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• De digitale collectezak 
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Altijd zon! 
 
Wellicht heeft u het gezien; het EO-programma ‘Jochem in de wolken’. 
Cabaretier Jochem Meijer gaat in dit programma per luchtballon over 
de vier mooiste natuurgebieden van Nederland. Ik zag een fragment 
voorbij komen in de socials waarbij hij vanuit het mandje uitkeek over 
een prachtig landschap. Hij vertelde: als kind was ik zodra er bewolking 
was somber en verdrietig. Ik had het altijd. 
Hij vertelde hoe hij op negenjarige leeftijd voor het eerst in een 
vliegtuig stapt. Het vliegtuig stijgt op en vliegt boven de bewolking en 
daar was blauwe lucht en de zon scheen. 
Hij had zich niet gerealiseerd dat boven de bewolking altijd de zon 
schijnt. 

Ik ben nooit meer somber geweest als er bewolking was. 
 
Kent u en ken jij ze? De wolken in je leven als gelovige, die je het zicht op de Zon ontnemen? Ziekte, de telefoon, 
geld, gemakzucht, zonden, en vul maar in voor uzelf. Wat een bemoediging om te weten dat ondanks onze 
tekortkomingen Gods Licht altijd schijnt. 
 
Wat fijn dat we elkaar als gemeenteleden kunnen bemoedigen en versterken om gericht te blijven op die 
Onzichtbare Ik ben die Ik ben. Ik zal er altijd zijn. Wat mooi dat Door de Poort een middel mag zijn om dat te doen. 
Gods Licht schijnt tijdens de diensten, de kringavonden, de jongerenavonden, de kinderkerk, de gemeentedag, de 
clubavonden, wijkwerk, kerkenraadswerk enz. 
 

 
 
 

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 06-22866662 
             Luci Suur              06-30474156 

 
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 
 

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

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

7-11-2021   9.30   Voorbereiding H.A.   ds.   C.M. Baan 

7-11-2021   18.30       ds.   W.A. van den Born, Hei- en Boeicop 

14-11-2021   9.30   Heilig Avondmaal   ds.   C.M. Baan 

14-11-2021   18.30   Dankzegging H.A.   ds.   C.M. Baan 

21-11-2021   9.30       ds.   C.M. Baan 

21-11-2021   18.30       ds.   A.J.R. Treur, Bodegraven 

28-11-2021   9.30   eerste advent   ds.    M.A. v.d. Berg, Groot-Ammers 

28-11-2021   18.30       ds.    E .Gouda, Nieuw-Lekkerland 

5-12-2021   9.30   tweede advent   ds.   M.A. v.d. Berg, Groot-Ammers 

5-12-2021   18.30       ds.   C.M. Baan 

12-12-2021   9.30   derde advent   ds.   A.A.W. Boon,  Veenendaal 

12-12-2021   18.30       ds.   I.Hoornaar 

19-12-2021   9.30   vierde advent   ds.   C.M. Baan 

19-12-2021   18.30       ds.   P. Hoogendam, Veenendaal 

24-12-2021   21.00   Kerstavonddienst   ds.   C.M. Baan 

25-12-2021   9.30   Kerstmorgen   ds.   C.M. Baan 

25-12-2021   18.30   Kinderkerstfeest   ds.   C.M. Baan 

26-12-2021   9.30       ds.   E. Gouda, Nieuw Lekkerland 

26-12-2021   18.30       ds.   J. Hogenhout, Meteren en Est 

31-12-2021   19.30   Oudjaarsavond   ds.   C.M. Baan 

1-1-2022   10.00   Nieuwjaarsmorgen   ds.   C.M. Baan 

2-1-2022   9.30       ds.   M.C. Stehouwer, Wijngaarden 

2-1-2022   18.30       ds.   H.E. Veldhuijzen, Schelluinen 

9-1-2021   9.30   bev. Ambtsdragers   ds.   C.M. Baan 

9-1-2022   18.30       ds.   J. de Wit, Jaarsveld 

16-1-2021   9.30   Voorbereiding H.A.   ds.   C.M. Baan 

16-1-2022   18.30      ds.   nog niet bekend 

23-1-2022   9.30   H.A.   ds.   C.M. Baan 

23-1-2022   18.30   Dankzegging H.A.   ds.   C.M. Baan 

30-1-2022   9.30       ds.   A. Naijen, Andel 

30-1-2022   18.30       ds.   J.C. van Trigt 

6-2-2022   9.30       ds.   C.M. Baan 

6-2-2022   18.30       ds.   J.F. Schuitemaker, Elburg 

13-2-2022   9.30       ds.   C.M. Baan 

13-2-2022   18.30       ds.   J. Stelwagen, Leersum 

20-2-2022   9.30       ds.   R. van der Knijff, Molenaarsgraaf 

20-2-2022   18.30       ds.   C.M. Baan 

27-2-2022   9.30       ds.   J.M. van Wijk, Sliedrecht 

27-2-2022   18.30       ds.   J.S. Heutink, Katwijk 

6-3-2022   9.30       ds.   E.G. de Kruijf, Maarssen 

6-3-2022   18.30       ds.   J. Noordam, Nieuwendijk 
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VAN ONDER DE HAMER 
 

Van onder de hamer – oktober 2021 
Gemeente van Christus zijn in 2021. Dat zag er het eerste half jaar heel anders uit dan nu. Tijdens het schrijven – 
begin oktober – blikken we terug op een aantal mooie diensten in onze kerk vol met gemeenteleden. We zien dat 
veel nieuwe gemeenteleden ook trouw meeleven. Wat mooi om te zien dat velen verlangen om als gemeente weer 
samen te komen. Gelukkig blijft Jezus dezelfde en kunnen we ons blijven vasthouden aan ons geloof in Hem. Zijn 
beloftes falen niet.  
De afgelopen maanden hebben we als kerkenraad veel gesproken over de versoepelingen die stap voor stap zijn 
ingevoerd. Wat lijkt het alweer lang geleden dat we met een kleine groep gemeenteleden samen kwamen. Wat zingt 
het heerlijk in een volle kerk. Ook de kinderkerk draait weer als vanouds, al is dit werk ‘digitaal’ wel steeds 
doorgegaan. Het is toch wèl zo fijn om weer in het Havenlicht samen te komen. Gaat alles dan weer terug naar het 
oude? Blijven we aan aantal dingen doen zoals we het afgelopen jaar gewend zijn geraakt? We denken hierbij aan 
uitzendingen van de dienst met beeld, de manier waarop we doop- en avondmaal houden. De zanggroep die op een 
prachtige manier de psalmen en liederen ten gehore brengt. De gezinsdiensten op zondagmiddag. Over al deze 
vragen buigt de kerkenraad zich om daarin een weg te vinden. Zodra daar meer over bekend is, ontvangt u bericht 
via De Zaaier, de app of de afkondigingen in de kerk. 
In het eerste half jaar is de kerkenraad in beperkte mate bij elkaar geweest. We zaten in de grote zaal van het 
Hervormd Centrum op 2 meter afstand van elkaar. Ieder achter een eigen tafeltje. In verband met de avondklok 

duurde het overleg tot 20.45 uur. Dat was steeds vroeg thuis      .  
We spraken vooral over hoe de gemeente bij elkaar te houden, nu we elkaar zo weinig ontmoeten.  
We blikken terug op een mooi initiatief van onze predikant om op koningsdag en enkele zaterdagen daarna ijs te 
verkopen. Veel gemeenteleden en niet gemeenteleden hebben elkaar op het kerkplein ontmoet. Het ijs was heerlijk 
en het weer ook, op de meeste dagen. Veel gemeenteleden en niet- 
 gemeenteleden hebben de expositie in coronatijd bezocht. We waren onder de indruk van alle creativiteit en 
diepgang achter veel kunstwerken.  In september hebben we elkaar ontmoet in ‘de schuur’ in het Achterland op de 
gemeentedag. Het bezoekwerk is weer volop gestart. 
De digitale collectes worden alleen via de app aangeboden en niet meer via de zogenaamde ‘tikkies’. Dit om onnodig 
werk te besparen en omdat we inmiddels een app hebben kan dit makkelijker en beter. Uiteraard kunt u ook 
gewoon een bedrag overboeken naar de bankrekening van de kerkvoogdij of diaconie of in de collectezak bij de 
uitgang. De gezinnen met jonge kinderen blikken terug op een aantal mooie gezinsdiensten voor ouders en jonge 
kinderen. Deze zomer waren er weer een viertal zondagen die we samen met onze buurgemeente Langerak hebben 
gehouden. 
Wat we een spannend traject vinden is of en hoe de vacatures ingevuld gaan worden van vijf kerkenraadsleden die 
hebben aangegeven de termijn niet te verlengen. Als kerkenraad ervaren we een hechte band met elkaar en staan 
we open voor nieuwe leden. Van harte welkom! 
 
Tot slot hebben we het gebruik van de kerkapp geëvalueerd. Allen waren het er over eens om er mee door te gaan. 
Er zijn inmiddels zo’n 160 gebruikers waarvan een deel enthousiast de app gebruikt. 
 

 
 

God is getrouw, zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet. 

Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

Volvoert zijn hand. 
 
 
 

