinderen naar een clubavond brengen van Immanuel. Alle activiteiten die bij het 
winterwerk horen. Na zo’n mooie zomer is het dan ook de hoogste tijd om weer eens wat anders te doen.  
Graag zou ik het volgende onder de aandacht willen brengen. Een half jaartje geleden hebben we op een zondag 
ochtend een preek ontvangen van onze eigen dominee. Dat ging over een handschoen die we aan moesten trekken 
om hem te laten bewegen. Nu is het zo dat er een aantal handschoenen zijn uitgetrokken en die graag weer gevuld 
willen worden! Er zijn een aantal functies vrij in het jeugdwerk (of komen vrij) Graag zou ik u willen vragen om te 
reageren als u  dit ziet zitten. 
Voor de jeugdclub Immanuel zijn we op zoek naar leiding. Ook bij het 
maken van het kerkboekje zoeken we nog iemand. Zou u het leuk vinden 
om uw steentje bij te dragen?! 
Ps: de handschoenen zijn groot! (groot past makkelijker dan te klein) 
 
Voor meer informatie of vragen graag mailen of mij aanspreken! 
 
Iedereen een goede winterperiode gewenst 
     
Addy Brandwijk 
addybrandwijk@hotmail.com 

 

VAN DE CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij weer een bericht vanuit de club. We zijn met zo’n 10 kinderen. Leuk om een aantal nieuwe gezichten te zien! 
We hebben in september voor het eerst de startmiddag samen met de organisatie van het kerkboekje gedaan. We 
zijn met een groepje kinderen wezen kanoën en zwemmen. 
Op de eerste avond zijn we naar het dalletje gelopen en hebben daar wat balspelen gedaan. Het was nog zulk mooi 
weer. We hebben het verhaal over de verlamde man die de vrienden door het dak lieten zakken gehoord. Hier 
hebben we poppetjes van nagemaakt met klei. Dit zie je op de foto.  
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Ook zijn we weer bezig geweest met de schoenendoosactie.  
We hopen nog een aantal mooie en gezellige avonden te hebben.  
  
Omdat we nog niemand hebben gevonden die mee wil draaien met de club, houden we om de week een clubavond. 
We hopen dat er iemand van onze gemeente zou willen aansluiten. 
 Neem bij vragen gerust contact met één van ons op.  
Je bent uiteraard ook van harte welkom om eens te kijken hoe het op zo’n clubavond gaat.  
  

        
 
 

KINDERKERK TIMOTHEUS 
 

 Is het jullie al opgevallen? Of hebben jullie het al gehoord? Er is een nieuwe 
juf op de Kinderkerk! Juf Christine heeft de plaats van Jaccolien opgevuld, 
waar wij natuurlijk heel blij mee zijn! Christine is in het dagelijks leven ook 
juffrouw op een basisschool dus wij hopen dat ze veel kennis en creativiteit 
mee zal nemen! De eerste keren bij de kinderkerk waren in ieder geval al erg 
gezellig. 
 
Ben je nog nooit bij de kinderkerk geweest en wil je ook weleens komen 
kijken?  
Van harte welkom! En je papa of mama mogen ook gerust een keer mee! 
 
Groeten, 
Leiding van de kinderkerk 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqqfw7K3eAhUEU1AKHQo6BjUQjRx6BAgBEAU&url=https://plus.google.com/115809466822922892081&psig=AOvVaw3U7VMl410PYn3NG4FcOt5h&ust=1540978088230914
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