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In deze uitgave: 

 DE BIJBEL: puur ingrediënt of hapklaar gerecht? 

 Verhaal: Het briefje in de klaagmuur 

 SENIORENMIDDAG – Het wonder van Gods schepping -  
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U heeft weer een actueel exemplaar van DDP in handen waarin het wel en wee van de gemeente naar voren komt. 
Zo leest u het laatste nieuws van de kerkrentmeesters en van de zendingscommissie en leert u een gemeentelid 
beter kennen via De Pen en Gespot in de avonddienst. En wat dacht u van het lezenswaardige artikel over Woord en 
Geest en de interessante boekbesprekingen? Ook ontbreken de verschillende roosters natuurlijk niet want wat 

zouden we zonder moeten?  
 
Deze winter zijn er flink wat Groeigroepen gestart en zij buigen zich 
over het boekje van Kees de Vreugd: “Christus voor Israël”. Met 
het oog op de gemeentereis naar Israël is dit zeker waardevol, 
want hoe kunnen we rondreizen in het Heilige Land zonder zicht te 
hebben op Israël? En dan niet (alleen) het huidige moderne Israël, 
maar juist wat Israël ons in geestelijke zin te zeggen heeft. De 
Bijbel is tenslotte een Joods boek en Jezus was een Jood! Daar 
kunnen we niet zomaar aan voorbijgaan en daarom is het goed om 
met elkaar tijdens de kringavonden van gedachten te wisselen.  
We hopen en bidden dat al het gemeentewerk, en dat is veel!, mag 
gebeuren tot opbouw van de gemeente, want het is niet zozeer 
onze gemeente, maar Zijn gemeente.  

 
Laten we zo met elkaar op weg gaan en om het met het thema van de gemeentedag te zeggen: ‘KOM, DOE MEE’  
Doet u (nog) niet mee? Wat houdt u tegen? Lees deze Door De Poort of neem een kijkje op de website 
(www.kerkvannieuwpoort.nl) om te kijken of er een activiteit is die bij u past. Of, neem iemand mee naar een 
activiteit in de gemeente die anders niet zo gemakkelijk de stap zou zetten. Zo mogen we elkaar oproepen en 
aansporen om mee te doen!  
 
We wensen u weer veel leesplezier en wanneer u vragen of opmerkingen heeft, horen we dat graag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
2019 

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

 
17-11-2019 18.30 18.30 

 
ds C.M. Baan 

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

 
24-11-2019 18.30 

 
dhr Verkaik, Hardinxveld Giessendam 

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

 
1-12-2019 18.30 

 
ds J. v. Eck, Lexmond 

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

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

 
8-12-2019  18.30 

 
ds C.D. Zonnenberg, Ochten 

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

 
15-12-2019 18.30 18.30 

 
ds. C.M. Baan 

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

zondag 22-12-2019 18.30 
 

ds J.C. v. Trigt, Ameide. 

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

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

 
25-12-2019 18.30  Kinderkerstfeest 

 
zondag 29-12-2019 9.30 

 
ds M. Westerink, Langerak  

 
29-12-2019 18.30 

 
ds H. Klink, Hoornaar 

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

     

2020 

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

5-1-2020 9.30 
 

ds. M.C. Stehouwer. Wijngaarden 

5-1-2020 18.30 
 

ds. J. de Wit, Jaarsveld. 

12-1-2020 9.30 Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. C.M. Baan 

12-1-2020 18.30 
 

ds. H. Klink, Hoornaar 

19-1-2020 9.30 Heilig Avondmaal ds. C.M. Baan 

19-1-2020 18.30 Dankzegging Heilig Avondmaal ds. C.M. Baan 

26-1-2020 9.30 Doop ? ds. C.M. Baan 

26-1-2020 18.30 
 

Prop. Rick Boele Gouda 

2-2-2020 9.30 
 

ds. C.M. Baan 

2-2-2020 18.30 
 

ds. E.G.de Kruijf, Capelle a.d IJssel 

9-2-2020 9.30 
 

ds. M.W. Westerink 
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9-2-2020 18.30 
 

ds. C.M. Baan 

16-2-2020 9.30 
 

ds. C.M. Baan 

16-2-2020 18.30 
 

ds. C. Bos, Benschop 

23-2-2020 9.30 1e lijdenszondag ds. J. Jongejan, Hendrik-Ido-Ambacht 

23-2-2020 18.30 
 

ds.  J.C. v. Trigt, Ameide 

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, Papendrecht 

11-3-2020 14.30 Biddag ds. C.M. Baan 

11-3-2020 19.30 
 

ds. C.M. Baan 

 

VAN ONDER DE HAMER 
 

Het is alweer even geleden. Die mooie september maand waarin het winterseizoen is geopend met een 
gemeentedag bij de familie Brandwijk. We blikken terug op een ontspannen middag met sport en spel en volop 
gelegenheid om elkaar weer te spreken. Deze prachtige middag hebben we afgesloten met een heerlijke BBQ. 
 Een mooie start van het nieuwe winterseizoen. De kerkenraad is blij en dankbaar dat zoveel mensen de weg hebben 
gevonden naar het kringwerk, Bijbelstudie, catechese, club, Vita Nova, Vijverhofkring en zoveel andere activiteiten.  

Nieuw zijn de avonden met als thema Christianity Explored.  Daarin maken 
deelnemers in 7 avonden kennis met het christelijk geloof.  
Het is bemoedigend dat zovelen voor het eerst of opnieuw kennis willen 
maken met het christelijk geloof.  
We zijn ook blij dat er dit jaar weer nieuwe gemeenteleden leiding willen 
geven aan het clubwerk. We wensen Janneke Brandwijk, Marcel Hakkesteegt 
en Ivo de Jong veel inspiratie toe om het geloof te delen. Heel veel mooie 
clubavonden met onze jongeren toegewenst!  
De afgelopen maanden hebben we als kerkenraad veel gesproken over het 

beleidsplan. Iedere vier jaar wordt dit onder de loep genomen. Ieder gedeelte is opnieuw bekeken. Alle 
hoofdstukken worden voorbereid door groepjes van twee kerkenraadsleden. Daarna bespreken we dit met de hele 
kerkenraad. Je wordt je dan weer bewust dat een zondagsschool er bijvoorbeeld niet meer is en dat de kinderen in 
onze gemeente naar de kinderkerk gaan. Ook is er meer samenwerking met de buurgemeente in Langerak over de 
catechisatiegroepen waarin we meer gezamenlijke avonden houden. Zo passen we het beleidsplan verder aan de 
huidige situatie aan en zoeken we richting in de Bijbel over actuele onderwerpen. De komende maanden willen we 
dit traject afronden. Het voornemen is om dit met de gemeente te bespreken op de gemeente avond in het voorjaar.  
Dit najaar is ook een spannende tijd i.v.m. de verkiezingen. Doordat de broeders Arie Bikker, Teunis Voormolen, 
Gerrit de Vos en Arno Bikker hebben aangegeven te stoppen, zijn er vier vacatures ontstaan. Drie voor het ambt van 
ouderling en één diaken. We zijn blij dat Marinus Bochanen en Ronald van Herk beschikbaar zijn voor een nieuwe 
periode van 4 (Marinus) en 2 (Ronald) jaar. We bidden dat de Heere het beroepingswerk zal zegenen en dat Hij 
nieuwe gelovigen roept om de ontstane vacatures op te vullen.  
Tot slot blikken we terug op een mooie dienst met ds. Stelwagen. Hij vierde met onze gemeente zijn jubileum dat hij 
vijftig jaar geleden op 26 oktober 1969 werd bevestigd als predikant in Nieuwpoort. Hij vulde toen de vacature in die 
was ontstaan door het vertrek van ds. Baart. Ds. Stelwagen preekte die middag over Jesaja 55:11: “Zo zal Mijn woord 
zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het 
zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Hoe mooi is het om te zien dat dit nog steeds zo is. We komen 
in 2019 nog steeds als gemeente bij elkaar. Met elkaar ontdekken we steeds weer nieuwe dingen in het geloof.  
 
Een hartelijke groet, Daan Lekkerkerker 
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WOORD EN GEEST 
 
Bijbel lezen met de hulp van de Heilige Geest  
 
Woord en Geest  
Bijbel lezen heeft altijd te maken met de heilige Geest. In de liturgie van onze erediensten zijn we ons daar maar al te 
zeer van bewust. Daarom wordt er ook gesproken van: ‘Het gebed om de opening van het Woord en de verlichting 
met de Heilige Geest’. Dat is het zogenaamde epiclesegebed. Epiclese betekent: ‘er bij roepen’. Wij roepen de 
Heilige Geest aan. Niet of Hij Zich dan ook bij de dienst wil voegen, want Hij is er altijd bij. Maar eigenlijk of Hij ons er 
bij wil roepen. Of wij ons hart zullen richten op God in de dienst en het Woord uit de Bijbel zullen begrijpen. Of Hij 
ons verstand wil verlichten met het licht van Gods heerlijkheid.  
De Heilige Geest is eigenlijk de Auteur van het Woord: Hij is de Schrijver van de Bijbel. Het bijzondere van de Bijbel is 
niet dat het door al die (naar schatting 40) mensen geschreven is. Maar dat er door al die eeuwen heen en door al 
die schrijvers heen een eenduidig verhaal is ontstaan wat met elkaar samenhangt. Daarmee is de Bijbel het meest 
bijzondere boek geworden dat je kunt bedenken, want de Auteur is er te allen tijde bij geweest toen het geschreven 
werd. En zoals een tekst die als het ware door een coderingsmachine gegaan is, heb je die machine ook weer nodig 
om de tekst te kunnen ontcijferen. We kunnen nog zoveel studie toepassen, maar als de Heilige Geest de woorden 
niet voor ons opent, dan blijft het net zo raadselachtig als een serie op het oog willekeurige letters.  
 