 
Een hartelijke groet, 

Daan Lekkerkerker 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
‘Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te 
bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.’ Titus 1: 9 
Geroepen om kritisch te zijn? 
Met een verwijzing naar Titus 1: 9 spreekt het formulier wat is gelezen bij mijn bevestiging als predikant het 
volgende: ‘Wat de weerlegging van de onzuivere leer betreft, zegt Paulus dat een dienaar aan het Woord van God 
moet vasthouden om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen.’ Lange tijd vond ik dit wat zwaar 
aangelegd in het formulier. Een lijvige alinea over het bestrijden van onjuistheden in de leer wordt door de 
bovenstaande zin afgesloten en ook in de vragen aan de te bevestigen predikant krijgt het bijzondere aandacht. 
Waarom zo zwaar daarop inzetten bij een aanstelling van een predikant in de gemeente? Ik zag de waarde er wel 
van in in de afgelopen jaren, dat zeker. Om in de gemeente tegen mensen in te gaan, dan moet je stevig in je 
schoenen staan. Alleen met het Woord van God in de hand kun je mensen weerspreken als ze iets zeggen wat niet 
klopt. Het moet de persoonlijke meningen overstijgen. Tegelijk botst het soms met je roeping om mensen nabij te 
zijn en met hen op te lopen en hun het vertrouwen te geven en hun vertrouwen te ontvangen, om direct met de 
Bijbel in de hand dingen aan te wijzen die krom zijn. Daarnaast kunnen we zeggen dat in deze tijd de Bijbel in 
bepaalde onderwerpen wel multi-interpretabel is, er zijn meer vormen van uitleg mogelijk. Nieuwe techniek, 
wetenschap en vragen speelden simpelweg nog niet in de tijd van de Bijbel. We mogen zeggen dat het daarom een 
grote rijkdom is om en een geschenk van God dat we met anderen mogen zoeken naar Zijn wil in ons leven. Maar als 
we daarin gemakzuchtig worden of het gesprek met anderen uit de weg gaan, dan keert dat zich tegen ons. Om dan 
als predikant in die wateren te navigeren vraagt om veel wijsheid. Dus in zekere zin is de taak die in het formulier 
staat altijd al een mooie, maar vooral uitdagende roeping geweest. 
Tijdens de coronatijd heeft dit zich op een geheel nieuwe manier aan mij (en veel collega-predikanten met mij) 
aangediend. Op allerlei manieren deden zich nieuwe situaties voor waar je je als predikant mee hebt te verhouden. 
Allereerst deed de overheid een stap naar voren. Maatregelen legden ons dagelijks leven op allerlei manieren aan 
banden. En dat had ook een grote weerslag op ons geloofsleven. Hoe verhouden we ons tot die overheid? Terwijl we 
uit de Bijbel leren de overheid te gehoorzamen, is het wel de vraag hoe ver die gehoorzaamheid gaat. Want ook zijn 
er teksten aan te dragen die ons leren dat God het hoogste gezag heeft en we op vlakken waar die twee strijdig zijn 
met elkaar moeten kiezen voor God (denk bijvoorbeeld aan de vrienden van Daniël die niet knielden voor het beeld 
van Nebukadnezar). Ten tweede was daar de niet te stoppen stroom van meningen en theorieën op internet. Is dat 
dwaalleer? Kun je die roeping ook doortrekken naar nepnieuws? In elk geval kunnen we stellen dat alles wat op 
internet geplaatst wordt, bijdraagt aan de algehele verwarring die er heerst. Daarmee bedoel ik dat er zo’n veelheid 
aan stemmen klinkt, dat ‘we’ op den duur niet meer weten wat we moeten geloven. Dat ‘we’ niet meer weten wat 
we moeten geloven, dat heeft dan betrekking op de dingen die mensen ons vertellen, maar ik ben bang dat het ook 
zijn weerslag heeft op wat we geloven van wat God ons vertelt. Want wie vertelt ons wat God ons vertelt? Staat dat 
in het bericht wat gedeeld wordt op sociale media? Is dat wat de dominee ons vertelt op zondag? Is dat in de column 
die je leest in een krant? Als derde is er ook een ziekte gekomen. Een ziekte die we niet kenden. Een ziekte die velen 
van ons inmiddels aan den lijve ondervonden hebben. Terwijl velen de overheid of de stemmen op sociale media 
misschien angstaanjagender vonden, moeten we niet vergeten dat we in Nederland redelijk goed door de crisis 
gekomen zijn tot nog toe. Natuurlijk is er veel kritiek, waarvan ook een deel terechte kritiek. Want waarom was de 
zorg zo uitgekleed in de afgelopen jaren? En had de communicatie niet wat beter gekund? Maar ik beluister het ook 
met het schaamrood op de kaken. Want wat leven we in een rijk en een welvarend land. Waarin een vaccin gratis 
beschikbaar is. Waarin nog steeds niemand naar huis gestuurd is die met de ambulance op de stoep van het 
ziekenhuis stond. Waarin een overheid zijn best doet om iedereen er zo goed mogelijk doorheen te helpen. Ik zie het 
als zegen. Maar ook als een beschamend voorrecht ten opzichte van landen waar de gevolgen van het virus veel 
groter zijn.  
Hoe navigeer je als dominee in zo’n tijd? Als je je kritische geluid moet laten horen, tegen wat of wie? Wat betekent 
die roeping die ik hierboven beschreef in deze tijd? Als ik al een dwarsdoorsnede kon maken van onze tijd en die kon 
analyseren, dan was die morgen alweer gedateerd. Tegelijk blijft die roeping een stem in je achterhoofd. Als een 
dominee het niet doet, wie doet het dan? Naast het steeds opnieuw bijsturen en bespreken van aanpassingen van 
de maatregelen, was dat een intensieve bezigheid. Natuurlijk kostte de afgelopen anderhalf jaar veel energie. Niet 
alleen voor de kerkdiensten, maar ook voor catechisatie, Bijbelkring, collegiale ontmoetingen, pastoraat. Voor alle 
activiteiten moest je als het ware het wiel opnieuw uitvinden. Dat had iets moois en het was op een bepaalde 
manier ook overzichtelijk. Maar de tijd die je besteed aan het nadenken over je roeping in deze tijd is eigenlijk niet 
uit te drukken in uren. Zelf heb ik tot nu toe vooral de vrede gezocht. Vrede en eenheid in een tijd waarin onvrede en 
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versplintering aan de gemeente trekken. Elke keer als mijn gedachten een andere kant op dwaalden werd ik daar op 
teruggebracht. En ik denk dat dit in mijn preken en andere activiteiten wel te merken is geweest.  
Nu weet ik ook dat er een verlangen is naar antwoorden. In de gemeente en daarbuiten. Dat verlangen heb ik zelf 
ook. Ik zou het misschien ook een verleiding kunnen noemen. Die verleiding heb ik niet altijd kunnen weerstaan. En 
het is soms ook goed om te zoeken naar antwoorden op de vragen van deze tijd. Maar is dat werkelijk de weg die 
Christus ons wijst? En is de Bijbel zo bedoeld? Als routekaart door de geschiedenis, waarmee we elke tijd kunnen 
duiden? Ik moet denken aan Mattheus 24 waarin Christus ons duidelijk vertelt dat vanaf het moment dat Hij 
terugkeert naar Zijn Vader, tot het moment van de wederkomst, de eindtijd zal zijn. Er zullen oorlogen, 
natuurrampen en ziektes zijn. Maar we moeten ons daar niet door van de wijs laten brengen. In dat licht mogen we 
ook het Bijbelboek Openbaring zien. Er staan op het moment dat Johannes zijn Openbaring krijgt allerlei dingen te 
gebeuren. Dingen die al lang gebeurd zijn in bijvoorbeeld keizer Nero. Maar ook wijzen deze dingen ons op een 
patroon in de geschiedenis. Hoe machten zich verzamelen en steeds meer macht naar zich toe trekken. En hoe ze 
uiteindelijk ook weer uiteen zullen vallen. In feite is dat ook hetgeen wat God duidelijk maakt in het Bijbelboek 
Daniël. Machten van deze aarde zullen komen en gaan, maar Mijn Macht zal altijd bestaan. Op een bepaalde manier 
kunnen we dus onze tijd vanuit de Bijbel duiden, samengevat met vijf woorden: ‘niets nieuws onder de zon’. Ook 
mogen we deze tijd duiden met de verwachting dat de grote Koning zal komen om een Koninkrijk op deze aarde 
werkelijkheid te laten worden wat werkelijk anders zal zijn dan alles wat we nu kennen. En die boodschap mag rust 
geven en troost en een aansporing zijn om elke overheid en macht in deze wereld in dat perspectief van de komende 
Christus te zetten.  
De bekende dominee Paul Visser waarschuwde zondag 10 oktober in zijn preek voor ‘The Great Reset’. De preek is 
inmiddels bijna 150.000 keer bekeken/beluisterd. Hij vertelde in de preek over het visioen van het beest, in het boek 
Openbaring 13. Hij verbond het direct aan de coronacrisis, althans, aan de nasleep ervan: “Covid-19 lijkt geleden te 
zijn, maar als je een beetje op de hoogte bent, is er na Covid iets gekomen dat waarschijnlijk heftiger is dan de crisis 
die we achter de rug hebben. Daarbij vergeleken is Covid kinderspel. Op een hele geniepige manier worden we op 
een dwaalspoor gezet. … Het idee van de Great Reset, dat openlijk beschreven staat in de boeken van World 
Economic Forum-leider Klaus Schwab, wil een hele nieuwe manier van leven inrichten. Covid-19 heeft ons bereid 
gemaakt om daarin mee te gaan.” Op een bepaalde manier wil ik hem wel gelijk geven. Het beestachtige van de 
mens komt ook in onze tijd weer naar boven. En zoals het beest steeds meer macht naar zich toetrekt en steeds 
meer totalitaire vormen aanneemt, zo zullen ook bepaalde instanties in onze wereld dat doen als zij de kans krijgen. 
Tegelijk denk ik dat Paul Visser hier zwicht voor de verleiding om in deze tijd een gewicht aan de stem van het 
Evangelie te geven, te midden van alle schreeuwerige stemmen op internet die ons wijzen op angst en complotten. 
Het lijkt in deze tijd wel alsof elk nieuwsbericht een dikgedrukte vette kop moet hebben en moet appelleren aan 
onze angst of aan onze sensatiedrang. En ik ben bang dat dit er ook achter kan zitten als mensen willen ‘dat er eens 
wat meer uit Openbaring gepreekt zou worden’. (Op zich zou dat niet verkeerd zijn, al zijn de teksten ook geschikt 
voor een Bijbelstudieavond.) Het gevaar in een preek is dat die op het eerste gezicht bijna mythische beelden 
appelleren aan diezelfde zintuigen. Welk gewicht hang je aan de hedendaagse gebeurtenissen vanuit de Bijbelse 
profetieën? Misschien voel ik daar wel mijn roeping: als hedendaagse beesten groter gemaakt worden dan nodig, 
dan klim ik toch in de pen. Het is mijn volle overtuiging dat vanuit de Bijbel we de beesten van onze tijd juist kleiner 
mogen maken. We mogen ze in het perspectief zetten van die grote Koning die gaat komen. En tot die tijd zie ik het 
als mijn roeping om die boodschap van vrede en eenheid te blijven uitdragen. Niet met vetgedrukte en 
schreeuwerige koppen. Maar zoals David bij Goliath. Een boodschap van redding in Hem die als hulpeloos kind naar 
deze aarde kwam en stierf voor ons aan het kruis. Een boodschap die misschien snel veronachtzaamd wordt in deze 
wereld van kracht en macht. Maar waar uiteindelijk echte toekomst in zit. Dat heeft God bewezen met Pasen.  
Ik hoop en bid dat ik daar u als gemeente mee mag dienen en dat u en jij het daar ook in zoeken! Want dat is de 
mooiste boodschap om te ontvangen in deze tijd en weer door te geven. 

Hartelijke groet, ds. Christiaan Baan 
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GESPOT IN A FORD 
 
Als we het hebben over een A Ford dan gaat er 
bij sommigen een lampje branden of een 
belletje rinkelen. De laatste tijd zien we Adri 
en Teuny Verdoold rijden in een Old Timer. 
Het is een mooi gezicht en valt goed op dus 
daarom dachten wij van de redactie, die twee 
gaan we vragen voor een interview voor Door 
de Poort. Ze vonden het leuk. Ik ging niet door 
de groentewinkel maar achterom want de 
winkel was gesloten. Nog voor de koffie was 
gezet waren we al flink aan de praat geraakt.                                                                                                                               
Adrianus, want daar beginnen we mee is de 
zoon van Klaas en Janna Verdoold. Geboren in 
het huis waar hij nu nog woont, op 29 
september 1961. Dus pas 60 geworden. Hij 
had een zus, Tiny. Twee broertjes zijn als baby al 
overleden. Adri wilde als baby niet goed drinken en eten, “maar dat is goed gekomen” zegt hij lachend. Na de 
Ireneschool in Nieuwpoort is hij naar de LTS in Schoonhoven gegaan. Omdat het moest want hij had een gruwelijke 
hekel aan school. Hij ging liever groenten venten met zijn vader, hij zette zijn fiets langs de dijk en zijn vader pikte de 
jonge spijbelaar dan op in de Volkswagen. Zijn moeder wist hier niets van want die had daar anders wel een stokje 

voor gestoken dacht Adri.  De LTS heeft hij niet afgemaakt maar de 
avondschool daarna wel. Zijn ondernemers diploma had hij na 3 jaar op zak 
en werk had hij ook. Toen hij 18 was en zijn rijbewijs had ging hij al alleen 
venten. Zijn vader ging toen niet meer mee. Die ging helpen in de winkel 
samen met zijn vrouw. In 1995 is hij begonnen met de markten. Dus al 26 
jaar een marktkoopman. En dat vindt hij nog steeds heel leuk werk!                                                                                                                      
Je maakt altijd wel wat mee. Zo had hij een keer een mevrouw die met haar 
scootmobiel de aardbeien ondersteboven reed. Ze had het voertuig nog niet 
zo lang en dacht dat ze hem op schildpad had gezet maar het was op haasje. 
Dit zijn scootmobiel termen volgens de groenteboer. Afijn na de aanrijding 
met de aardbeien reed ze ook nog bijna bij de bakker naar binnen door de 
ruit. En ze had nog wel zo goed geoefend in haar tuin met de scootmobiel!! 
Ook heeft Adri nog een keer 112 moeten bellen voor een man die 
ondersteboven viel en het aan zijn hart had. Later is deze zelfde man nog 
teruggekomen op de markt om hem te bedanken. Zo had Adri veel meer 
verhalen maar dan kan ik 
beter een boek gaan 
schrijven. Hoogblokland, 
Nieuwpoort, Reeuwijk, 

Lexmond, Vuilendam, Giessenburg, Kedichem, Spijk, Heukelum, 
Groot Ammers, Hazerswoude, Rijndijk, waar heeft Adri niet op de 
markt gestaan. En in veel plaatsen staat hij nog. De handel loopt 
goed. Het is wel hard en lang werken. Hij gaat zijn spullen halen bij 
de groothandel of ze worden thuisbezorgd. Aardappelen haalt hij 
in Zeeland. Vele soorten en smaken. Toch werd het af en toe wat 
druk en toen Teuny haar schouder brak een  jaar of vijf geleden 
heeft Adri een dag vrij genomen. Op donderdag zijn ze allebei vrij 
en is hij begonnen aan een van zijn hobby’s.  Houtsnijwerk; en dat 
is te zien in de winkel want tussen de appels en de peren, 
wortelen en prei liggen de kunstige houtsnijwerken van hem 
uitgestald. Je kunt ze kopen. Maar wat je niet kopen kunt zijn de 
houten Daf Torpedo’s die hij helemaal op schaal heeft gemaakt 
van een miniatuur auto en niet van een tekening. Echt heel knap 
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en mooi. En het bijzondere van deze hobby is dat Adri heel duurzaam bezig is want hij gebruikt oude eiken kasten 
die hij zo hier en daar opscharrelt. Maar met een houten Daf kun je niet rijden dus een echte A Ford gekocht. Ze 
gaan daar mee op vakantie of toeren met vrienden en het grappige is dat ze de Ford dan op een Opel Blitz zetten. 
Dat is nog eens wat anders dan met een camper op vakantie gaan. 
Een andere hobby van Adri is het verzamelen van oud gereedschap. Daar is hij nu een soort museum van aan het 
maken. De opening zal nog even duren. Kunnen wij nog even sparen voor de museumjaarkaart. Sleutelen aan oude 
trekkers doet hij al veel langer. Maakt ook tochten met de vereniging “de 
lange slag”.  
Teuny Verdoold heet van haar meisjesnaam van Dieren. Zij is geboren op 25 
oktober 1958 in Lexmond en heeft 2 oudere zussen. Zij komt uit een 
christelijk gezin en ging na de lagere school naar de MAVO in Vianen. Ze had 
eigenlijk een secretaresse opleiding willen doen maar het is er niet van 
gekomen. Ze is gaan werken bij een accountancy kantoor, eerst in Vianen en 
toen in Lexmond. Lekker dicht bij huis. Ze ging uit in een discotheek de 
Blieksprite te Gorinchem. En daar zag Adri haar die daar toevallig ook was.  
Hij viel als een blok voor haar maar het duurde toch nog wel een paar weken 
en trucjes voordat Teuny die groenteboer zag zitten. Maar uiteindelijk zijn ze 
na 3 jaar en 3 dagen verkering te hebben gehad, getrouwd op 7 augustus 
1987. En toen hoefde Teuny niet meer naar kantoor maar werd ze de vrouw 
van de groenteboer en kreeg ze de regie over de groentewinkel. Dit heeft ze 
met veel plezier gedaan en doet ze nog. Ze heeft ook al heel wat personeel 
gehad. Waarvan sommigen nog steeds contact met haar hebben ook al 
werken ze er al lang niet meer. Lezen is een hobby van Teuny. Vooral 
streekromans. Ze is al jaren lid van een boekenclub en heeft zoveel boeken dat ze niet weet waar ze de boeken laten 
moet. Misschien naast het museum een bibliotheekje? Zij zit sinds kort op Ikk. Net voor de corona ging ze er op maar 
dat was snel zingen achter de computer. Gelukkig kan ze nu weer zingen met het hele koor. Dat bevalt toch beter.  

De Duitse Herder Noah is voor allebei heel 
belangrijk. Dit is de derde hond en is drie jaar oud. 
Eerst moest Teuny niet veel van honden hebben, 
was er zelfs bang voor. Maar dat is aardig 
veranderd want ze zijn dol op Noah. Het is een 
enthousiast beest die veel ruimte in beslag neemt. 
Maar dat is niet erg want er is ruimte zat.  
Toen Teuny anderhalf jaar geleden ziek werd en 
Adrie een operatie heeft gehad, is het stel zich 
gaan bezinnen over werk, tijd en geloof. Dat 
resulteerde in een geloofsbelijdenis in onze kerk. 
Zij wilden wat doen voor de kerk en kwamen op 
het idee om mensen rond te gaan rijden met de A 
Ford. Het geld wat ze hiervoor ontvangen gaat naar 

de kerk. Mooi is dat toch. Zo heeft ieder zijn ideeën en talenten.  
 

Wist u datjes… 

• Teuny weinig t.v. kijkt. 

• Maar wel op you tube naar Nederland zingt 
luistert. 

• Adri dit ook doet 

• en filmpjes over sleutelen aan A Fords kijkt.                   

• Dit helemaal in lijn is met hun hobby’s.  

• Ze allebei alles lusten. 

• Behalve Pizza en shoarma.  

• Dit goed uitkomt. 

• Sporten doen ze allebei genoeg  

• met het werk in de winkel en op de markt.  

• En fietsen op de e bike tegenwoordig.  

• Dat ze goede herinneringen hebben  

• aan Edwin van der Berg.  

• Die heeft 9 jaar geholpen op de markt.  

• Een kei was in het verkopen van 

• Zeeuwse aardappelen en aardbeien. 

• Adri nog een droom heeft.  

• Een A Ford maken van hout.  

• Helemaal in detail.  

• Hij meer tijd moet hebben dan.  

• Hij twee trekkers heeft moeten verkopen  

• om de Ford te kunnen kopen.  

• Deze heel oud is, van 1928. 
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• Dat hij helemaal uit Oregon (Amerika) komt.  

• Het oude beestje maar 1 achterlicht en 1 
ruitenwisser heeft. 

• Die ook nog met de hand bediend moet. 

• En helemaal geen richtingaanwijzers.  

• Dit ook met de armen zwaaiend  

• uit de ramen moet worden gedaan.  

• Dat je daar 2 trekkers voor verkoopt is mij een 
raadsel. 

• Maar het is een hobby.  

• Waar ze heel veel plezier aan hebben 

• en dat het voor ons als gemeente leden ook 
leuk kan zijn.  

• Want als u wilt, kunnen Adri en Teuny  

• u rondrijden door de Alblasserwaard. 

• Met de bruine Ford of de blauwe.  

• Ik dat zeker een keer ga doen.  

• Maar moet wachten tot het voorjaar  

• want in de winter zijn ze niet verzekerd. 

 
Teuny en Adri heel hartelijk bedankt voor het interview.                                                            
Het was gezellig en het wijntje als afsluiter was heel lekker.       Luci 
 

GEMEENTEDAG 
 
‘Gemeentedag’ 2021 
Op zaterdag 2 oktober gingen ruim 100 gemeenteleden rond 16.00 uur op weg naar het Achterland. In een mooi 
verbouwde schuur vond daar de ‘gemeentedag’ van dit jaar plaats. Bewust tussen aanhalingstekens geplaatst want 
het was een ander soort dag dan in voorgaande jaren. In elk geval ook anders dan in 2020 want toen was een 
gemeentedag zelfs helemaal niet mogelijk.  
Er was bewust voor gekozen om geen actief programma te hebben, zodat iedereen zoveel mogelijk tijd had voor 
onderlinge ontmoeting. Van diverse kanten klonk na afloop hoe waardevol iedereen die persoonlijke ontmoeting 
met elkaar had gevonden.  
In het rumoer van de vele gesprekken vond tussendoor een geslaagde kinderbingo plaats. Ontzettend mooi om te 
zien hoe jong en oud aanwezig waren en van elkaar genoten. 
In een centraal moment zongen we enkele liederen om God te danken en ons vertrouwen in Hem uit te spreken. We 
sloegen de Bijbel open in Johannes 6 en constateerden dat niet alleen wij in verwarrende en intensieve tijden leven, 
maar dat er ook onder de volgelingen van Jezus verwarring was. Wie was toch die Man die zoveel wonderen deed? 
Zou hij echt de beloofde Messias zijn? Wat zei Hij soms wonderlijke dingen, bijvoorbeeld dat Hij het brood des levens 
is. Het zorgde voor verwarring onder de volgelingen van Jezus. Zoveel verwarring dat we in hoofdstuk 6 lezen dat 
veel volgelingen zich van Jezus afkeerden en niet meer met Hem meegingen. Het brengt Jezus ertoe om aan Zijn 
twaalf discipelen te vragen of ze ook niet zouden weggaan. Petrus antwoordt dan: “Naar wie zullen wij heen gaan? U 
hebt woorden van eeuwig leven.” 
Die belijdenis van Petrus gaven we elkaar, en hierbij aan de hele gemeente, mee voor de komende maanden. 
Hebben we met ziekte en met zorg te maken? Laten we dan onze toevlucht nemen tot Jezus! Zijn woorden van 
eeuwig leven bieden hoop en helpen ons omhoog te kijken, boven onze zorgen uit. Ervaren we misschien lauwheid 
in ons geloof, in onze kerkgang? Ook dan kan de belijdenis van Petrus ons nieuwe betrokkenheid op God en Zijn 
gemeente geven. Want waar alles in dit leven tijdelijk is, geeft Jezus ons eeuwigheidsperspectief.  
Dankbaar voor het heerlijke eten en voor de fijne onderlinge ontmoeting gingen we rond 20.00 uur weer huiswaarts. 
De dapperen onder ons die op de fiets waren gekomen (dank daarvoor, want het aantal parkeerplaatsen was 
beperkt!) moesten in het donker een flinke regenbui trotseren. Maar gelukkig kwam iedereen veilig thuis. 
Dank aan God 
voor Zijn 
zegeningen!  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Deuren kerk 
Het zal u opgevallen zijn dat de deuren van de kerk hard toe 
waren aan een laagje nieuwe verf. 
Afgelopen september zijn deze dan ook opnieuw geschilderd 
door Adrie Ooms, waarvoor dank! 
 
Vloerbedekking bij orgel 
Ook hebben we in september met een groep vrijwilligers de 
oude vloerbedekking bij het orgel verwijderd en de oude 
lijmresten van de vloer gestoken. Gelukkig ging dit boven 
verwachting goed en de sfeer zat er lekker in. Natuurlijk hoort 
hier ook een kopje koffie met wat lekkers bij.  
Half oktober is de nieuwe vloerbedekking geplaatst en kunnen 

we er weer jaren mee vooruit. Wij danken de vrijwilligers voor hun inzet en de COK voor de sponsoring. Ook zal in 
het HC de raambekleding vernieuwd worden. Foto’s hiervan hopen wij te kunnen laten zien in de volgende DDP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectegeld 
In de afgelopen maanden is maar weer gebleken dat het steeds lastiger wordt om (collecte) geld te storten. 
Tegenwoordig doen we dit via Geldmaat. Echter niet bij elke Geldmaat is het mogelijk om los geld te storten. U zult 
begrijpen dat het soms de nodige inspanning kost om  
het collecte-geld gestort te krijgen. Daarbij stijgen de kosten flink om het geld te storten. Om deze redenen 
verzoeken wij u om zoveel mogelijk via kerkbonnen of via de kerk-app te geven. Collectebonnen zijn eenvoudig te 
bestellen via de mail ; collectebonnen@kerkvannieuwpoort.nl 
 
Op dit moment zijn er al 54 gebruikers die de app gebruiken om hun collecte te geven. Geven via de app is 
eenvoudig en kost een stuk minder dan contant geld. 
Daarom willen we het collecteren via de app nog een keer bij u onder de aandacht brengen. 
 

mailto:collectebonnen@kerkvannieuwpoort.nl
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Opwaarderen saldo 
U kunt uw saldo in de app (via het blauwe icoontje 
“opwaarderen”) met een willekeurig bedrag opwaarderen.  
Vervolgens stuurt de app u via iDeal veilig door naar de 
betaalomgeving van uw eigen bank. Het door u gekozen bedrag 
wordt dan automatisch naar de bankrekening van onze kerk 
overgemaakt en het bedrag wordt op uw saldo in de app 
weergegeven.  
De transactiekosten hiervoor bedraagt € 0,35.  
Per week kunt u een bedrag uit uw saldo aan de collecte geven.  
Hiernaast een voorbeeld. 
 
 
 

 
Collecte geven 
Links ziet u de collectes staan.  
Wanneer u op één van de collectes klikt verschijnt er een nieuw scherm/pop-up, hierin 
staat het doel vermeld. Staat er geen vermelding dan is de collecte voor de algemene 
diaconie of kerkrentmeesters. 
Met de - en de + knop kunt u het bedrag per doel aanpassen naar het gewenste bedrag.  
Wanneer de bedragen kloppen wat u wilt geven dan klikt u op de knop “Geef”. 
Vervolgens verschijnt er een nieuw scherm waar u uw pincode van de app moet invullen. 
Na het invoeren van uw pincode is het geven van de collecte klaar en verschijnt er 
automatisch een scherm waarin vermeld wordt dat uw giften succesvol zijn ontvangen. 
 
Ook wanneer u geen app heeft, 
kunt u via onze website toch op 
deze manier geven. Onder het 
kopje “kerk-app” staat een link 
waar u in dezelfde omgeving als op 
de app komt en zo uw collecte kunt 
geven. 