Bijbel lezen  
In de kerk ervaren we dat gebed om de verlichting met de Heilige Geest misschien bijna als automatisme. Na de 
Psalm of het lied wat volgt op de Wetslezing of de geloofsbelijdenis legt u waarschijnlijk uw boekje al aan de kant en 
vouwt u uw handen alvast. Positief uitgedrukt: het is een goede gewoonte geworden. Maar is dit thuis ook de 
gewoonte? En als u thuis Bijbel leest bij het eten? Krijgt dat ook wel eens een plek in uw gebed, of God ons 
lichamelijk en geestelijk wil voeden? Als wij bidden om de leiding van de Heilige Geest bij het Bijbel lezen, dan 
kunnen we tegengaan dat we gedachteloos of vluchtig de Bijbel lezen. Misschien heeft u een dagboekje of andere 
hulpmiddelen om de Bijbel te lezen. Dit kan helpend zijn en beveel ik zeer zeker aan. Maar al die dingen kunnen er 
ook voor zorgen dat we er bijna niet meer bij stil staan dat het niet het GZB-dagboekje of wat u ook maar ter hand 
neemt is die voor u het Woord opent. Het is de Heilige Geest die dat doet.  
 
Intensief  
Het ‘lezen met de hulp van de Heilige Geest’ staat voor een intensieve manier van omgaan met de Bijbel, waarin het 
gebed een cruciale rol speelt. Daarin mogen we ons open stellen voor de Heilige Geest die het Woord van de Schrift 
ons zo na aan het hart wil leggen dat we er werkelijk door worden geraakt en veranderd. Blijft veel Bijbellezen toch 
niet steken in informatieverwerving en -verwerking? Informatie vergaren uit de Bijbel is niet verkeerd, zeer goed 
zelfs, maar het mag geen doel op zichzelf worden. Het Woord van God is ‘het zwaard van de Geest’ (Efeziërs 6: 17) 
en het ‘is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van 
ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 
4:12). Gebeurt dat allemaal wel als we de Schriften openen? Verwachten we het eigenlijk wel, dat we werkelijk 
vernieuwd zullen worden? En leggen we het gelezene dan weer in gebed terug bij God?  
 
Moed  
We dreigen in deze tijd ‘geloofsconsumenten’ te worden. Afhankelijk van podcasts, internet, preken, dagboekjes en 
noem deze blijvende stroom van voeding in het geloof maar op. Begrijp me niet verkeerd. Ik juich al deze middelen 
toe en ik ben oprecht blij als u hierdoor steeds meer leert van Gods Woord en Gods bedoeling met uw leven. Maar 
tegelijk dreigt er een gevaar in dat consumentisme. Als dat niet hand in hand gaat met de persoonlijke omgang met 
de Bijbel, en meer nog, met de persoonlijke omgang met de Auteur van datzelfde boek, dan mist al die voeding de 
bodem waar het in mag landen. Dan worden we snel te kritisch op de vorm, in plaats van dat we de inhoud wegen 
en toetsen aan de Bijbel van wat we horen. We worden kwetsbaar in ons geloof. Misschien handelen we uit 
onmacht of angst, omdat we bang zijn dat we de woorden niet begrijpen, of niet weten waar we moeten beginnen. 
Allerlei dingen kunnen opdoemen als we de Bijbel ter hand nemen. Waar halen we de moed vandaan om de Bijbel te 
lezen, als puur ingrediënt in plaats van een hapklaar gerecht? Dat mag in afhankelijkheid van God die door Zijn 
Heilige Geest ons in Zijn wonderlijke Woord de Weg zal wijzen! 
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Het briefje in de Klaagmuur 
 
Hoe het mogelijk is begrijpt niemand, maar een Joodse jongen overleefde in de oorlog drie concentratiekampen. Hij 
verloor beide ouders, veel familie en kennissen, maar niet zijn geloof.  
Brood- en broodmager, volkomen ondervoed en ontredderd, vond hij uiteindelijk mensen die zich over hem 
ontfermden.  
 
Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika, werd goed opgevangen, studeerde en trouwde en kreeg een zoon, Joey 
genaamd. Natuurlijk voedde hij zijn zoon op in het Joodse geloof. Hij vertelde hem ook wat er allemaal voor 
verschrikkelijks was gebeurd met diens opa en oma, maar toen Joey ouder werd ging hij met vrienden om, die, het 
was in de hippietijd, op zoek gingen naar een godservaring in India. Ook Joey wilde zijn geluk in India gaan 
beproeven. Op een dag vertelde hij dat aan zijn ouders.  
De vader schrok vreselijk.  
“Wat ga je nou doen, zoon”, riep hij uit, “Jij hoeft niet op zoek te gaan naar God. Wij zijn Joods!” Joey hield echter 
voet bij stuk en toe hij kwaad de deur uit liep, riep de vader hem na:  
“Als jij het geloof, waarvoor onze familie zo heeft geleden, de rug toe keert, hoef je hier niet meer terug te komen!” 
Zo kwam er een vreselijke breuk tussen de vader en de zoon.  
 
Het was een paar jaar later. Joey woonde en werkte in India, maar de ware God had hij nog steeds niet gevonden. 
Op een dag ontmoette hij heel toevallig een oude kennis uit Amerika. Ze kwamen aan de praat en de man zei: “Wat 
erg van je vader, he?” “Wat is er dan met hem?” vroeg Joey, “k Heb hem al jaren niet gezien. We hebben geen 
contact met elkaar.”  
 
De kennis vertelde, dat de vader dood was, gestorven aan een hartaanval. Wat een schok voor Joey. Hij begreep 
drommels goed, dat door zijn optreden de vader van verdriet gestorven was. Hij kreeg flink spijt. Dagenlang liep hij 
verdwaasd rond, alle herinneringen van vroeger kwamen boven. Wat had hij een goede vader en moeder gehad! Dat 
hij dat niet gewaardeerd had…  
 
Eindelijk nam hij het besluit om naar het land van zijn voorouders te gaan, Israël. Daar bij de Klaagmuur zou hij 
treuren en vergeving vragen aan God.  
Zo gezegd, zo gedaan. Na veel omzwervingen stond hij dan op de heilige plaats, de Klaagmuur, waar honderden 
mensen dagelijks komen bidden en huilen. Joey herinnerde zich nog de gebeden van vroeger en herhaalde de 
dierbare woorden.  
Van een verkoper kocht hij een Joods gebedenboek en ook papier en pen om zijn innigste wens op te schrijven en 
die, net als alle nadere Joden, in een gaatje in de Klaagmuur te steken.  
“t Zal wel moeilijk zijn nog een plekje te vinden, meneer”, zei de verkoper. “Als u niets vindt, kunt u uw gebed ook 
gewoon op de grond voor de muur gooien…”  
Maar de zoon, die vreselijk veel wroeging had, wilde het zichzelf niet te gemakkelijk maken. Hij zocht en hij zocht…, 
drie uur lang. Toen meende hij helemaal bovenaan nog een leeg spleetje gevonden te hebben.  
Hij frommelde het papiertje erin, maar…het spleetje was toch niet leeg, want er viel een ander gebedje uit.  

 
Het dwarrelde naar de grond.  
Joey raapte het op om het terug te stoppen.  
Nu is het niet erg netjes om de intieme wensen van 
een ander te gaan lezen, maar Joey kon de verleiding 
niet weerstaan. Hij opende het en las wat er op stond.  
Dit waren de woorden die hij tot zijn stomme 
verbazing las:  
 
“Lieve Joey, als je ooit nog dit briefje mocht vinden, 
omdat je op zoek bent naar de God van je voorouders, 
weet dan dat ik je volkomen vergeven heb. Afz. Je 
vader”  
 

Vanaf dat moment wist Joey dat de God van zijn voorvaderen Abraham, Izaäk en Jakob, zijn God was. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Schilderwerk binnenkant ramen kerk 
Op het moment zitten we in de voorbereiding om de 
binnenkant van de ramen van ons kerkgebouw te 
laten schilderen, een grote klus die we dan ook willen 
uitbesteden aan een schildersbedrijf. De 
werkzaamheden zullen in 2020 uitgevoerd gaan 
worden. We hebben als kerk een subsidie ontvangen 
van de overheid voor het onderhoud van ons 
kerkgebouw, dit is echter niet toereikend, de COK 
heeft toegezegd ook in deze kosten te zullen 
bijdragen. Voor wat betreft de subsidie, hier zullen we 
meer uitleg over geven op de komende 
gemeenteavond bij de presentatie van de begroting. 
 

Vrijwilliger 
We zijn op zoek naar 
een vrijwilliger die in 
de periode april t/m 
september de 
bloembakken op ons 
kerkplein wil 

onderhouden, dit betekent planten van nieuwe 
plantjes, verwijderen van onkruid en water geven bij 
warme dagen.  
 
Kinderkerk 
De kinderkerk gaat gebruik maken van de ruimte in 
het Havenlicht waar voorheen de inpakclub COK haar 
werkzaamheden verrichtte. De commissieleden van 
de Kinderkerk zullen de ruimte gaan aanpassen wat 
beter is toegespitst voor de kleine kinderen met 
vrolijke kleuren en passend meubilair, de COK heeft 
toegezegd om bij te dragen in de kosten. 
 