 
Mocht u hier meer informatie over willen, nog 
vragen over hebben of heeft u hierbij wat hulp nodig?  
Schroom niet om het aan ons te vragen, wij helpen u graag! 
(Tel. 06-22990085) 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u vragen hebben voor de kerkrentmeesters, stuur dan een mail naar:                  
kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl 
 

 
 

Een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters, 
Marinus Bochanen en Arie Blom 

 
 
 
 

mailto:kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl
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DE PEN 
 

Deze keer neemt Anneke den Otter de pen ter hand. 
 

 
 

1. Wat voor werk of studie doe je? 
(Thuis)kapster, bij mijn klanten aan huis.  

 
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Verkoopster in een herenmodewinkel  
 
3. Welk compliment blijft bij je hangen? Dat ik meer 
kan dan ik zelf denk.  
 
4. Met welke karaktertrek  
drijf je anderen soms tot wanhoop?  
Dat ik soms eigenwijs kan zijn.  
 
5. Op welk dier lijk je?  
Op een hond; ik ga er graag op uit en vind het ook 
heerlijk om lekker thuis te zijn met andere mensen.  
 
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen?  
Met een natuurfotograaf; mooie plekjes ontdekken.  
 
7. Hoe blijf je in conditie?  
Door te wandelen.  
 
8. Wat betekent geluk voor je?  
Gezond zijn en genieten van de natuur.  
 
9. Wat raakt je?  
Als anderen onrecht wordt aangedaan; mens en dier.  
 
10. Waar heb je spijt van?  
Nergens van.  

11. Wat is je favoriete tv/radio programma?  
Boer zoekt vrouw, Actualiteitenprogramma's, Eigen 
huis en tuin.  
 
12. Wat is je favoriete boek/internetsite?  
Het Aanzien van ?(jaartal), boeken over mooie steden 
en dorpjes in de wereld.  
 
13. Wat weet niemand over je?  
Dat ik vroeger gymjuf ben geweest. 
 
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
De Singel. 
 
15. Aan wie geef je de pen door?  
Marije Noorland. 
 

HET WIJKWERK 
 
Van de dames van het wijkwerk 
Jammer, de seniorenmiddag is ook dit jaar niet door 
gegaan. We hadden graag een gezellige middag willen 
organiseren voor de oudere gemeenteleden maar 
gezien de beperkingen die er toen nog waren van 25 
personen in de zaal, 1.5 meter afstand vonden we het 
beter om het uit te stellen. 
Andere alternatieven zijn besproken, ook dit gaf de 
nodige problemen. 
We willen nu proberen in januari 2022 een middag te 
organiseren en u dan DV. te ontmoeten, u hoort van 
ons tegen die tijd! 
Al ging deze middag niet door, er is nog veel om 
dankbaar voor te zijn. 
We mogen weer naar de kerk met velen, zingen, 
activiteiten zoals catechisatie en kringwerk dat 
opgestart is, op bezoek gaan. 
Vergeten we niet om God te danken voor zo veel 
zegeningen die weer mogen? 
Onderstaand las ik en wil ik met u delen! 
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Goede God, ik dank U. 
Goede God, ik prijs U. 

Goede God, ik loof Uw Naam. 
U deelt zo overvloedig van Uw rijkdom. 

Ik ben U zo dankbaar dat ik dag in dag uit mag 
ervaren dat U om mij geeft en voor mij zorgt. 

Vader, open mijn ogen, mijn oren en mijn hart om Uw 
zegeningen te kunnen zien. 

Soms ben ik verblind door wat er niet is, of door 
verlangens die ik heb. 

Maar ik leg dit alles in Uw handen zodat ik kan 
genieten van wat er wel is. 

Dank U, HEER! 
 

KUNST 
 
Expositie “kunst gemaakt in coronatijd” 
Het was mooi om 3 zaterdagmiddagen zoveel mensen 
op het kerkplein te zien rondom een ijscokar. En in het 
kerkgebouw te zien dat we geschapen zijn naar Gods 
beeld. Want als iemand creatief is en een groot 
kunstenaar dan is het onze Schepper. Wat kunnen we 
ons verwonderen over alles wat Hij gemaakt heeft. 
Van het onmetelijke heelal tot het kleinste organisme 
op aarde. Hij heeft ieder mens talenten en creativiteit 
geschonken. De ene is creatief in het helpen van zijn 
buren. Een ander kan schilderen of andere kunst 
produceren. 
 
Veel van die creativiteit gebeurt achter de voordeur. 
Van velen wisten we het niet maar nu kwam het dus 
openbaar. 
 
Het mooie vond ik ook dat de drempel van het 
kerkgebouw heel laag werd. Kerk voor alle inwoners, 
gelovig of niet. Zodoende waren er veel contacten en 
ontmoetingen, midden in de coronatijd. En dat gaf 
een goed dorpsgevoel in onze stad! 
 
Een kunstenaar. 
 

IJSJE SCHEPPEN 
 
Een positieve kant van Corona 
De laatste 3x “Open Kerk” van 2021 hadden een extra 
dimensie. 
Er was in de kerk een bijzondere expositie te zien van 
kunstwerken gemaakt in corona-tijd. 
Er werd extra veel publiek verwacht, een uitdaging om 
de bezoekers wat langer, en ook meer, te laten 
genieten, werd van stal gehaald. 
De ijskar van ijsboerderij Middelbroeck was al eerder 
een groot succes, voor herhaling vatbaar! 

De opbrengst was deze keer voor het Rode Kruis, een 
mooi bedrag van €400,00! 
Er werden veel ijsjes geschept en opgelikt en 
ondertussen veel gesprekjes gevoerd. 
Zo’n middag vliegt om en geeft ook veel voldoening! 
Wat mij betreft een item dat we vaker van stal mogen 
halen! 
Sprak de dominee bij de opening van het winterwerk 
over: Het stof van de draaiboeken afslaan…. 
Voor de ijsverkoop op het 
kerkplein moet waarschijnlijk 
nog een draaiboek gemaakt 
worden. 
Dan hierbij 2 tips: 
Een tentje boven de ijskar 
houdt zowel de zon als de 
regen tegen. 
Een vlag of spandoek om het Goede Doel bekend te 
maken. 
Al doende leert men! 
Ik hoop nog vaak een bolletje te mogen 
scheppen/verkopen (al ben ik zelf geen ijs-fan). 
Laat het draaiboek maar niet verstoffen!! 
 

ISRAEL 
 
Ben-Goerion en de vraag over de Joodse traditie 

De volgende korte anekdote 
speelt zich af in 1954. Toen 
David Ben-Goerion premier 
was, reisde hij in dat jaar naar 
de VS voor een ontmoeting 
met president Dwight 
Eisenhower met de bedoeling 
hem om hulp en 
ondersteuning te vragen in de 
moeilijke eerste jaren van de 
staat Israël. 

Het verhaal gaat dat John Foster Dulles, de 
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Ben-
Goerion aan de tand voelde en hem uitdaagde met de 
woorden: “Vertelt u mij eens, meneer Ben-Goerion – 
wie vertegenwoordigt u eigenlijk? Zijn dat de Joden 
uit Polen, Jemen, Roemenië, Marokko, Irak, Rusland 
of misschien Brazilië? Kunt u na tweeduizend jaar 
ballingschap nog met recht van een natie spreken, van 
een bepaalde cultuur? Kunt u van een bepaald 
erfgoed of misschien van een eensluidende Joodse 
traditie spreken?” 
Ben-Goerion schijnt hem het volgende antwoord te 
hebben gegeven: “Kijk, excellentie – ongeveer 
driehonderd jaar geleden koos de Mayflower uit 
Engeland het ruime sop. De eerste kolonisten in de 
grootste der democratisch grootmachten, die nu als 
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Verenigde Staten van Amerika bekend is, kwamen 
met dit schip mee naar dit land. 
Met uw welnemen – gaat u maar eens de straat op 
met de volgende vragen aan tien Amerikaanse 
kinderen: “Hoe heette de kapitein van de Mayflower? 
Hoe lang duurde die reis? Wat hebben de mensen op 
dat schip gegeten? Hoe was die reis?” U zult het met 
me eens zijn dat u zeer waarschijnlijk geen antwoord 
op die vragen zou krijgen.” 
Daarna vervolgde de eerste premier van Israël: “Wij 
Joden hebben niet driehonderd, maar meer dan 
drieduizend jaar geleden het land Egypte verlaten. Ik 
zou u, meneer Dulles vriendelijk willen vragen of u op 
uw reizen door de wereld aan tien Joodse kinderen in 
verschillende landen de volgende vragen zou willen 
stellen: “Hoe heet de man die de Joden uit Egypte 
leidde? Hoe lang duurde het voordat ze in het land 
Israël aankwamen? Wat hebben ze op hun 
woestijnreis gegeten? En wat gebeurde er met de zee 
toen ze op de vlucht waren?” Als u de antwoorden op 
deze vragen gekregen hebt, denkt u dan nog eens 
zorgvuldig na over de vraag die u mij zojuist hebt 
gesteld.” 
Uit: Israël Today jan. 2021 
 
Als Israëlcommissie zien we uit naar het moment dat 
we weer een Israëlavond kunnen houden! Voorzichtig 
denken we daarbij aan het voorjaar van 2022, maar 
uiteraard afhankelijk van de maatregelen rondom 
corona. Maar….. we houden u op de hoogte! 
 
Shalom 
Israëlcommissie Nieuwpoort-Langerak 
Annie Renes 
Adrie Ooms 
Anje Brandwijk  

 

KRINGWERK 
 

Alle kringen waren 
uitgenodigd voor de 
startavond 29 september jl. 
in de kerk. 
Dit seizoen gaan we werken 
met het boekje: 
 “Leven in het spoor van 
liefde en trouw.” 
 Ontdek Gods ontferming in 
het boek Ruth. 
 

Ds. Christiaan Baan ging ons voor in gebed, gaf een 
inleiding over het boek Ruth en eindigde de avond 
met gebed. Aan het begin van de avond zongen wij de 
liederen ‘Samen in de naam van Jezus’ en ‘Here Jezus, 
om uw woord’. We besloten de avond met het zingen 

van ‘Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien’ en Psalm 
89: 7. 
 
In de inleiding vertelde ds. Christiaan over de 
omstandigheden waarin Ruth leefde.  
Hieronder een aantal aandachtspunten: 
 

• Hoe bijzonder het is dat Ruth als Moabitische 
in de geslachtslijn van Koning David en de 
Heere Jezus kwam.   

• God werkt door mensen heen. Hij gebruikt 
ook mensen die niet binnen de ‘normale’ 
kaders vallen. 

• De Moabiet werd door de Joden niet als 
gelijke gezien. God had Israël tenslotte 
geboden om zich niet met andere volken te 
vermengen. Toch gebeurde dat op grote 
schaal. Vermoedelijk zelfs al voordat het volk 
Israël de Jordaan overstak. 

• In Israël was hongersnood, in Moab niet. De 
omstandigheden in Moab zijn verschillend 
met de omstandigheden in Israël. De 
hongersnood kon zijn door droogte, een 
sprinkhanenplaag of plantenziekte. Droogte is 
het meest waarschijnlijk. (Denk aan de 
geschiedenis met Elia en koning Achab.) De 
heuvels van Judea liggen lager dan de 
hoogvlakte van Moab, dus daar had men 
minder snel last van droogte.  

• In Moab geloofden de mensen in de heidense 
god Baäl. Dit was een god van de 
vruchtbaarheid. Daarnaast aanbad men tal 
van andere goden uit Egypte en Kanaän. Wij 
hebben één God. 

• De wegen waren heel slecht en gevaarlijk.  

• De mensen leefden van de gersteoogst, de 
tarweoogst, wijngaarden, vijgen, fruit, olijven 
en het vee. Als de oogst mislukte stortte een 
groot deel van de economie in elkaar. 

• Het Bijbelboek Ruth wordt door de Joden 
gelezen bij het Pinksterfeest. 

• Via Ruth opent God de deur naar andere 
volken. 

 
Wij zien er naar uit dit Bijbelboek te bestuderen en 
dat we vanuit wat God ons geeft in het seizoen zelf 
mogen groeien en bloeien. 
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EEN PLAATJE OP ZOLDER 
 

Herkent u het, soms ben je aan het opruimen en kom 
je niet verder.Dit overkwam ook mij toen ik een doos 
met foto`s tegenkwam en deze ging bekijken! Zo vond 
ik deze foto uit, ik schat eind jaren ‘80 omdat op de 
achterkant de afdrukdatum staat van november 1989. 
  