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 
 

VERBODEN BIJBELS 
 
Nieuw project Zendingscommissie 2019-2020 
 
Zondag 13 oktober jl. verzorgde de contactcommissie 
na de ochtenddienst weer een moment van 
ontmoeting onder het genot van koffie, thee en fris. 
Velen waren daarop afgekomen en hadden fijne 
gesprekken. Die ochtend gebruikte de 
zendingscommissie ook om haar nieuwe project te 
presenteren en haar oude project af te ronden.  

Edwin Baelde sprak de aanwezigen toe en begon met  
een terugblik op het project van 2017-2018 en 2018-
2019. Toen hebben wij als gemeente ex-moslims in 
Egypte via de SDOK financieel gesteund; 
christenen/gezinnen die vanwege hun bekering en 
geloof in de Here Jezus bedreigd worden en niet meer 
op de plek konden blijven waar zij naar school gingen, 
werkten en/of woonden. Broeders en zusters dus die 
elders een heel nieuw bestaan in Egypte moesten 
opbouwen. Dat betekende dan: een nieuwe 
woonruimte zoeken en bekostigen, een nieuwe baan 
zoeken, een andere school voor de kinderen zoeken, 
enz. Een heel ingrijpend gebeuren dat alleen 
financieel al voor hen een moeilijke zaak is. Dankzij de 
trouwe steun van donateurs konden wij hen financieel 
ondersteunen. Tweemaal konden wij een gift 
overmaken van €1200! Via kaarten en gebed mochten 
we hen ook bemoedigen. Via regelmatige bezoeken 
van de SDOK werden en worden onze broeders en 
zusters en hun kinderen blijvend bemoedigd en 
toegerust in hun geloof. Nu wij als gemeente deze 
steun stoppen, wil dat niet zeggen dat de hulp aan 
deze christenen/gezinnen ook stopt. Gelukkig niet! De 
SDOK zet die financiële steun gewoon door middels 
andere gemeenten/christenen die financieel 
bijdragen. 
 

 
 
De reden dat wij dit project stoppen is dat wij onze 
blik ook willen richten op andere delen van de wereld 
waar broeders en zusters lijden vanwege hun geloof. 
Ons nieuwe doel ligt dan ook in Azië, in Noord-Korea, 
een land waar de leiders worden vereerd als God, 
waar de Bijbel een absoluut verboden boek is en 
wordt gezien als zeer gevaarlijk, zeker voor de 
verering van de leiders. Nu is het inderdaad ook zeer 
gevaarlijk om een Bijbel te hebben in Noord-Korea. 
Bezit leidt veelal tot een onmenselijk verblijf in een 
van de vele strafkampen. Het is een wonder van God 
dat er in dat land nog mensen zijn die christen durven 
te zijn, weliswaar verborgen. Altijd op hun hoede 
opdat ze niet verraden worden door buren, vrienden 
of zelfs familie. Een wonder is het ook dat er ondanks 
alles een groeiende interesse is in het Woord van God.  
Het project dat wij steunen is een ballonnenproject. 
Via de partnerorganisatie van de SDOK de Voice of the 
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Martyrs Korea in Zuid-Korea verspreiden zij het 
evangelie in Noord-Korea via de lucht. Middels 
ballonnen worden duizenden Bijbels en ander 
materiaal naar Noord-Korea gestuurd. De ballonnen 
worden vanaf verschillende plekken in Zuid-Korea als 
de weersomstandigheden gunstig zijn de lucht in 
gelaten. Via GPS ontvangers kan bepaald worden 
waar de ballonnen in Noord-Korea terecht komen en 
waar ze in de atmosfeer uiteenspatten. Het in 
plasticfolie verpakte materiaal valt dan verspreid 
ergens in het land. Deze acties gaan gepaard met veel 
gebed, in het geloof dat het materiaal in handen komt 
van de juiste personen en God weet wie dat zijn. Het 
wordt alles in Zijn handen gelegd. Via de beamer en 
het scherm konden wij iets van deze acties zien. Wat 
een ijver en vertrouwen hebben de mensen in Zuid-
Korea, die deze acties op touw zetten. Om één Bijbel 
op deze manier in Noord-Korea te krijgen is 
gemiddeld € 12 nodig. Gevraagd is om een financiële 
bijdrage van € 5000. Door maandelijkse steun van veel 
gemeenteleden kunnen wij dit jaar in ieder geval 2500 
euro toezeggen! Alles wat meer op de rekening van 
de zendingscommissie gestort wordt voor deze actie 
storten wij uiteraard door en het eind bedrag laten wij 
dan t.z.t. weten. Het rekeningnummer van de 
Zendingscommissie Hervormde Gemeente 
Nieuwpoort is NL58 RABO 0155 5098 96 Als u/jij meer 
wilt weten over dit project dan kan dat via de site van 
de SDOK, zeer aan te bevelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ander aspect, waarover u/jij ook kunt lezen op de 
site van de SDOK, is het versturen van kaarten naar 
broeders en zuster die kortere of langere tijd 
gevangen zitten, soms echt al jaren… en geen of 
nauwelijks contact hebben met de buitenwereld; 
gelovige gevangenen die wellicht het gevoel hebben 
vergeten te zijn, het gevoel hebben er helemaal alleen 
voor te staan in meestal miserabele, gevaarlijke 
omstandigheden. Wij kunnen ze bemoedigen door 
een kaart te sturen. Om dit te promoten hebben we 
40 enveloppen met kaart, postzegel 
(internationaal1=€1,45), adres en Engelse teksten 
uitgedeeld om te schrijven en op te sturen. We hopen 
zo aandacht te krijgen voor deze manier van 
bemoedigen. Daarbij mogen we best denken aan de 

woorden van de Here Jezus zelf: `Wie het dezen heeft 
gedaan, heeft het Mij gedaan´. Nieuwpoorters staan 
bekend om het sturen van veel kaarten naar 
gemeenteleden en anderen in en rondom de Poort!  
Zou het niet fijn zijn als we daar regelmatig een kaart 
tussen doen voor een van onze broeders en zusters in 
gevangenschap. Eigenlijk is het heel eenvoudig toch?! 
Via de site van de SDOK of van Friedensstimme kun je 
de adressen heel eenvoudig opvragen. Je legt een 
stapeltje kaarten met envelop klaar, je zorgt voor een 
velletje van vijf zegels internationaal en je kunt zo nu 
en dan een kaart sturen. Het zou mooi zijn als je die 
dan, net als de ballonnen, laat vergezellen met je 
gebeden in het geloof dat die kaarten dan ook echt 
aankomen! Van de aanwezigen waren slechts twee 
gemeenteleden die weleens een kaart stuurden… Wat 
meer bekendheid met deze actie kan dus geen kwaad. 
Zullen we volgend jaar weer eens tellen? We hopen u 
/jij op een volgende bijeenkomst opnieuw of voor het 
eerst te zien. 
 
Een hartelijke groet, mede namens de 
zendingscommissie, 
Arie Visser, ouderling zending en evangelisatie 
 

GROEIGROEPEN 
 
GGG kringwerk seizoen 2019-2020.  
Wij zijn het kringwerk van dit seizoen begonnen met 
de startavond.  
Het was een afwisselende avond, waarin ds. Baan 
uitleg gaf van het thema: “Christus voor Israël”. 
  

 
 

Dat is de titel van het boekje dat we nu gaan 
gebruiken.  
Het was een mooie avond, heel afwisselend en 
leerzaam.  
Er waren o.a. 6 spellen waarin vragen werden gesteld 
over Joodse mensen en hun gebruiken en over het 
land Israël.  
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In de week van 15 oktober gingen de kringen van 
start.  
 
Wij gaan met elkaar de volgende 8 onderwerpen 
bespreken:  

 Israël, Gods eerstgeboren zoon.  

 Jezus, Gods eniggeboren Zoon.  

 Jezus is een jood.  

 De verwachting van de Messias in het Oude 
Testament.  

 De verwachting van de Messias in het Nieuwe 
Testament.  

 De lijdende Knecht.  

 Jezus en Israël.  

 Vervulling en verwachting.  
 
Wij zien er naar uit mooie kringavonden mee te 
maken.  
Ontdekken wat er in de Bijbel staat.  
Ontdekken wat de meningen en de ideeën zijn van de 
kringleden en er is natuurlijk ook ruimte voor onze 
mening. En daar dan weer over doorpraten.  
En natuurlijk is er ook plaats en ruimte voor wat ons 
bezig houdt.  
Het is fijn om in vertrouwen met elkaar in gesprek te 
zijn.  
Dankbaar zijn wij dat het kringwerk zo leeft in de 
gemeente.  
Wij starten met 6 kringen en de Bijbelkring.  
Daarnaast is er de Vijverhofkring en de 
verdiepingskring. Wat een zegen.  
 
Teunis Voormolen 

 

DE PEN 
 
1.  Wie ben je en wat voor werk of studie doe je?  
Ilona Karsdorp (23 jaar) en ik ben werkzaam als 
forensisch criminoloog. 
 
2. Wat zou je (willen) 
doen als je dit werk niet 
deed? Hmm lastige 
vraag… Ik heb namelijk 
nog nooit getwijfeld aan 
de keuze voor mijn 
vakgebied. Het lijkt me 
wel leuk om met 
kinderen te werken, dus 
misschien had ik dan 
een baan in die richting 
gehad.  
3. Welk compliment 
blijft bij je?  

Mijn scriptiebegeleider typeerde mij in haar speech 
tijdens mijn afstudeerceremonie als gedreven, 
nauwkeurig, volwassen en bescheiden.  
 
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop?  
Ik kan soms wat perfectionistisch in mijn werk zijn en 
daardoor net zolang doorgaan totdat ik helemaal 
tevreden ben.  
 
5. Wat is je lievelingseten?  
Ik houd erg van de Mexicaanse keuken, zoals burrito’s 
en taco’s, maar ook de Hollandse pot kan ik 
waarderen.  
 
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen?  
Het lijkt me super interessant om een dagje te ruilen 
met iemand die continu in de spotlights staat, zoals 
bijvoorbeeld koningin Maxima. 
 
7. Hoe blijf je in conditie? Ik voetbal al van kleins af 
aan drie keer in de week. Voorheen lange tijd samen 
met mijn twee zussen bij Ste.Do.Co in Hoornaar, maar 
sinds 2016 speel ik bij V.V.A.C. in Ottoland.  
 
8. Wat betekent geluk voor je?  
Ik ben een echt familiemens, dus geniet ervan om 
samen met mijn familie te zijn. 
 
9. Wat raakt je?  
Verdriet van anderen kan mij erg raken, maar ook 
zinloos geweld en armoede vind ik heel aangrijpend. 
10. Waar heb je spijt van?  
Sinds ik fulltime werk besef ik dat ik misschien nog 
meer had moeten genieten van de tijd dat ik nog 

studeerde en meer vrije tijd had 😊  
 
11. Wat is je favoriete tv/radio programma?  
Ik kijk niet zoveel televisie, maar iedere dinsdagavond 
zit ik wel klaar voor Opsporing Verzocht.  
 
12. Wat is je favoriete boek/internetsite?  
Boeken van Simone van der Vlugt vind ik vaak heel 
leuk, bijvoorbeeld ‘Blauw water’ heb ik in één dag 
uitgelezen.  
 
13. Wat weet niemand over je?  
Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. 
 
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Onze achtertuin: uit de wind, in de zon en aan het 
water.  
 
15. Aan wie geef je de pen door?  
Henk Ritmeester.  
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MEISJE GEZOCHT 
In de vorige Door de Poort hadden we de foto van de 
rubriek, Meisje gezocht nog een keer afgebeeld met 
een tip: 
Haar voornaam heeft 2 dezelfde letters als haar 
achternaam.  
En nu is ze geraden. En het is….Nees van der Ree. 
Er waren heel wat mensen die het deze keer geraden 
hebben: 
Tineke de Zeeuw, Corrie Jerphanion, Gerda van der 
Graaf, Piet van der Maas, Joke Muijs, Sjanie 
Pellegrom, Ariena Jongejan en Huib van der Graaf. 

Jullie hadden het goed geraden.  
 
Nu hebben we weer een meisje met een mooie strik 
in het haar. Wie is dit meisje die een hele tijd geleden 
10 jaar is op deze foto.  
Oplossing mag naar e.suur@hetnet.nl 

 

SAMEN BIDDEN 
 
Data gebedskring D.V. december 2019 – maart 2020  
 
Zondag 1 december Anje Brandwijk Binnenhaven 40  
Maandag 16 december Ariena Jongejan Waterlinie 54  
Donderdag 2 januari Aart Brandwijk Graafland 83  
 
Gebedsweek 19-25 januari Verschillende kerken  
 
Zondag 2 februari Anje Brandwijk Binnenhaven 40  
Zondag 16 februari Jan van den Dool Binnenhaven 42  
Zondag 1 maart Anje Brandwijk Binnenhaven 40  
Maandag 16 maart Ariena Jongejan Waterlinie 54  
 
Tijd: van acht tot negen uur  
op zondag na de avonddienst  

WEEK VAN GEBED 
 
Week van Gebed 2020: Buitengewoon  
De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt dit 
jaar uit het laatste deel van het boek Handelingen, 
hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. 
Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op Malta, en daar met 
buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden.  
 
Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het 
evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt 
deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op 
Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het 
materiaal voor de gebedsweek voorbereid.  
 
In het verhaal van Paulus’ schipbreuk zijn 
verschillende glimpen van het buitengewone waar te 
nemen. Het begint al tijdens de storm, die het schip 
uiteindelijk ten onder doet gaan. Terwijl de 
opvarenden vrezen voor hun leven en de bemanning 
er alles aan doet om het schip varende te houden, is 
de rust van Paulus opmerkelijk. Hij weet dat zijn leven 
veilig is in de handen van God. Een engel had hem dat 
zelf verteld. Het is vanuit dit geloof in God en het 
vertrouwen op Zijn leiding dat hij ook zijn 
medereizigers hoop kan bieden op de goede afloop.  
 
In de onrust die ook deze wereld en de levens van 
haar bewoners kan tekenen, mogen wij die Christus 
volgen; brengers van hoop zijn.  
Wanneer Paulus en zijn reisgenoten ten slotte 

stranden op Malta, wordt hen 
daar buitengewone 
vriendelijkheid betoond door de 
eilandbewoners. Er wordt een 
vuur aangelegd waaraan ze zich 
kunnen verwarmen en drogen. 
Ze krijgen voedsel om hun 
honger te stillen. Ondanks het 
feit dat de eilandbewoners 
Christus niet kenden, werd Zijn 
liefde toch zichtbaar in hun 
handelen.  
 
Dit mag ons inspireren. 
Allereerst om te leren 
gastvrijheid te ontvangen. Het is 
soms comfortabeler om de 
helpende hand te bieden dan ‘m 
aan te nemen. Zeker christenen 
hebben vaak de neiging om 
vooral uit te willen delen. Dit 
verhaal laat echter zien dat 
Christus ook werkzaam is in en 

mailto:e.suur@hetnet.nl
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door anderen. Zien wij dat? Willen wij van anderen 
ontvangen? En delen we met anderen?  
 
Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn 
reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone. Zo 
leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen 
én door te geven.  
In Nieuwpoort/Langerak hopen we mee te bidden in 
deze Week van Gebed. Tijd en plaats komen te zijner 
tijd in De Zaaier.  
Van harte uitgenodigd voor de Week van Gebed en de 
gebedskring.  
 

DE HERBERG 
 
Herbergmiddag  
Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!  
Over pastoraat aan volwassenen met een 
incestverleden.  
Donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het 
Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een 
bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en 
pastoraal werkenden.  
Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en 
krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie 
ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er 
gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als 
incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor 
geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we 
in het pastoraat volwassenen met deze 
jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W. (Adriana) Balk-
van Rossum uit Ede deed er jarenlang onderzoek naar 
en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de 
onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook 
praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid tot gesprek.  
De middag begint om 13.30 uur (koffie is om 13.00 
uur klaar) en wordt om 15.30 uur afgerond. Kosten: 
10,00 euro. Inlichtingen en opgave: 
koetshuis@pdcdeherberg.nl . Bankrekeningnr. 
NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum: 25 november. 
  

 
 
Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!  
Wil jij een paar maanden iets heel anders doen? Heb 
je tijd nodig om na te denken over een vervolgstudie? 
Vind je het leuk om met andere jongeren je handen 
uit de mouwen te steken? Denk dan eens aan een 
diaconaal half jaar in de Herberg in Oosterbeek. Per 1 
februari is er plaats. Op een ontspannen manier doe 
je veel ervaring op en kun je werken aan je 

persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloop 
dag, ervaar de sfeer en ontdek of het bij je past. Lees 
meer op onze website:www.pdcdeherberg.nl  
 

SENIORENMIDDAG 
 
Op deze mooie zonnige donderdagmiddag zijn we met 
bijna 100 mensen samengekomen in de grote zaal van 
de Vijverhof. Tijdens de opening heet Johan Huisman 
iedereen van harte welkom.  
Wat fijn dat er zovelen gekomen zijn.  
Het thema is: “Het wonder van Gods schepping”. 
 

 
 
Dit bijzonder mooie thema klinkt elke keer weer:  
-Door de liederen die we zingen over De Heer der 
heren, die steile bergen en koele meren heeft 
voortgebracht. Over de bloemen op de velden, met 
koninklijke pracht.  
-Door de schriftlezing uit Genesis 1, waarin we lezen 
dat God alles heeft gemaakt.  
-Door de meditatie van Ds. Baan, hij vertelt ons dat 
we God leren kennen door de schepping en hoe deze 
door God wordt bestuurd. God was er al aan het begin 
en zal er ook altijd zijn. We mogen verwonderd zijn 
over de schepping. Over hoe mooi alles is gemaakt.  
-Door de prachtige presentatie die Rien Mouw ons 
laat zien. Hij laat ons kennis maken met de prachtige 
natuur van de Veluwe. We zien bijzondere mooie 
ijsschotsen, een verkouden ijsvogel, bijzondere 
mensen en als laatste iets waar we ‘s nachts van 
wakker liggen. Dat valt wel mee hoor, maar het geluid 
van de burlende herten in het najaar, is wel een heel 
indringend geluid. De jonge mannetjes herten willen 
hun plekje veroveren, maar dat lukt niet altijd.  
Tussendoor krijgen we nog allerlei lekkers.  
Bij de koffie is er appeltaart, omdat het Wijkwerk 45 
jaar bestaat.  
Na de presentatie gaan we rond de tafels zitten en 
smullen we met elkaar van de maaltijd.  
Na afloop wordt Rien Mouw, Ds. Baan en Gerrie 
Kortlever bedankt met een mooi boeket. Ook voor  
Wil de Jong is er een mooi boeket, want zij is precies 
op deze dag 45 jaar getrouwd.  
We kunnen terugzien op een mooie, gezellige 
seniorenmiddag.   Margreet de Jong 
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GESPOT IN DE AVONDDIENST 
 
Gespot in de avonddienst.  
 