 
 
Gemeentedag?                                                                                                                                                          
Voetballen met o.a. het team Kerkenraad?                                                                                                                   
Ik zie bekenden, u ook? 
Ervoor zitten Lenie Bogerd en ikzelf, Lenie Buijs 
beiden leidsters van de Jeugdclub. 
Wie van u kan meer vertellen over dit plaatje? 
 

DE HERBERG 

Rust 

Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een verblijf 
in de Herberg, geven aan dat ze rust zoeken. Het lijkt 
erop dat rust een schaars iets is geworden. Ondanks 
het feit dat de afgelopen maanden veel niet kon, 
snakken veel mensen naar rust. De spanningen in 
relaties liepen op, het werk was anders, financiële 
zorgen, ouders en kinderen de hele dag samen in huis, 
mensen konden niet naar logeerhuizen of dagopvang, 
gewone ritmes werden doorbroken: de coronatijd 
heeft van veel mensen veel gevraagd en dat wreekt 
zich nu. Ook melden mensen zich met long-covid-
klachten. In de Herberg komen zij tot rust. 
Dagstructuur, liefdevolle aandacht en pastorale zorg 
doen mensen opademen. Kijk voor het 
herstelprogramma: www.pdcdeherberg.nl 

Herfstwandeling en prachtige muziek 
Zaterdag 13 november kunt u weer aansluiten bij het 
traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg 
in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we op 
stap voor een prachtige wandeling in de omgeving van 
Wolfheze. Deze wandeling van ongeveer 5 kilometer 
loopt door een heel gevarieerd landschap met heide, 
loofbos, beekjes en oude graslanden. Ook komen we 
langs prehistorische grafheuvels en de bekende 
wodanseiken die 150 jaar geleden al werden 
vastgelegd op schilderijen. De lunch nemen we mee.  
’s Middags is er een concert met Gerben Budding 
(hoofdorganist van de St. Janskerk in Gouda) op de 
vleugel en Marjon van der Linden (sopraan), die de 
zang verzorgt. Zij zullen een afwisselend programma 
ten gehore brengen.  
Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het 
concert: €15,- 
Tijd: 11.00 uur koffie, 11.30 wandelen. Alleen concert: 
14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur. We vragen bij 
aankomst naar het coronatoegangsbewijs.  
Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 
026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) 
 

C.O.K. 
 
Hierbij nog eens een berichtje van de C.O.K. de 
Commissie Ondersteuning Kerkenwerk. 
Voor de nieuwkomers in onze gemeente, de C.O.K. 
was een groep vrijwilligers die 18 jaar lang snoep 
heeft ingepakt voor een snoepfabriek. 
De opbrengst hiervan kwam/komt ten goede aan 
projecten binnen de kerk. 
 
In 2019 is dit (mede door de vergrijzing) gestopt. 
Het geld dat nog ‘in de pot’ zit wordt in overleg met 
de kerkrentmeesters besteed. 
Na het stoppen van het inpakwerk hebben we 
bijgedragen aan: 

• Ruimte voor de kinderkerk 

• Schilderwerk binnenkant kerk 

• Vloerbedekking boven bij orgel in de kerk 

• Nieuwe vitrage in beide zalen Hervormd 
Centrum en overgordijnen in grote zaal 

 
Zo hebben wij u weer op de hoogte gebracht van de 
besteding van het verdiende inpakgeld. 
 
Namens de C.O.K. 
Emma, Goof en Arina 
 

 

 

 

http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:concerten@pdcdeherberg.nl
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OPPASROOSTER 
 
31 okt  G. van der Graaf J. Vink   

3 nov  A. vd Dool  F. Stam   J. Brandwijk    

7 nov  T. Bochanen  C. Korevaar  Roan Brandwijk 

14 nov  M. de Jong  I. van Vliet  Annika de Jong 

21 nov  N. vd Berg  C. de Bes  Anne v. Vliet 

28 nov  A. Stierman  M. Brandwijk  Marije Schakel 

5 dec  M. van Hof  J. Brandwijk  Wilke Vink 

12 dec  F. Stam   M. Blom  Loïs Visser 

19 dec  S. Vonk   D. Baan   Talitha Baelde 

25 dec  R. vd Vlist  Marloes Blom  Noa Bochanen 

26 dec  J. Huisman  M. den Hartog  Esmee Blom 

2 jan  S. vd Voet  G. van der Graaf Roan Brandwijk 

9 jan  J. Vink   N. vd Berg   Marije Schakel 

16 jan  C. Korevaar  T. Bochanen  Anne v. Vliet 

23 jan  I. van Vliet  M. de Jong  Annika de Jong 

30 jan  C. de Bes  A. Stierman  Wilke Vink 

6 feb  M. Brandwijk  M. van Hof  Loïs Visser  

13 feb  J. Brandwijk  F. Stam   Talitha Baelde  

20 feb  M. Blom  S. Vonk   Noa Bochanen  

27 feb  D. Baan   R. vd Vlist  Esmee Blom 

6 mrt  Marloes Blom  J. Huisman  Roan Brandwijk 

 

SAMEN BIDDEN 
 
Data gebedskring D.V. december 2021 – maart 2022 
 

Dag en datum Bij wie Adres 

Woensdag 1 december Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

Donderdag 16 december Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Zondag 2 januari Jan van den Dool Binnenhaven 42 

Week van gebed 16-23 januari In verschillende kerken  

Dinsdag 1 februari Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

Woensdag 16 februari Aart Brandwijk Graafland 83a 

Dinsdag 1 maart Ariena Jongejan Waterlinie 54 

Woensdag 16 maart Anje Brandwijk Binnenhaven 40 

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

Week van gebed 

Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen stil bij de ster van 
Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als 
christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Mattheüs 2 vers 2: 
 ‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 
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Volgens Mattheüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de 
magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. 
De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, 
en met hen alle mensen, naar het grotere 
licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij 
in onze duisternis gekomen. Hij ging door 
het duister heen toen Hij ‘omwille van ons 
zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot 
in de dood’ (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed 
Hij om voor ons de weg naar de Vader te 
verlichten, zodat wij zijn liefde zouden 
kennen en door Hem eeuwig zouden leven. 
 
Met de gezamenlijke kerken hopen we dat 
we live bij elkaar kunnen komen, in plaats 
van online zoals vorig jaar. 
Tijd en plaats komt te zijner tijd in De Zaaier, 
op de site en op de gemeenteapp. 
 

LUISTERAARS THUIS 
 
Kerktelefoonaansluitingen Nieuwpoort en Langerak 
NAAM                                     ADRES                                 GEB.DATUM 
 
Mw. H. Aanen-Roest          Lekdijk 132A   09 – 01 - 1940 
Dhr. P. Stout          Vlietzicht 203   19 – 01 – 1928 
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven  Bij de Kerk 12    21 – 01 – 1936 
Dhr. A. Slob      Julianastraat 58   27 – 01 - 1944 
 
Mw. J.J. Terlouw-Middelkoop        Vlietzicht 139   01 – 02 - 1938 
Mw. G.N. Kortlever         Vlietzicht 140   03 – 02 - 1946 
Dhr. J. Blom         Melkweg 7   05 – 02 – 1955 
Mw. 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. 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. 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        Vlietzicht 148   04 – 05 - 1939 
Mw. M. Verspui–van Wijk        Vlietzicht 9      04 – 05 – 1935 
Mw. M.A. Slob-Blokland       Julianastraat 58   17 – 05 - 1936 
Mw. T. Verdoold        Korte Tiendweg 3  19 – 05 - 1939 
 
Dhr. J. Maurice        Irenestraat 2, Gr.Ammers 07 - 06 - 1938 
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos Vlietzicht 218   05 – 06 – 1931 
Dhr. H. v.d. Graaf         Vlietzicht 218   20 – 06 - 1932 
 
Mw. A.J. Jongejan                               Waterlinie 54     21 - 07 – 1951 
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Mw. M. v.d. Weerd-Tanger       Waterlinie 22   22 – 07 - 1946 
 
Mw. A. Verhoef-de Hoop      Vlietzicht 227   05 – 08 - 1933 
    
Mw. J. Maurice-Stuye         Irenestraat 2, Gr.Ammers 09 – 09 - 1939 
Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom  Vlietzicht 23   13 - 09 – 1930 
 
Dhr. C.T. Blokland           Vlietzicht 148   06 - 10 – 1934 
Dhr. D. Koomans       Vlietzicht 204   17 – 10 - 1943 
Mw. A.J. Borst-Vonk          Vlietzicht 131   26 – 10 - 1936 
Mw. A. Ouwerkerk-Vonk        Meerzorg Vijverhof  29 – 10 – 1931 
 
Dhr. W.G. van As        Liesdel 33   05 – 11 - 1937 
Mw. J.W. Mak-van Hees         Waterlinie 50   08 - 11 – 1933 
Mw. M. van Beuzekom-Boogert           Vlietzicht 102   27 – 11 – 1935 
 
Mw. P. Blom-Vink         Hof van Ammers, 89  04 – 12 – 1929 
Mw. G. van As-Verdoold      Liesdel 33   08 – 12 - 1942 
Dhr. H. Ouwerkerk          Vlietzicht 23   11 – 12 – 1929 
Mw. C. Vink-Verhoef         Vlietzicht 146   12 – 12 – 1933 
Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop          Meerzorg Vijverhof  14 – 12 - 1934 
Dhr. J. Huisman           Achter het Arsenaal 12  18 – 12 – 1931 
Mw. C. Blom-Zwijnenburg          Melkweg 7   28 – 12 – 1959 
 

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

2021 

♫ 5   november Kerkklanken  

 12 november MuziekWoord  

♫ 19 november Kerkklanken 

♫ 26 november MuziekPoort 

  ♫  3 december Kerkklanken 

♫ 10 december MuziekPoort 

♫ 17 december Kerkklanken 

2022 

♫   7 januari Kerkklanken 

 14 januari MuziekWoord 

♫ 21 januari Kerkklanken 

♫ 28 januari MuziekPoort 

♫   4 februari Kerkklanken 

 11 februari MuziekWoord 

♫ 18 februari Kerkklanken 

♫ 25 februari MuziekPoort 

♫   4 maart Kerkklanken 
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 11 maart MuziekWoord 

♫ 18 maart Kerkklanken 

♫ 25 maart MuziekPoort 

♫ 1 april Kerkklanken 

  8  april MuziekWoord  

  ♫ 22 april Kerkklanken (laatste uitzending) 

  ♫ 29 april MuziekPoort 

♫ 20 mei MuziekPoort  

♫ 24 juni MuziekPoort 

 

De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur.  

Veel luisterplezier toegewenst! 

 

MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen: 
Dhr. C. Mourik     Hoogstraat 19     Nieuwpoort 
Dhr. E.M. Wilschut en 
Mw. M. Wilschut-van der Meijden  Willem de Zwijgerstraat 3  Langerak 
Fam. J.J. de Jager-Weijgertze   Hoogstraat 73     Nieuwpoort 
Dhr. G.J. Bikker en 
Mw. S.A. de Bie    Vuurkruidstraat 13    Nieuwpoort 
Dhr. F. Stam en 
Mw. P.T. Stam-Poot    Vlietzicht 101     Nieuwpoort 
Dhr. S. Koomans en 
Mw. G.A. Stuij     Hoogstraat 75A    Nieuwpoort 
Dhr. P.L.E. van der Giessen   Bij de Waterschuur 4B    Nieuwpoort 
Mw. D.M.A. Muntz    Hoogstraat 71     Nieuwpoort 
Mw. J.G. van Esseveldt    Vlietstraat 14     Nieuwpoort 
Mw. J.M. Hennipman   Liesdel 29    Nieuwpoort 
Dhr. G. Hak    Vlietzicht 206    Nieuwpoort 
 
Verhuisd:          Naar: 
Mw. M. van Oosten    Sluis 41A     Ameide 
Mw. M. Oosterling    Schippersweg 12    Schoonhoven 
Fam. P. van Hof-de Heer   Graafland 60     Langerak 
Dhr. E. Aanen     Binnenhaven 6     Schoonhoven 
Dhr. A. Schep     Lijsterstraat 38     H-Ido-Ambacht 
Dhr. C.J. van der Graaf    Korte Tiendweg 14    Doetinchem 
Dhr. A.J.J. Blom    Vuurkruidstraat 11    Amsterdam 
Mw. M. de Vos    Graafland 63    Leerbroek 
 
Overleden: 
Dhr. F. Stam     Vlietzicht 101     Nieuwpoort 
Dhr. G.A. Stierman    Driesprong 5     Nieuwpoort 
 