Sinds maart dit jaar zien wij met zekere regelmaat een jongeman in onze kerk. Vooral in de avonddienst komt Bram 
Aantjes, zo heet deze nieuweling, bij onze gemeente een stoel bezet houden.  
Hij heeft het voor het kiezen want wat hem vooral opvalt, is dat er plek genoeg is.  
Wij van de redactie dachten weer een persoon gevonden te hebben voor ons interview. Want net als wij zijn jullie als 
lezers van Door de Poort vast ook benieuwd wie deze knul is. Het was heel fijn dat Bram het goed vond om wat over 
zijn persoon te vertellen.  

 
Dus stel ik u voor; Bram Aantjes, geboren op 10 juli 1991 in Ottoland. Een 
boerenzoon, een buitenkind. En dat kwam goed uit want er was ruimte 
genoeg om lekker buiten te spelen bij de boerderij.  
Meehelpen op de boerderij was meer een verplichting. Hij moest en deed 
het dan ook maar het was niet zijn ding. Op zondag moest hij de stallen 
reinigen.  
Gelukkig had hij nog 4 broers en 1 zus die net als hij mee hielpen. Vooral 
de oudste broer was net als zijn vader een echte boer die het bedrijf over 
gaat nemen op den duur. Er worden plannen gemaakt om de boerderij te 
verplaatsen op het erf.  
 
Bram had meer technische talenten en ging na de basisschool naar ‘het 
Gilde’ in Gorinchem. Een VMBO waar hij veel geleerd heeft van 
installatietechniek.  

Daarna heeft hij de BBL opleiding op het ‘da Vinci’ gedaan. Dit was niet zo’n succes. Hij had die 4 jaar op het VMBO 
meer geleerd als die ene dag in de week op het MBO.  
Met 16 jaar dus 4 dagen werken en 1 dag naar school. Hij is begonnen bij Wemmers installatie techniek. Toen hij 22 
jaar was ging hij naar een andere baas. Arie den Besten die een klein bedrijfje had. Bram beviel goed en Arie wilde in 
hem investeren door een bus te kopen en materialen voor het werk.  
Maar Bram had andere plannen. Hij wilde eigenlijk voor zich zelf gaan werken. Voordat de baas alles voor hem ging 
aanschaffen heeft hij dit verteld. Hij vond het wel zo eerlijk.  
Toen is hij inderdaad op 22 jarige leeftijd voor zichzelf begonnen.  
Aantjes Installatiewerken staat er op zijn bus.  
Deze staat elke avond in de Liesdel geparkeerd. Als hij tenminste niet aan het werk is.  
Want Bram heeft het druk. Hij heeft klussen zowel in de regio als Rotterdam.  
 
Ik vroeg aan Bram wat hij dan zoal installeert. Dit gaat van badkamers, c.v’s leidingwerk, zinken dakgoten, urinoirs, 
etc. etc.  
Op het moment is hij met sanitair werkzaamheden bezig in Rotterdam Als hij hier mee klaar is wil hij liever niet meer 
in Rotterdam werken. Bram vindt files verschrikkelijk. Dus werkt liever in de regio.  
Heel soms huurt deze ondernemer iemand in om naar storingen te gaan van c.v’s.  
Want anders blijft er geen tijd over voor zijn grootste passie…..  
 
De motorcross. Al jong reed Bram op het land van zijn vader in de modder met een crossmotor. En hij is nog steeds 
verslaafd. Ondanks het feit dat hij verleden jaar een serieus ongeluk 
heeft gehad.  
Augustus 2018. De poldercross, waar hij van in het bestuur zit, 
hadden bedacht om te gaan dubbelspringen.  
Dan neem je 2 losse schansen en die gebruik je voor 1. Ze hadden er 
zelf een gemaakt om te kunnen trainen. Tijdens de training ging het 
mis….Voor het hoogste punt knalde de motor van Bram tegen de 
tweede schans.  
Zenuwbeschadiging in de knie. Kruisband operatie in oktober. O ja 
en terloops vertelde Bram dat hij ook nog zijn arm had gebroken.  
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Hij heeft een half jaar niet kunnen werken. Gelukkig woonde hij toen nog thuis.  
Hij heeft er nog last van. De zenuwbeschadiging zorgt er voor dat zijn voet niet meer zo goed werkt. Een klapvoet 
noemen ze dat. Hij heeft hem pas geleden flink verzwikt op zijn werk. Er is een foto van gemaakt. Voor Bram 
spannend wat de uitslag is. Intussen weet hij dat er een botsplinter zit. Hier heeft hij drie weken mee gelopen. 
Normaal gesproken groeit deze weer aan maar als dit niet gebeurt moet hij waarschijnlijk weer onder het mes om de 
splinter te verwijderen.  
Wordt vervolgd.  
Pas appte zijn moeder, Ik denk dat je misschien moet stoppen met crossen. Bram appte terug. Ik kan beter stoppen 
met werken…..  
 
Toen ik bij Bram in de huiskamer kwam, keek ik eens om me heen en zag 
daar niet de tierelantijntjes van een huishouden.  
Een hert en een everzwijnenkop, een buks. Dat is dus zijn tweede hobby 
waar hij van droomt.  
Jagen. Hij zou het graag gaan doen maar heeft nog geen tijd. Soms gaat 
hij mee met jagers om te drijven, dit is het wild naar een bepaald punt 
laten gaan, maar schieten mag hij niet.  
Heeft de papieren nog niet. Ik zou zeggen, houden zo. (red).  
 
Bram vindt het goed in Nieuwpoort. Heeft nog niet zo veel tijd gehad 
voor sociale contacten. Maar die heeft hij genoeg in Ottoland en 
omstreken. Vrienden waar hij mee gaat crossen, zelfs in Spanje. Dan gaan de motoren mee op een kar.  
Toch wil Bram hier ook wat meer contacten. Hij dacht naar een groep met leeftijdsgenoten op zondagavond te gaan 
om te praten over het geloof.  
Dat doet hij graag en gaat dan niet mee zitten praten maar gooit graag wat vuurwerk in de groep. Ik nam het even 
letterlijk en zag het al voor me….  
Hij bedoelt, het gesprek moet wel ergens over gaan en je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn.  
Hoewel Bram ook wel toegaf dat hij een uitgesproken mening kan hebben!!!!  
 
In de zomer van 2018, dus net voor zijn ongeluk is hij nog op werkvakantie in Moldavië geweest als leiding voor 
jongeren tussen de 15 en 19 jaar. Dit ging uit van Livingstone.  
Nog meer….Wist je datjes over Bram…  
- Bram bijna elke dag nog bij zijn ouders eet.  
- Hij dan het liefst pasta’s verorbert.  
- Als zijn moeder rodekool heeft, komt hij niet.  
- Omdat hij dat heel vies vindt.  
- Hij zelf nog moet leren koken.  
- Pasta’s heel makkelijk zijn hoor Bram.  
- Bram nog een bedrijf heeft.  
- Samen met André Swijnenburg.  
- Ze crossmotoren repareren.  
- Bram al 7 keer oom is.  
- Kinderen wel leuk vindt  
- Vooral zijn eigen neefjes en nichtjes.  
- In Nieuwpoort is komen wonen  
- Hij denkt dat hier mooie vrouwen zijn.  
- Hoopt dat hij daar ook nog eens tijd voor gaat krijgen.  
- Hij het geweldig vond in Assen.  
- Niet bij de TT.  
- Wel op het circuit.  
- Bij de motorcross of Nations.  
- Wel meer dan 40 landen meededen.  
- Nederland de beste was.  
- Hij dit echt super tof vindt.  
- Bram een hekel heeft aan arrogante mensen.  
- Hij behoorlijk geïnteresseerd is in politiek  
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- Carola Schouten een best mens vindt.  
- Hoopt dat ze door Links niet omver geblazen wordt.  
- Ze juist meer voor de boeren op moet komen.  
- Bram graag uitgedaagd wordt.  
- Hij samen met zijn broer beesten slacht.  
- Bij hem de haas het haasje is.  
- Voor tv ook al geen tijd heeft.  
- Soms het Journaal.  
- Zowel Van Gospel als van Hard-style houdt.  
- Het erg gezellig was bij Bram.  
- Hij een goede gastheer is  
- En ik echt hoop, dat het goed gaat komen met zijn voet.  
- En wij, na dit gelezen te hebben.  
- Een klein beetje weten wie Bram Aantjes is.         Luci Suur 
 

KERKTELEFOONUITZENDINGEN 
 
Data van kerktelefoonuitzendingen Langerak en Nieuwpoort   
 
De Langerakse uitzendingen worden aangeduid met Kerkklanken en de Nieuwpoortse uitzendingen met 
MuziekPoort en MuziekWoord. 
 
2019 

♫ 15 november Kerkklanken  

♫ 22 november MuziekPoort 

♫ 29 november Kerkklanken 
   6 december MuziekWoord 

♫ 13 december Kerkklanken 

♫ 20 december MuziekPoort  
 

2020 

♫  3 januari Kerkklanken 
 10 januari MuziekWoord 

♫ 17 januari Kerkklanken 

♫ 24 januari MuziekPoort 

♫ 31 januari Kerkklanken 
  7 februari MuziekWoord 

♫ 14 februari Kerkklanken 

♫ 21 februari MuziekPoort 

♫  28 februari Kerkklanken 
  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 

♫ 26 juni MuziekPoort 
 
 
De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur. Veel luisterplezier toegewenst! 
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AANSLUITINGEN 
 
Kerktelefoonaansluitingen Nieuwpoort en Langerak  
 
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-Zwijnenburg   W.v.Langherakeln 56  01 – 02 - 1938  
Mw. G.N. Kortlever    Vlietzicht 140   03 – 02 - 1946  
Dhr. J. Blom     Melkweg 7   05 – 02 – 1955  
Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg   Vlietzicht 12   09 – 02 - 1924  
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven   Lekdijk 34   10 – 02 – 1931  
Dhr. J. 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  
Mw. M. Matthijsse-Streefkerk   Vlietzicht 75   04 – 06 – 1929  
Dhr. J. Maurice     Irenestraat 2 (G-A) 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  
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 (G-A) 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  
Dhr. T. van Beuzekom    Vlietzicht 102   08 – 11 – 1935  
Mw. M. van Beuzekom-Boogert  Vlietzicht 102   27 – 11 – 1935  
Mw. P. Blom-Vink    Hof van Ammers  04 – 12 – 1929  
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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  
 

OPPASROOSTER 
 
17 nov  S. vd Voet  C. Korevaar  Loïs Visser  
24 nov M. de Jong  I. van Vliet  Annika de Jong  
1 dec   M. vd Hof J. Brandwijk  Elizabeth Visser  
8 dec  J. Huisman  M. Blom  Marije Schakel  
15 dec N. vd Berg  S. Vonk  Noa Bochanen  
22 dec  C. de Bes  H. vd Graaf  Wilke Vink  
25 dec  D. Baan  L. Kroon  Esmee Blom  
29 dec  D. van Vliet  M. den Hartog  Marloes Blom  
1 jan  G. vd Graaf  
5 jan  M. Huisman  R. vd Vlist  Talitha Baelde  
12 jan  C. Schippers  A. Stierman  Naomi van Vliet  
19 jan  J. Vink   S. vd Voet  Loïs Visser  
26 jan  M. Brandwijk  T. Bochanen  Elizabeth Visser  
2 feb  M. Bochanen  C. Korevaar  Marije Schakel  
9 feb  M. de Jong  J. Brandwijk  Annika de Jong  
16 feb  I. van Vliet  M. vd Hof  Noa Bochanen  
23 feb  J. Huisman  N. vd Berg  Wilke Vink  
1 mrt  M. Blom  S. Vonk  Esmee Blom  
8 mrt  C. de Bes  D. Baan  Marloes Blom  
11 mrt  G. vd Graaf  
15 mrt  H. vd Graaf  L. Kroon  Talitha Baelde  
 

TAXI 
 

Datum  Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2  Avond Auto 1 

Zondag 17-Nov  Wim van Renswoude Arie Blom  Cees van der Vlist 

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

Zondag 1-Dec  Cees van der Vlist Wim van Renswoude  Arie Blom 

Zondag 8-Dec  Teunis Voormolen Richard van den Dool  André van der Vlist 

Zondag 15-Dec  Arie Blom Cees van der Vlist  Wim van Renswoude 

Zondag 22-Dec  André van der Vlist Teunis Voormolen  Richard van den Dool 

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

1e Kerstdag 25-Dec  Wim van Renswoude Arie Blom  n.v.t. 

Zondag 29-Dec  Richard van den Dool André van der Vlist  Teunis Voormolen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zondag 15-Mar  Wim van Renswoude Arie Blom  Cees van der Vlist 

 

 

Chauffeurs Telefoon 's ochtends:  Auto 1: eerst Croymans (Julianastraat 78, 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 

Wim van Renswoude 06-15669696   

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

 
 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen:  
Mw. F. Demper-Klomp   Vlietzicht 71   Nieuwpoort  
Dhr. J.H. Bel   Hoogstraat 59b  Nieuwpoort  
Dhr. W. v.d. Dool en  
Mw. A.A. v.d. Dool-de Groot  Vlietzicht 208   Nieuwpoort  
Mw. A.C. Kroon-Vlot   Korte Tiendweg 10  Nieuwpoort  
Dhr. J.F.P. de Gier   Hangsloot 6   Nieuwpoort  
Dhr. T.W.J. Kros   Boezemlanden 6  Groot-Ammers  
 
Verhuisd:       Naar:  
Mw. P. de Kuiper   Hennepstraat 8  Kilder  
Mw. R. Stam-Aantjes   Vlietstraat 20   Molenaarsgraaf  
Mw. G.J. de Groot   Korte Tiendweg 2  Langerak  
Dhr. A.P. van Hees   Vuurkruidstraat 3  Berkel-Enschot  
Mw. A.M. Mourik   Hoogstraat 40   Delft  
 
Overleden:  
Dhr. A.L. Vink    Bernhardstraat 129  Groot-Ammers  
Mw. E. Blonk-de Bruijn  Vlietzicht 14  Nieuwpoort 
 
 
Gedoopt:  
Rosa van Pelt M. v. Choehoorsningel 1 Langerak  
Daniël van der Vlist Wipmolen 29 Groot-Ammers  
 
Belijdenis:  
Bas van Pelt en Paulien van Pelt-Vink 
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BIEB 
 
Gemeentebibliotheek 
In de afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe boeken aangeschaft. In deze editie van DDP kunt u/jij hier 
iets over lezen. 
 
Zij aan zij 
Mia is een jonge Amerikaanse christelijke moeder die met haar gezin naar het islamitische 
land Soedan vertrekt. Daar ontmoet zij Hamilah, een Arabische studente uit de hogere 
klasse met een schitterende toekomst in het vooruitzicht. Wat gebeurt er als het pad van 
deze jonge moeder kruist met dat van een Soedanese studente? God verandert hen 
beiden… voorgoed. 
 

 

Trilogie: het spoor van de liefde, Het meisje uit de trein, Tolbos – Irma Joubert 

'Het spoor van de liefde' van Irma Joubert is de hartverwarmende voorgeschiedenis 
van Gretls Zuid-Afrikaanse ouders. 
Een liefdesverhaal dat ontroert en bemoedigt. Johannesburg, begin jaren '30. Kate 
Woodroffe is een beschermd leven gewend. Als ze besluit haar studie sociologie af te 
sluiten met een veldonderzoek onder arme blanke Zuid-Afrikanen, zijn haar ouders 
niet enthousiast. Kates vader is directeur van een mijn. Hij vraagt aan Bernard 
Neethling, zijn felste tegenstander bij de vakbond, zijn dochter te begeleiden in de 
achterbuurten van Johannesburg. Zo hoopt hij dat Kate veilig is en dat hij tegelijk 
Bernhard voor zijn ideeën kan winnen. Er gebeuren echter hele andere dingen. Kate 
en Bernard raken hopeloos verliefd - een relatie die vanwege het standsverschil tot 
mislukken gedoemd is. 
 
Polen, 1943. Op een donkere nacht wordt ergens in 
een bos het broodmagere meisje Gretl gevonden. Ze 
wordt opgenomen in het straatarme gezin van Jakob 
Kowalsky. Gaandeweg komt Gretl tot rust en raken 

haar afschuwelijke herinneringen op de achtergrond. 
Dan is de oorlog voorbij. Jakob blijft in Polen, maar Gretl wordt geadopteerd door 
een gezin in Zuid-Afrika. Ze vindt er een thuis en is er gelukkig in de warme 
Afrikaanse zon. Maar ’s nachts, in het koude donker, zijn er de nachtmerries. 
Wanneer Jakob naar Afrika komt en haar opzoekt, wordt Gretl opnieuw met het 
droevige geheim van haar verleden geconfronteerd. 

 

Katrien Neethling is tien jaar als ze op de radio hoort 
dat de politie heeft geschoten op schoolkinderen in 
Soweto. In diezelfde week raakt de vijftienjarige 
Wladek Kowalski in Polen betrokken bij een demonstratie tegen het communisme. 
In de woelige jaren tachtig leert de opgroeiende Katrien een heel andere kant van 
haar geliefde Zuid-Afrika kennen. Als een Tolbossie, ontworteld en door de wind 
voortgedreven, zwalkt ze heen en weer tussen haar politieke overtuiging en haar 
liefhebbende, maar oerconservatieve familie. Dan blijkt dat ze in beeld is bij de 
veiligheidsdienst vanwege ondergrondse activiteiten tegen de apartheid... 
Ook Wladek betaalt de prijs voor zijn verzet tegen het regime. Hij ontvlucht zijn land 
en vertrekt naar zijn oom Jakób in Zuid-Afrika. Het heimwee is haast ondraaglijk – 
maar er is ook het nichtje van oom Jakób, die koppige, Afrikaanse meid, 
onuitstaanbaar en onvolwassen, en toch zo fascinerend. Tolbos sluit de trilogie af die 
begon met Het meisje uit de trein en Het spoor van de liefde. 
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En GOD schiep 
 

En God schiep  
Over dieren en rentmeesterschap  
Dit is de titel van een boek geschreven door Johan Graafland, zoon van prof. C. Graafland.  
Hij studeerde economie en theologie en is hoogleraar ‘Economie, onderneming en ethiek’ in Tilburg.  
Het boek is verschenen in 2015 bij Royal Jongbloed en telt 206 bladzijden. Het is een uitgave in samenwerking met 
de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.  
 
Onderstaand geef ik weer wat mij het meest opviel. Het gaat dus om een persoonlijke keuze bij de weergave.  
 
Op de achterkant van het boek wordt onder meer vermeld:  
‘Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt. Het onderwerp komt in de prediking 
echter weinig aan de orde, hoewel de Bijbel veel teksten bevat die respect voor het leven van dieren onderstrepen. 
Helaas staan christenen niet bekend om hun zorg voor dieren. En God schiep verwoordt de Bijbelse visie op de plaats 
van dieren in het geheel van de schepping.’  
 