Overgeschreven:         Naar: 
Mw. E. Visser     Binnenhaven 8     Langerak 
Fam. J.W. Kroon-van der Hoff   Kleine Donk 7     Groot-Ammers 
Mw. C.J. Visser    Binnenhaven 8    Groot-Ammers 
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Uitgeschreven: 
Dhr. W.P. Bouwman    Hoogstraat 75     Nieuwpoort 
 
Gedoopt: 
Jidde van Andel, Marijkestraat 66 Groot-Ammers 
Joas Lekkerkerker, Meeuwenlaan 7 Groot-Ammers 
 
Belijdenis: 
Bram Aantjes, Liesdel 29 Nieuwpoort 
Jan en Heleen van Oosten-Schippers, Sluis 41A Groot-Ammers 
Adri en Teuny Verdoold, Binnenhaven 29 Nieuwpoort 
 
Huwelijk/geregistreerd partnerschap: 
Lisanne van der Vlist, Bij de Waterschuur 1k Nieuwpoort 
Heleen van Dijk, Schoolstraat 5 Nieuwpoort 
Maartje de Vos en Koen Slagboom, Graafland 63 Groot-Ammers 
Bram Aantjes en Marjan Hennipman, Liesdel 29 Nieuwpoort 
 

TAXI 
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JARIG 
 

Aanschrijfnaam Volledig adres Postcode Plaats     Geb.datum 

Mevr. J.W. Mak - van Hees Waterlinie 50 2965CC NIEUWPOORT 8-11-1933 

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

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 

Dhr. E.H. Veenstra Hennepstraat 4 2965CB NIEUWPOORT 5-12-1945 

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 

Mevr. J.P. Snoek - Tuinenburg Hennepstraat 2 2965CB NIEUWPOORT 12-12-1946 

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

Mevr. H. Ooms - Tukker Binnenhaven 20 2965AC NIEUWPOORT 19-12-1945 

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

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

Mevr. E. Temmer - van Meerkerk Buitenhaven 26 2965AE NIEUWPOORT 2-1-1943 

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 

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 

Mevr. J.M. Ansink - van den Dool Bij de Waterschuur 21 2965AN NIEUWPOORT 1-2-1946 

Dhr. W.D. van Geenhuizen Binnenhaven 33 2965AB NIEUWPOORT 3-2-1943 

Mevr. G.N. Kortlever Vlietzicht 140 2965CG NIEUWPOORT 3-2-1946 

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 

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

Mevr. M.J. Renes - van den Dool van den Boetzelaerlaan 38 2967XC LANGERAK ZH 16-2-1946 

Mevr. M. den Hartog - van Wijk Vlietzicht 15 2965CG NIEUWPOORT 19-2-1934 

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. A.B. Korevaar Tiendweg 2 2965CE NIEUWPOORT 8-3-1947 
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VAN DE BIEB 
 
Gemeentebibliotheek: Nieuw(s) 
In deze DDP willen we, namens de bibliotheek, ook weer ons nieuws met u en jullie delen. 
 
Nieuwe tijden  
Vanaf 18 oktober zijn de openingstijden van de Bibliotheek aangepast.  
We gaan nu open om 19.00 uur i.p.v. 18:30 uur. We zijn geopend tot 20:00 uur. 
 
Nieuwe boeken 
In de afgelopen tijd hebben we weer een mooie hoeveelheid nieuwe boeken in de bibliotheek kunnen plaatsen. 
Over een paar boeken willen we kort iets vertellen. 
 
Rode littekens van Lisa McKay 
Samenvatting 
Een groep jongeren gaat naar Indonesië om daar te helpen bij de bouw van een kerk. Tijdens hun aanwezigheid daar 
lopen de spanningen tussen christenen en moslims op het nabijgelegen eiland Ambon hoog op. 
De kerk is nog maar nauwelijks af, als de golf van geweld het dorp waar ze verblijven bereikt. Binnen een paar uur is 
van de kerk alleen nog een smeulende hoop as over en zijn de dominee en vijftig inwoners van het dorp om het 
leven gebracht. De zes tieners vluchten samen met de zoon van de dominee de bergen in en proberen te overleven 
in de wildernis. De psychische druk om om te gaan met hun emoties blijkt zeker zo zwaar als hun fysieke tocht 
huiswaarts. 
 
Onbetaalbaar van Tom Davis 
Fotojournalist Stuart Daniels heeft een doel in zijn leven gevonden. Hij wil met zijn foto’s het sociale onrecht in de 
wereld zichtbaar maken. Zijn volgende opdracht brengt hem naar Rusland. Daar wordt Daniel door een oude 
bekende gevraagd twee meisjes te redden uit een wanhopige situatie. Zo raakt hij betrokken bij een gevaarlijke 
campagne tegen vrouwenhandel. Wat Daniel ontdekt tijdens zijn reis, brengt zijn geloof opnieuw aan het wankelen 
en vormt een bedreiging voor zijn leven. 
Marianna van Tricia Goyer 
Marianna Sommer is geboren in de nacht waarin haar beide zusjes bij een tragisch ongeluk om het leven kwamen. 
Heel haar leven doet ze haar best om dat verlies voor haar ouders goed te maken. Ze heeft maar één droom: een 
leven van eenvoud als de vrouw van Aaron Zook, de jonge Amishman van wie ze al sinds haar kindertijd houdt. 
Deel 1: Aan stille wateren: Om hun kinderen uit de buurt te houden van hun oudste broer Levi, die de 
Amishgemeenschap vaarwel heeft gezegd, besluiten Marianna’s ouders te gaan verhuizen naar het verre Montana. 
Marianna smeekt hun om in Indiana te mogen blijven. Tevergeefs. Haar droom valt in duigen. Maar in Montana 
wachten haar verrassingen. 
Deel 2: Langs bosrijke paden: Het leven in Montana vereist samenwerking, ook met Englische buren. Als Marianna 
mensen gaat helpen die anders zijn dan zij en ook hulp van hen krijgt ontstaat er tweestrijd in haar hart. Ze wordt 
heen en weer getrokken tussen Aaron en Ben, de vriendelijke Englishman die haar een leven met God laat zien dat 
ze nooit eerder gekend heeft. Aan wie moet Marianna haar hart geven? Welk offer vraagt God van haar? Haar 
tradities? Haar Amishgemeenschap? 
Deel 3: Dal van hoop: Marianna gaat terug naar Indiana om haar broer Levi en zijn vriendin Naomi te helpen. Er is 
een baby op komst en hun huwelijk moet voorbereid worden. Bovendien hoopt ze ook haar eigen huwelijk te 
plannen. De maanden verstrijken, en geheimen die bevroren lagen in een winterse greep, beginnen te ontdooien. De 
waarheid over een kind en over een voorbije relatie komt aan het licht en Gods plannen ontvouwen zich. Is 
Marianna in staat te ontdekken waar en bij wie haar hart werkelijk thuishoort?  
Naast deze 3 boeken is er in de bibliotheek nog veel meer moois te vinden! 
 
En dat brengt ons meteen bij ons 3e blokje “nieuw”  
Nieuwe lezers: Sinds de opening van de bibliotheek zijn we blij met onze trouwe lezers, die regelmatig de weg naar 
de bibliotheek weten te vinden en aangeven blij te zijn met de bibliotheek. Maar we zouden het echt fijn vinden om 
meer lezers te ontmoeten.  
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De bibliotheek heeft een mooie collecte van ruim 1200 boeken staan en er is veel keus. Zo vindt u er boeken van o.a. 
Max Lucado, Francine Rivers, Lynn Austin, Charles Martin, Cathy Gohlke, Marianne Grandia, Joke Verweerd en nog 
heel veel meer Er zijn romans, spannende boeken, historische romans, Bijbelse romans, studieboekjes.  
Kortom: keus genoeg!!  We zouden het ontzettend fijn vinden om meer lezers te mogen begroeten, want samen 
houden we de bibliotheek in stand!!! 

Weet u welkom! 
Groet, het bieb-team 

 

Bevrijd en gebonden. De kerk van Constantijn 
 
Het christendom werd in 313 in het Romeinse Rijk niet alleen een toegelaten godsdienst maar zelfs bevoordeeld. Het 
is begrijpelijk dat de christenen na alle vervolgingen enthousiast waren over de omhelzing van de kerk door keizer 
Constantijn. De kerk vermoedde toen niet dat de omhelzing weleens kon gaan knellen. Zoals de meeste mensen 
geven ook politici zelden iets om niet. In de vorige “Door de Poort” is geschreven over de verhouding tussen de 
Romeinse overheid en de kerk tot 313, hieronder iets over deze verhouding in de eeuw daarna, weer aan de hand 
van een boek van Pierre Trouillez. 
In Noord-Afrika kwam het in 311 tot een scheuring in de kerk. Men was het niet eens over de vraag hoe streng je 
moest zijn voor geestelijken die afvallig werden bij de vervolgingen. De donatisten, genoemd naar bisschop Donatus, 
eisten persoonlijke onberispelijkheid van de ambtsdragers. In de derde eeuw was echter het begrip voor menselijk 
falen in de kerk gegroeid. Constantijn besefte dat kerkelijke onenigheid ook politieke instabiliteit met zich mee kon 
brengen. Toen het conflict niet door overleg uit de wereld geholpen kon worden stelde hij het donatisme buiten de 
wet en probeerde hij de scheuring met geweld te beëindigen. Dit mislukte want de donatisten hadden veel aanhang 
onder het volk. Tot 411 bleef de donatistische kerk een geduchte concurrent van de katholieke kerk. In dat jaar werd 
op initiatief van keizer Honorius de beslissende ‘conferentie van Carthago’ gehouden. Er waren 279 donatistische en 
286 katholieke bisschoppen. Mede op grond van de uitzonderlijke bijdrage van bisschop Augustinus vonniste de 
keizerlijke commissaris in het voordeel van de katholieken. Keizer Honorius vaardigde strenge edicten tegen de 
donatistische kerk uit. 
 