Dieren in de Bijbel  
In de Bijbel wordt vaak melding gemaakt van dieren. Het dierenleven stond dichter bij 
het alledaagse leven van de Israëliet dan bij het leven in onze moderne samenleving.  
God heeft het dierenrijk in al zijn diversiteit geschapen en zag dat het goed was en 
daaruit blijkt dat de vele dieren in allerlei soorten voor God van grote waarde zijn. 
Daarom moeten mensen zuinig zijn op de biodiversiteit (soortenrijkdom). Ook uit Job 
39-41 kunnen we opmaken dat God trots is op Zijn schepping van de wilde dieren. Als 
mensen dit dierenleven kapot maken levert dit in de ogen van God schade op. 
Volgens de Bijbel zijn de dieren er niet enkel om het leven van mensen te 
veraangenamen maar zijn zij voor God ook doel op zichzelf, dieren hebben intrinsieke 
waarde.  
De zorg van God voor de mens is veel groter dan de zorg voor de mussen, maar niet 
één van de mussen zal op de aarde vallen buiten God om. Niet één van die musjes is 
bij God vergeten. Matth. 10: 29-31 en Lucas 12:6. In de tempel, de woning van God, is 
ook plaats voor de mus en de zwaluw Ps.84:4.  
God doet de mens heersen over de werken van Zijn handen. Ps. 8. Dat betekent dat 
de mens namens God orde mag scheppen en handhaven, desnoods met geweld, bij 

voorbeeld bij het bestrijden van schadelijke dieren en het beschermen van nuttige dieren. Het gaat om regulerend 
optreden met het oog op het welzijn van mens en dier. Zoiets als moderne uitbuiting door de mens is niet bedoeld.  
Na de schepping en voor de zondeval kreeg de mens al het zaaddragende gewas en zaaddragende boomvruchten tot 
voedsel. De dieren kregen al het groene gewas tot voedsel. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie het was zeer 
goed. Gen. 1: 29-31. Adam en Eva waren vegetariër. Ze moesten het groene gewas overlaten voor de dieren, die 
elkaar niet opaten. Na de zondeval moeten Adam en Eva hun hele leven zwoegen voor hun eten. Misschien is dat 
wel de reden dat de mens genoodzaakt werd dieren te eten.  
Op de aarde die we nu kennen is het een kwestie van eten of gegeten worden, wat gezien kan worden als een gevolg 
van de zondeval van de mens. De mens sleurt dan de dieren mee in het ongeluk. Er is een grote lotsverbondenheid 
tussen mens en dier. Door de slechtheid van de mens kwam de straf van de zondvloed, waarin ook de dieren werden 
meegesleurd. Met Noach en zijn gezin worden ook alle diersoorten gered. Zie ook psalm 36:7: ‘Mensen en dieren 
verlost U, Heere’. De zondvloed is de aanleiding voor God om de verandering in eetgewoonten te verordineren. Ook 
dieren dienen nu tot voedsel, Gen. 9: 2-3. God maakt na de zondvloed niet alleen een verbond met de mensen maar 
ook met de dieren, Gen. 9:9-11. Er is een spanning tussen enerzijds een bedreigende betekenis voor de dieren 
omdat ze gegeten mogen worden door de mens en anderzijds het feit dat het dier verbondspartner is. Komt die 
spanning doordat God Zich realiseert dat de mens nu eenmaal slecht is? Gen. 8:21.  
Volgens de toekomstverwachting van Jes.11: 6-9 zal er vrede heersen tussen mens en dier en de dieren onderling. Er 
zal niet langer sprake zijn van eten of gegeten worden.  
Als je kijkt naar de situatie voor de zondeval en na het herstel van de paradijselijke situatie in de toekomst zou je 
kunnen opmaken dat het beter is geen vlees te eten, hoewel het eten van vlees niet verkeerd is. Jezus zal ook wel 
vlees gegeten hebben en in ieder geval vis, zelfs na Zijn opstanding.  
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Het niet of minder eten van dieren heeft, zeker in onze tijd waarin we meer consumeren dan de aarde duurzaam kan 
voortbrengen, voordelen voor de schepping als geheel. Het aantal proteïnen dat nodig is om het vee te voeden is 
gemiddeld tien keer groter dan het aantal proteïnen dat de consumptie van vlees biedt.  
Lotsverbondenheid tussen mens en dier zien we ook in het boek Jona. In Ninevé moeten niet alleen de mensen 
vasten maar ook de dieren. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Jona 3: 
7-8. God spaart Ninevé, de mensen zijn kostbaar in Zijn ogen, maar ook het vee. Jona 4: 10-11.  
Er staan ook moeilijke teksten in de Bijbel over dieren, bij voorbeeld die waarin God dieren van de overwonnen 
vijand laat doden. Buitgemaakt vee mocht niet door de mens voor eigen doeleinden gebruikt worden maar als offer 
aan God gewijd worden. Dieren worden soms getroffen door het verzet van mensen tegen de wil van God, zoals bij 
plagen in Egypte. Jeremia 12:4 maakt duidelijk dat het leed dat dieren treft is terug te voeren op de wandaden van 
mensen.  
In het Oude Testament worden dieren geofferd voor de verzoening van de schuld van mensen. De dieren zijn hierin 
een voorafschaduwing van het offer van Jezus. Door het offeren van dieren overbodig te maken heeft Jezus, behalve 
de mensheid, ook meer dieren gered van de dood dan enig ander.  
Het raadsel van het lijden van de dieren is niet op te lossen, net zo min als het raadsel van het lijden van de mens 
afdoende is op te lossen. Wel is er het perspectief dat het kwaad uiteindelijk overwonnen wordt.  
Het leed van dieren dat in de Bijbel wordt beschreven vloeit niet enkel of voornamelijk voort uit de straf van God op 
de zonde van mensen. Heel veel leed dat dieren treft is het gevolg van de wreedheid van de mens zelf. God heeft 
daarom in de Bijbel allerlei regels gesteld om dieren te beschermen. Een in elkaar gezakt dier of een verdwaald dier 
dat van iemand anders is mag niet aan zijn lot overgelaten worden. Ex. 23:4-5, Deut. 22: 1-4. Spreuken 12 vers 10: 
‘De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos’. Deut. 25:4 
‘Een rund mag u niet muilkorven als hij aan het dorsen is’. Het dier mag niet worden belet zelf een deel van het 
koren dat het dorst op te eten. Het dier heeft recht op een deel van de oogst, en wel zoveel als het zelf wil.  
Dieren hebben ook recht op rust. Op de sabbat zullen ook het rund, de ezel, noch enig vee werk verrichten. Deut. 
5:13-14. Ex. 23:12 :‘……zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten…..’.  
Ook de dieren in het wild worden beschermd tegen uitroeiing. De Israëlieten waren voor hun voedsel ook 
aangewezen op bij voorbeeld eieren van wilde vogels. Maar zij moesten de soort wel in stand houden. Deut. 22: 6-7.  
Het dier als productiemiddel en de mens als rentmeester  
Dieren worden gebruikt als voedsel en andere producten, als proefdier voor het testen van producten van het 
bedrijfsleven of voor de wetenschap, als object van sport (jagen) of spelen (gevechten tussen dieren en tussen mens 
en dier) of ander vermaak (circus, dierentuinen) en als offer in de praktijk van het ritueel slachten.  
Gelukkig is er de laatste 30 jaar in Nederland en Europa veel verbeterd. Legbatterijen, kistkalveren en gebruik van 
hormonen zijn verboden en het gebruik van proefdieren is aan banden gelegd. Helaas worden Europese wetten voor 
dierenwelzijn vaak overtreden.  
We moeten in gedachte houden dat dieren niet alleen geschapen zijn met het doel om de belangen van mensen te 
dienen. Dieren hebben als schepsel van God intrinsieke waarde. De mens heeft de  
opdracht de diversiteit in het dierenleven te beschermen en de aarde te bewerken en te bewaren. Gen. 2:15.  
Als consument kiezen we ons stukje vlees uit het koelvak van de supermarkt, maar zijn ons niet bewust van het 
dierenleed dat daaraan is voorafgegaan, het vaak ellendige leven dat dieren hebben geleden, het vervoer naar het 
slachthuis en de slacht. Omdat we als consument zo goedkoop mogelijk willen eten moeten producenten elkaar 
beconcurreren om de prijs zo laag mogelijk te houden en dit gaat ten koste van het welzijn van dieren.  
Calvijn schrijft in zijn commentaar bij Genesis 2:15 dat de mens de voogdij over de hof van Eden is toevertrouwd 
onder de conditie dat hij er zorg voor zal dragen en tevreden zal zijn met een voorzichtig en gematigd gebruik ervan. 
De mens dient de vruchten die de aarde geeft, niet te verspillen noch de aarde schade aan te brengen door 
veronachtzaming van de zorg daarvoor. Ook Calvijn verwijst daarbij naar het begrip ‘rentmeesterschap’: ‘Laat ieder 
in wat hij bezit zichzelf zien als rentmeester van God. Opdat het gevolg zij dat niemand zich bandeloos gedraagt noch 
datgene opmaakt en bederft waarvan God wil dat het bewaard wordt’.  
De mens ziet zichzelf steeds meer als schepper van de toekomst en vergeet dat hij zelf schepsel is naast andere 
schepselen. Door een economie van onbegrensde groei en consumptie is sprake van massale uitsterving van dier- en 
plantensoorten. Onvoldoende wordt beseft dat biodiversiteit op lange termijn ook van grote waarde is voor de 
mensheid. Door de verarming van de natuur loopt de vreugde die God aan de natuur beleeft schade op. De opdracht 
uit Genesis, om zorg te dragen voor de schepping, wordt van steeds groter belang.     
 
Willem Roth 
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JARIG 
 

Mevr. T. van Merkerk Vlietzicht 210 2965CG NIEUWPOORT 19-11-1944 

Mevr. M. van Beuzekom - Boogert Vlietzicht 102 2965CG NIEUWPOORT 27-11-1935 

Mevr. W. de Bondt - de Haan Vlietzicht 201 2965CG NIEUWPOORT 30-11-1938 

 
Mevr. W. Bochanen - de Vroome 

 
Hoogstraat 29 

 
2965AJ 

 
NIEUWPOORT 

 
6-12-1943 

Dhr. C. van der Zwart Hoogstraat 30 2965AL NIEUWPOORT 7-12-1942 

Mevr. G.K.H.W. van As - Verdoold Liesdel 33 2965AR NIEUWPOORT 8-12-1942 

Dhr. H. Ouwerkerk Vlietzicht 23 2965CG NIEUWPOORT 11-12-1929 

Dhr. J. Huisman Achter het Arsenaal 12 2965AT NIEUWPOORT 18-12-1931 

Mevr. G. Slob Polderstraat 22 2965BA NIEUWPOORT 22-12-1942 

Dhr. B. Bochanen Hoogstraat 29 2965AJ NIEUWPOORT 24-12-1938 

Dhr. J. Rozendaal Hoogstraat 12 2965AL NIEUWPOORT 26-12-1927 

 
Mevr. E. Temmer - van Meerkerk 

 
Buitenhaven 26 

 
2965AE 

 
NIEUWPOORT 

 
2-1-1943 

Mevr. A. van der Vlist - Verspui Binnenhaven 1 2965AB NIEUWPOORT 15-1-1928 

Dhr. B. van der Weerd Waterlinie 22 2965CC NIEUWPOORT 17-1-1937 

Dhr. A. Boer Tiendweg 6 2965CE NIEUWPOORT 17-1-1939 

Dhr. C. Stigter Nieuwpoortseweg 54 2965AW NIEUWPOORT 17-1-1945 

Dhr. P. Stout Vlietzicht 203 2965CG NIEUWPOORT 19-1-1928 

Mevr. J. Ouwerkerk - Verhoeven Bij de Kerk 12 2965AA NIEUWPOORT 21-1-1936 

Mevr. N. Stigter - Advocaat Nieuwpoortseweg 54 2965AW NIEUWPOORT 21-1-1944 

Mevr. W.G. van Kooten - Slager Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 22-1-1929 

Dhr. A.M. Kok Veersedijk 13 2964GG GROOT-AMMERS 22-1-1942 

Mevr. G. de Groot - van Geffen Vlietzicht 87 2965CG NIEUWPOORT 31-1-1930 

 
Dhr. W.D. van Geenhuizen 

 
Binnenhaven 33 

 
2965AB 

 
NIEUWPOORT 

 
3-2-1943 

Mevr. A. Mudde - Rietveld Driesprong 8 2965AG NIEUWPOORT 4-2-1939 

Dhr. A.H. den Breejen Vlietzicht 159 2965CG NIEUWPOORT 4-2-1942 

Mevr. J. Vierhoven - Koopman Vlietzicht 109 2965CG NIEUWPOORT 8-2-1945 

Dhr. J. van den Berg Driesprong 4 2965AG NIEUWPOORT 9-2-1945 

Mevr. A. van Vuuren - Both Vlietzicht 129 2965CG NIEUWPOORT 11-2-1930 

Dhr. J. van Vliet Singel 4 2965BC NIEUWPOORT 16-2-1936 

Mevr. M. den Hartog - van Wijk Bij de Waterschuur 24 2965AN NIEUWPOORT 19-2-1934 

Dhr. G.H. van Drenth Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 22-2-1928 

Dhr. C. Boele Polderstraat 18 2965BA NIEUWPOORT 22-2-1943 

Mevr. M. Boer - Ouwerkerk Tiendweg 6 2965CE NIEUWPOORT 23-2-1945 

Mevr. B. Ottevanger - van der Heiden Vlietzicht 237 2965CG NIEUWPOORT 23-2-1945 

 
Dhr. J. de Jong 

 
Vlietzicht 111 

 
2965CG 

 
NIEUWPOORT 

 
7-3-1940 
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NIEUWSFLITS 

VAN DE JEUGDDIAKEN 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorige week was ik in Egypte.  

En… ik mocht ook op het dier hierboven rijden in de woestijn. 
We hebben daar een nacht onder de open lucht geslapen. 

De sterren waren zeer indrukwekkend. 
 

De hemel verhaalt van Gods majesteit, 
het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

de dag zegt het voort aan de dag die komt, 
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

psalm 19:2-3 
 

Wat een kracht heeft de natuur bij het vertellen van Gods verhaal! 
Addy 
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VAN DE CLUB 
 
Het nieuwe seizoen is van start gegaan. Met veel plezier en enthousiasme hebben we al een paar fijne avonden 
gehad. Annika en Tamar zullen daar meer over vertellen:  

Ik ben Annika en ik schrijf een stukje over de club. We zingen, 
bidden en luisteren naar het Bijbelverhaal en daarna gaan we 
knutselen. We hebben met ijslollystokjes geknutseld en we zijn nu 
bezig met de schoenendozen die sturen we naar de arme kinderen. 
We doen allemaal spulletjes in de schoenendozen. Zoals speelgoed, 
tandenborstels, tandpasta, spullen voor school en zeep. Die kunnen 
ze daar goed gebruiken. Daarna gaan we danken en dan is het 
afgelopen. Ik ga altijd graag naar de club vooral nu mijn vader 
helpt bij het knutselen.  

De eerste keer gingen we een speurtocht doen. En we moesten ons eten opzoeken. Het 
waren lekkere pannenkoeken en heerlijke gehaktballen. 

De volgende keer gingen we wat met ijslollystokjes maken bijvoorbeeld: een pennenbakje of 
een huis.  

De laatste keer hebben we een schoenendoos geknutseld hierin gaan we speelgoed doen 
voor de arme kinderen. 

Groetjes Tamar 

We blikken nog even terug op het vorige seizoen, waarin we afscheid 
hebben genomen van Dirk en Sanne. Bedankt voor jullie jarenlange 
inzet. We zullen jullie inbreng missen. Gelukkig is er nieuwe leiding 

gevonden. Daar zijn we erg dankbaar voor. Welkom Ivo, Marcel en Janneke. Met elkaar kunnen we zo waardevolle 
avonden organiseren voor de kinderen.  
 
Hartelijke groet,  
Ivo, Marcel, Janneke, Huibert en Simone 
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KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
De kinderkerk gaat verhuizen! En gelukkig hoeven we niet ver, we gaan naar de ruimte beneden in het Havenlicht. 
Dat scheelt heel wat keren trap lopen en we hopen op iets meer ruimte om dingen te bewaren, zodat we aan 
grotere knutselprojecten kunnen werken. Zoals u ziet is het nu nog een beetje kaal, maar de komende weken gaan 
we goed nadenken over wat we willen en zullen we de ruimte tot een waar kinderkerk lokaaltje gaan maken. Het 
eindresultaat zullen we later nog eens met u delen.  

 
Daarnaast zijn wij deze weken weer druk met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. Wij hopen op een mooi feest 
met elkaar waarbij we stil mogen staan bij de geboorte van Jezus. En gelukkig doen we dit niet alleen met de 
kinderen van de kinderkerk, maar komt er ieder jaar ook een aantal oudere kinderen ons helpen. Zij spelen mee in 
de musical, zingen mee voor net wat extra volume en helpen de jongere kinderen. Fijn dat we dit zo met elkaar 
kunnen doen! Op eerste Kerstdag ben jij en bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken om 18.30 uur in de 
kerk. Hopelijk tot dan!  
 
Hartelijke groeten,  
 
De leiding van de kinderkerk,  
Arjan, Christine, Edwin, Paulien, Tina en Maartje 
 
 
 
 
 

VAN DE VITA 
 
Wij zijn met de Vita weer lekker begonnen  
en hebben weer een leuke club jongeren om de Vitaochtenden mee te houden. 
Als er nog jongeren zijn die willen aansluiten...van harte welkom! 
Een mix van gezellig met elkaar en serieuze gesprekken en activiteiten. 
Zo is ook het eerste Vita stelletje een feit... onder onze leiding. 
We gaan dit seizoen ook voor het eerst werken met een werkmethode van de HGJB voor jongeren. 
Zo hopen we weer op een mooi seizoen met geloof, hoop en liefde. 
 
Hartelijke groet,  
Toni en Mielus, leiding Vita 
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ADVENTSKALENDER 
De adventstijd begint vier zondagen voor het kerstfeest.  

 
Dit jaar is dat op zondag 1 december.  

 
In deze tijd 
kun je je 
voorbereiden 
op het 
kerstfeest; de 
geboorte van 
de Here Jezus.  
 
Het woord 
Advent is 
adventus en 
betekent 
‘komst’ of ‘het 
komen’, 
daarom 
worden de vier 
weken voordat 
Jezus komt 
advent 
genoemd. 
 
Advent is dit 
jaar van 
zondag 1 
december t/m 
dinsdag 24 
december en 
duurt 24 
dagen. 
 
In de 
kleurplaat 
hiernaast kun 
je elke dag een 
stukje kleuren, 
als de hele 
plaat gekleurd 
is, is het 
kerstfeest. 
 