In de kerk, met name in het Oosten, was een conflict ontstaan over de vraag hoe de verhouding was tussen de Zoon 
en de Vader. Volgens presbyter Arius is Christus Gods eerste en volmaakte schepsel en niet eeuwig en onveranderlijk 
zoals de Vader. Volgens hem was Jezus door zijn voorbeeldige levenswandel door God beloond in zijn opstanding en 
is als zodanig een voorbeeld voor de christenen. De leer van Arius werd veroordeeld op het concilie van Nicea in 325. 
Soms wordt bij ons in de kerk het geloof beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea. 
Het was keizer Constantijn die alle bisschoppen in Nicea bijeen geroepen had. Het contrast met de periode van voor 
Constantijn is letterlijk zichtbaar aan sommige deelnemers, die de tekenen van de laatste vervolging dragen. Zo 
verscheen Maximus, de begeleider van bisschop Macarius van Jeruzalem, met een uitgeslagen oog en deels verlamd. 
Constantijn voelde tijdens de kerkvergadering aan dat de meeste bisschoppen antiariaans waren. Hij wendde zijn 
invloed aan om in de geloofsbelijdenis op te laten nemen dat Jezus één in wezen met de Vader is. Hiermee heeft 
Constantijn een theologisch probleem tot een staatszaak gemaakt, waaruit veel narigheid zou voortkomen.  
Het arianisme werd ketters verklaard en Arius werd verbannen naar een streek op de Balkan. Zijn geschriften 
moesten worden ingeleverd en verbrand. Twee bisschoppen die weigerden de geloofsbelijdenis te ondertekenen 
werden ook verbannen. Enkele maanden na het concilie verloochenden enkele bisschoppen de handtekening die ze 
met tegenzin onder de belijdenis hadden gezet. Ze werden eveneens door Constantijn verbannen. 
De strijd tussen de aanhangers van Arius, de arianen en degenen die de belijdenis van Nicea van harte 
onderschreven, de niceanen, was nog lang niet gestreden. De arianen kwamen steeds meer voor hun opvattingen uit 
en speelden het klaar, vaak door konkelen, verdachtmakingen en het manipuleren van synodevergaderingen, om 
veel bisschopszetels over te nemen, waarna de niceanen weer een tegenkerk begonnen. Bij de strijd tussen de 
groeperingen werd ook wel geweld gebruikt waarbij bloed vloeide. Meestal konden de niceanen rekenen op de 
steun van het gewone volk. 
Ariaanse bisschoppen wisten steeds meer invloed te krijgen aan het hof van Constantijn. De verbanning van Arius 
werd opgeheven en de ariaan Eusebius van Nicomedia, die na het concilie van Nicea was verbannen, werd adviseur 
van Constantijn, die vanaf 330 steeds meer sympathie kreeg voor Arius, hoewel hij niet tornde aan de 
geloofsbelijdenis van Nicea. Zijn zoon en opvolger Constantius II was een fanatieke ariaan en nadat hij eerst het 
Oosten grondig in ariaanse zin had bewerkt, pakte hij vanaf 353 ook het Westen aan. Het zag er voor de niceanen 
somber uit, maar het tij keerde toen in 379 Theodosius keizer werd. 
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Athanasius was bisschop van Alexandrië en daarmee de belangrijkste bisschop van de kerk want er waren veel 
christenen in Egypte. Hij stond pal voor de belijdenis van Nicea en koos daarmee voor zichzelf niet de gemakkelijkste 
weg. Hij ondervond tegenstand van de arianen, die met steun van de politiek wisten te bewerkstelligen dat hij een 
aantal keren werd verbannen. Toen hij gezocht werd heeft hij zich schuilgehouden bij de monniken, met wie hij een 
uitstekende relatie had. Het monnikenwezen heeft zich in Egypte ontwikkeld. Bij de bevolking was Athanasius zo 
geliefd dat het leger er aan te pas moest komen om hem weg te krijgen en alle keren dat hij weer in Alexandrië 
terugkeerde werd hij door de bevolking als een prins onthaald. Athanasius overleed in 373 en heeft niet mogen 
meemaken hoe zijn grote inzet voor de orthodoxie uiteindelijk beloond werd. 
Toen keizer Constantius II het ook in het Westen voor het zeggen kreeg in 353 wilde hij ook dit gedeelte van het rijk 
ariaans maken. Veel bisschoppen waren niet krachtig genoeg om zich hiertegen te verzetten of wilden zich geliefd 
maken aan het hof van de keizer om zo carrière te maken. Bisschop Hilarius van Poitiers verzette zich echter krachtig 
tegen de arianisering, zoals Athanasius in het Oosten van het rijk had gedaan. Hij werd door een gemanipuleerde 
synode ervan beschuldigd de eenheid van de kerk te ondermijnen. De Gallische bisschoppen wilden echter geen 
sancties tegen Hilarius. Zijn tegenstanders deden daarop een beroep op keizer Constantius II, die zonder aarzelen 
een besluit ondertekende om Hilarius te verbannen. Tijdens zijn verbanning in het Oosten zat Hilarius niet stil en het 
leek erop dat hij daar bisschoppen kon winnen voor de belijdenis van Nicea. Dat kon weleens de reden zijn dat hij 
mocht terugkeren naar Poitiers, omdat de keizer dacht dat hij daar minder kwaad kon. Hilarius werd vanuit alle 
hoeken van Gallië hartelijk welkom thuis geheten. Hij leverde een grote bijdrage aan de beëindiging van de ariaanse 
crisis in de Gallische kerk. 
In 361 werd Constantius II als keizer opgevolgd door Julianus de Afvallige, die aan het hof christelijk was opgevoed 
maar overtuigd heiden was. Hij was de zoon van een stiefbroer van Constantijn en hij had als zesjarige de 
traumatische ervaring opgedaan dat zijn vader, zijn oom en enkele neven vermoord werden door de zonen van 
Constantijn, namelijk Constantijn II, Constans en vooral Constantius II. Zij wilden hiermee hun positie voor de 
troonsopvolging veilig stellen. De afkeer van het christendom van Julianus zal aan deze gebeurtenis niet vreemd zijn. 
De christenen konden hun bevoorrechte positie vergeten. Voor de restauratie van heidense tempels putte hij gul uit 
de schatkist. Christenen werden uit het leraarsambt gezet. Julianus probeerde de heidense liefdadigheid te 
bevorderen om hiermee het christendom te beconcurreren. Antichristelijk geweld wees hij af, maar als heidenen 
zich aan christenen vergrepen deed hij geen recht. Julianus stierf na een regering van amper 20 maanden. 
De volgende keizers draaiden de bevoordeling van het heidendom terug en in 392 maakte keizer Theodosius van het 
christendom de staatsgodsdienst en verbood hij de heidense godsdienst. Geholpen door de staat begon de kerk aan 
de verovering van de maatschappelijke ruimte. De kerk stond de heidenen niet naar het leven maar er vielen wel 
slachtoffers door opgehitst, dolzinnig gepeupel. De kerk trachtte de publieke sporen van het heidendom uit te 
wissen door tempels en riten aan te vallen. In Alexandrië werd het Serapion, het grootste tempelcomplex van het 
rijk, door christenen bestormd. De tempel werd verwoest. De bibliotheek bleef intact. Op de puinhopen werd een 
kerk gebouwd. 
Bij de troonsbestijging van Theodosius kwam een abrupt einde aan de ariaanse zegetocht. Theodosius bepaalde, 
eenvoudig uitgedrukt: de officiële godsdienst van de staat is de leer van het concilie van Nicea en wie er anders over 
denkt, zal zijn straf niet ontlopen. De arianen, die hun houvast bij de keizer hadden gezocht en gevonden, hadden nu 
alle grond onder de voeten verloren en binnen de kortste keren was de ooit zo invloedrijke ariaanse kerk van het 
plein gespeeld. Elke ketterse beweging werd in de kiem gesmoord. Hun cultus werd verboden, hun kerken in beslag 
genomen en hun geschriften moesten worden verbrand. 
Theodosius bepaalde uitdrukkelijk dat de ‘sekte’ van de Joden door geen enkele wet werd verboden. Desondanks 
gebeurde het, vooral in het Oosten, dat synagogen geplunderd of vernield en Joodse burgers in elkaar geslagen 
werden door opgehitste christenen. Bisschop Johannes Chrysostomus ging in zijn preken en geschriften tegen de 
Joden tekeer op een manier waar de honden geen brood van lusten.*) Eén van de redenen zal geweest zijn dat er 
een groep christenen was die met het jodendom bleef sympathiseren en ook de joodse feesten vierde. 
 
De kerk heeft in de vierde eeuw een monopolie positie gekregen, niet alleen op eigen kracht maar met hulp van de 
politiek, die in ruil daarvoor knaagde aan de vrijheid van de kerk, zoals we zagen bij Athanasius en Hilarius. Om te 
zien hoe dit verder ging in de periode van de staatskerk kijken we naar de reactie van bisschop Ambrosius van 
Milaan op twee merkwaardige gebeurtenissen. In 388 hadden christenen in een stadje aan de Eufraat, opgezweept 
door hun bisschop en aangevoerd door fanatieke monniken, er de synagoge platgebrand. Dat was tegen de wet en 
keizer Theodosius sprak strenge straffen uit. De monniken moesten worden opgesloten en beboet en de bisschop 
moest de synagoge op kosten van de kerk weer opbouwen. Toen bisschop Ambrosius dat vernam, stuurde hij de 
keizer een vlammende protestbrief. Hij vond het ongehoord dat christenen verplicht werden tot het bouwen van 
een ‘oord van trouweloosheid, een huis van goddeloosheid en een verzamelplaats van dwaasheid’. *) Theodosius 
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handhaafde de sancties en daarom pleegde Ambrosius chantage door Theodosius tijdens een misviering de 
communie te weigeren zolang het vonnis niet volledig was ingetrokken. Vernederd te midden van het volk, sprak 
Theodosius de christenen vrij die zijn eigen wetten hadden overtreden. 
In 390 had de Romeinse garnizoenscommandant in Thessaloniki een gevierde wagenmenner bij circusspelen wegens 
onzedelijk gedrag gearresteerd. Na de arrestatie van hun kampioen lynchten hooligans, supporters van de 
wagenmenner, de garnizoenscommandant. Een woedende Theodosius gaf bevel tot een genadeloze vergelding. 
Ongeveer zevenduizend Thessalonicenzen werden onder het voorwendsel van nieuwe koersen naar het circus gelokt 
en door soldaten afgeslacht. Bisschop Ambrosius wees de keizer erop dat hij als christelijk vorst gefaald had en niet 
zomaar lid van de kerk kon blijven. Theodosius betreurde in de kerk openlijk zijn zonde en vroeg in tranen om 
vergeving. Na een boetetijd van acht maanden ontving Theodosius op Kerstmis 390 de absolutie en mocht hij 
opnieuw met de andere gelovigen aan de eucharistieviering deelnemen. Tussen Ambrosius en Theodosius is het 
weer goed gekomen. 
Pelagius ( † na 418) was een Britse monnik, die met zijn leer in conflict kwam met bisschop Augustinus. Volgens 
Pelagius is de mens met een vrije wil geschapen en heeft hij deze vrijheid niet door de zonde van Adam verloren. De 
mens heeft nog steeds de mogelijkheid voor het goede en tegen het kwade te kiezen en bij voldoende inspanning 
ligt volgens Pelagius de christelijke perfectie binnen bereik. Mede door de inspanning van Augustinus werd het 
pelagianisme door de kerk veroordeeld, maar de kerk had de keizer nodig om Pelagius te verjagen. Het pelagianisme 
heeft in afgezwakte vorm de eeuwen door aanhangers gehouden. 
De christenen hebben in minder dan één eeuw de overgang moeten verwerken van vervolging naar absolute triomf. 
De samenleving op haar beurt diende in het reine te komen met de omslag van een eeuwenoud religieus en 
cultureel denkpatroon naar een volstrekt nieuw. 
In deze eeuw is het geweld niet afgenomen. Aan de politiestaat die het rijk sinds Diocletianus was geworden is geen 
einde gekomen. 
Het christendom heeft bij het aan de macht komen geen wraak genomen op cultureel gebied. Er vonden geen 
boekverbrandingen van niet-christelijke geschriften plaats, wel van ketterse! De vrijheid van godsdienst is 
afgenomen. Niet-christenen werden echter niet uit het onderwijs geweerd.  
Het juridische statuut van het gezin, het huwelijk en de daarmee samenhangende positie van de vrouw werd door 
het christendom in gunstige zin beïnvloed. Vanaf 392 mocht bij het bestraffen van overspel de sekse van de 
ontrouwe partner geen rol meer spelen en kreeg de man geen voorkeursbehandeling meer. Kinderen werden beter 
beschermd. Kindermoord werd in 374 verboden maar het te vondeling leggen zelf bleef nog lang ongestraft. Slaven 
werden beter beschermd tegen moord, mishandeling en seksuele uitbuiting. Bij verkoop van slaven mochten 
gezinsleden niet van elkaar gescheiden worden. De slavernij werd echter niet afgeschaft. De laatste 
gladiatorengevechten van man tegen man verdwenen pas in het begin van de 5de eeuw.  
De Constantijnse bevrijding en bevoordeling van de kerk betekende niet een volledige breuk met het verleden. De 
kerk van de eerste drie eeuwen was niet lelieblank en de kerk van Constantijn kende ook trouw aan het christelijke 
geloof, gemeenschapsgevoel en zorg voor de medemens in nood. Dat het ledenbestand van de kerk van 
samenstelling veranderde is begrijpelijk, vanwege de sociale druk om christen te worden en te blijven en het verbod 
van andere godsdiensten. Geestelijken konden hun invloed vergroten door te konkelen en politici naar de mond te 
praten. Er waren geestelijken die van deze mogelijkheid gebruik maakten. 
Onder de elementen die aan de vierde eeuw een onmiskenbaar christelijk stempel hebben gegeven, wint de 
georganiseerde weldadigheid het met straatlengten voorsprong. Heidense goden wilden alleen gunstig gestemd 
worden en lieten de mensenzaken aan de mensen over. Voor de christenen echter vloeide de dienst aan de mensen 
rechtstreeks uit de godsdienst voort: omdat de christelijke God de mensen het eerst heeft liefgehad, moeten ook zij 
elkaar beminnen. Specifieke verzorgingsinstellingen waren niet alleen een christelijke vernieuwing, maar ook een 
maatschappelijke. Dat wordt bewezen door de nieuwe namen die de christenen moesten 
uitvinden om ze aan te duiden: ziekenhuis, opvanghuis voor vreemdelingen, 
armengesticht… De kerkelijke liefdadigheid heeft het prestige van de kerk veel goed 
gedaan en er zelfs voor gezorgd dat dit prestige niet finaal door theologische twisten werd 
aangetast. 
 
Ontleend aan een boek geschreven door Pierre Trouillez met als titel: Bevrijd en gebonden. De kerk van Constantijn. 
Willem Roth 
*) Dat mensen, die in bepaalde opzichten aanzien genieten, fel antisemitisch zijn zien we helaas vaker in de geschiedenis, 

zoals bij Maarten Luther, Erasmus, Voltaire, Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger….. De 
opvallende uitzondering was Johannes Calvijn. (Deze voetnoot komt niet uit het boek van Trouillez)  
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HARTELIJK VERBONDEN 
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NIEUWSFLITS 
KINDERKERK TIMOTHEUS 

 
Nieuws vanuit de kinderkerk 
 
Hier weer een berichtje van ons over het reilen en zeilen van de kinderkerk. Na een lange periode kinderkerk te 
hebben gehouden tijdens de kerkdienst zonder in de kerk te komen, zijn we blij dat wij nu ook weer in de kerk 
mogen en dat we 
na het bijbellezen, 
net voor de preek, 
naar onze eigen 
“kerk” gaan en 
weer terug komen 
om de Zegen in 
ontvangst te 
nemen.  Toch 
moesten wij er ook 
weer even aan 
wennen. Ook voor 
sommige kinderen 
is het even 
wennen. Er zijn 
namelijk kinderen 
bij die tijdens de 
corona naar de 
kinderkerk zijn 
gekomen en nooit 
anders hebben 
meegemaakt en nu 
zeggen die 
kinderen ook als 
het belletje gaat: 
’wat snel!’. 
 
Tina gaat enkele maanden met zwangerschapsverlof en Christel gaat Tina in deze tijd vervangen. Van Paulien hebben 
wij ook afscheid genomen. Paulien, via deze weg nogmaals hartelijk dank dat je al die jaren (12 jaar) eerst 
zondagsschool en later de kinderkerk hebt gehouden. We zullen je enthousiasme en al je werk dat je verzet hebt 
missen. Fenneke heeft het overgenomen van Paulien en is inmiddels “ingeburgerd”. We zijn dankbaar dat we zo met 
elkaar aan de jonge kinderen verhalen uit de Bijbel kunnen vertellen en liedjes kunnen zingen. 
We hebben een aantal keren verhalen gehoord over Esther en ook over de stad Jeruzalem dat die weer opgebouwd 
werd. De kinderen mochten een muur bouwen (van soort lego) en als de muur bleef staan konden zij hem 
meenemen naar huis. Nu dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. 
We gaan nu op weg naar kerst en hopen en bidden dat we dit feest met elkaar mogen gaan vieren met alle ouders 
en belangstellenden erbij. 
 

Een hartelijke groet namens de leiding, 
Tina, Arjan, Edwin, Corina, Fenneke, Christel en Carina. 
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VAN DE CLUB 
 
   
Het clubseizoen is begonnen. En hoe!! 
Met 23 kinderen hebben we de eerste avond het spel jachtseizoen 
gespeeld. Eén team verstopt zich een ander team krijgt na 5 
minuten de locatie en kan dan op zoek. Spannend en goed voor de 
conditie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de tweede avond hebben we het over dankbaarheid 
gehad. Paulus kon zelfs in de gevangenis nog dankbaar zijn. 
Iedereen heeft een briefje geschreven waar hij die dag 
dankbaar voor is. Dit hebben we verteld aan elkaar en God.  
Daarna lekker naar buiten om de energie kwijt te raken met 
verschillende potjes tikkertje.  
Dankbaar voor deze mooie avonden en zin om nog meer 
avonden met deze kinderen op te trekken.  
 

Groeten,  
Janneke, Nelleke, Marriëtte en Simone  

 
 

 

Update interkerkelijk jeugdclubwerk 
 

In de vorige DDP heeft u kunnen lezen en zien wat er in Corona-tijd ondanks de beperkingen door de kinderen aan 
activiteiten is gedaan. 
Ook, tot onze eigen verbazing overigens, zijn er juist dankzij die beperkingen allerlei mooie initiatieven ontstaan! 
Wat is er creatief omgesprongen met wat er wél mogelijk was. 
 
Het enthousiasme van en door de kids zorgde voor ons ook elke keer weer voor een positieve “boost”, en heeft ons 
als leiding doen beseffen dat er veel meer mogelijk is dan we zelf soms denken. 
Met eenvoudig te organiseren activiteiten zijn er elke keer weer bijzondere en mooie dingen ontstaan en gedaan. 
(de bloemetjes in de Vijverhof doen het nog steeds erg goed!) 
De dominees konden we met zelfgebakken lekkers een hart onder de riem steken; ook zij zijn met veel lastige en 
ingewikkelde zaken geconfronteerd deze periode, mooi dat we voor hen op deze manier een stukje positiviteit 
 konden brengen in een roerige en rare tijd. 
 
Veel is er helaas ook blijven zitten, in de zin van het rond de bijbel zitten en spreken met elkaar. 
Online is dit niet de allerfijnste en beste manier om dit te doen hebben we gemerkt…. 
Hiervoor is toch echt een stukje fysieke aanwezigheid nodig, en we beseffen dat we niet altijd konden aanbieden wat 
we hierin voor ogen hadden. 
Maar de keerzijde was dat we een stukje geloof met hen in praktijk mochten brengen o.a. omzien naar een ander, 
iets voor een ander doen, aandacht en tijd voor mensen die ziek zijn en het respect en aandacht voor ouderen. 
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We zijn dankbaar dat we er een klein steentje aan konden bijdragen met elkaar, en we vanuit diverse organisaties 
werden voorzien van materiaal, ideeën en ook hierin werden aangemoedigd. (Wat erg fijn was!) 
 
Verder hopen wij dat ouders en/of verzorgers hieraan thuis aandacht en tijd hebben kunnen besteden, maar we 
beseffen terdege dat de druk op gezinnen in de afgelopen periode enorm onder druk heeft gestaan! 
Toch mogen we geloven en weten dat God met ons mee is gegaan en nog steeds gaat. 
In dat vertrouwen en die ontspanning mogen we onze zorgen en die van onze kinderen in Zijn handen leggen. 
Hij laat niet los wat Zijn hand ooit is begonnen; dat mag ‘ontkrampen’ en ons bemoedigen. Wij vonden het bijzonder 
om in deze tijd clubwerk te geven, nu 3 jaar interkerkelijk in samenwerking met de  
Ger. Kerk in de Waal en ervoor bij de Hervormde kerk van Nieuwpoort, en Vita Nova. 
 
Voor ons is het tijd om een punt te gaan zetten achter een stukje club/jeugdwerk.  We hebben dit altijd geprobeerd 
met inzet, passie en hart voor de jongeren te doen. Daarvoor kregen we kracht, inzicht en doorzettingsvermogen. 
Want die droppingskilometers hebben we beiden aardig in de benen ☺, maar we mochten zelf ook zoveel leren en 
groeien in ons eigen geloofsleven! In die zin werkt dat zo prachtig beide kanten uit. We hopen dat God weer andere 
mensen aan wil moedigen om deze taak op zich te nemen. Tijd voor andere en nieuwe mensen om deze generatie 
verder op weg of opnieuw vertrouwd te maken met het geloof. 
 
Wat het voor ons persoonlijk extra inhoudsvol heeft gemaakt, is dat we een kleine stap hebben gemaakt door, over 
de kerkmuren heen, de samenwerking aan te gaan met onze broeders en zusters uit de nabijgelegen kerken. 
Hierin is wat ons betreft voorzien in enerzijds een behoefte, maar zeker ook de noodzaak elkaar de hand te geven en 
met elkaar op te trekken. 
Samen met Henk Ritmeester zijn wij deze samenwerking aangegaan, zijn we gastvrij ontvangen en hebben we ons 
zeer welkom gevoeld! 
Het was fijn om met de andere leidinggevenden op te trekken, te vergaderen en met elkaar plannen te maken. 
Mede dus ook namens Henk die al vele jaren club heeft gegeven en bereid was hierin zijn steentje bij te dragen. 
Bijzonder was het om met elkaar samen te werken en daarbij niet te kijken naar wat ons scheidde, maar naar wat 
ons verbond in de samenwerking met onze collegae-jeugdwerkers. 
Daarin mochten we elkaar elke keer opnieuw vinden wat bijzonder en zeker reden tot dankbaarheid is! 
We hopen dat in de toekomst deze samenwerking verder uitgebouwd mag worden en dat we, indien nodig, samen 
verder in een aantal dingen kunnen optrekken. 
(N.B.; het is de bedoeling om deze jongeren-activiteiten wat meer met elkaar te organiseren dus verder behouden 
we onze eigen identiteit en blijven de kerken bestaan zoals ze nu zijn) 
Nick Romeijn is nu als enige vertegenwoordiger van onze kerk bij deze samenwerking betrokken. 
Er kunnen nog wel een paar handjes bij, dus voel je vrij om aan te sluiten! 
Voor verder info hierover kun je terecht bij de jeugddiaken Addy Brandwijk (zie onderstaand mailadres) 
 
Tenslotte…….dit lied als gebed ter afsluiting ; 
“Samen op weg, met een brandend hart”, dat is ons verlangen en gebed. 

 
Wij gaan op weg met brandend hart, 

Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 

Zingend van de nieuwe dag. 
 

Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
Brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 

Naar een liefde die verwarmt. 
 

Laat de vlam weer branden, 
Als een helder baken; 

Als heraut van ′t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 

Laat de liefde branden, 
Als een vuur, als een vuur. 
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De liefde roept, de waarheid spreekt; 
Dat is de kracht waarmee wij gaan, 
Om hen die vallen, hen die wank′len 

Op te vangen in uw naam. 
 

Laat de vlam weer branden, 
Als een helder baken; 

Als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 

Laat de liefde branden, 
Als een vuur, als een vuur. 

 
Henk Ritmeester en Miranda Bochanen 

 

OPROEP! 
 
Heb jij:  
Tijd, talent en gevoel voor kids? 
Passie om je geloof te delen? 
Ben je bereid om over kerkmuren heen te kijken? 
 
Geef je op bij de jeugddiaken van de kerk of benader de dominee. 
 
Jeugddiaken :  
Addy Brandwijk : addybrandwijk@hotmail.com 
Predikant : 
Ds C. Baan : dominee@kerkvannieuwpoort.nl 
 

OP ZOEK NAAR JOU! 
 
Een oproep aan de jeugd van 15 jaar t/m 19 jaar 
  
Hoi, wij zijn Mielus en Toni en sinds een aantal jaren vormen wij samen 
de leiding van Vita Nova. Als gevolg van corona en weinig jeugdleden 
zijn we er afgelopen jaar even tussen uit geweest. Hoewel we nu nog 
steeds te maken hebben met een periode van weinig jeugdleden willen 
we toch via deze weg een oproep doen aan de jeugd tussen de +/- 15 en 
19 jaar om eens na te denken of Vita Nova iets voor je kan zijn. De opzet 
is dat we één zondagochtend in de twee weken 1 ½ uur bij elkaar 
komen om over het geloof te praten, maar ook zeker om het gezellig te 
hebben met elkaar. Om die reden plannen we ook altijd een paar leuke 
uitjes en gaan we met elkaar op kamp. Dus lijkt het je leuk en heb je 
misschien ook een neef of een nicht, een vriend of vriendin die het  
aanspreekt, dan zouden wij het leuk vinden om met jou of jullie in 
contact te komen. Je kunt ons bereiken via mail, bellen, whatsapp 
etc.  Ook als je nog vragen hebt kun je ons via onderstaande gegevens bereiken. 
  
Hopelijk tot snel!! 
  
Milus van Vliet     06-38310652 | mielusv@gmail.com 
Toni den Hartog   06-41788057 | tonidenhartog@gmail.com 
 

mailto:addybrandwijk@hotmail.com
mailto:dominee@kerkvannieuwpoort.nl
mailto:mielusv@gmail.com
mailto:tonidenhartog@gmail.com
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JONGERENAVOND 
 
Vanuit de organisatie van de interkerkelijke jongerenavonden is mij gevraagd om een stukje voor de Door De Poort 
te schrijven. Ik zal me even voorstellen, ik ben Naomi van Helden. In januari ben ik samen met mijn man Geert in 
Graafland komen wonen en leven wij mee met de hervormde gemeente van Nieuwpoort. Wij hebben samen al 
eerder een keer de Door De Poort gehaald, toen Lucy ons kwam interviewen in de caravan. Toen ik een tijdje 
geleden de oproep zag in de kerkapp voor iemand met hart voor jongeren, heb ik mij aangemeld voor de organisatie 
van de interkerkelijke jongerenavonden. Ik hou van het jeugdwerk, ik heb eerder ook een kinderclub geleid en vond 
het fantastisch wat ik daar aan de kinderen kon leren, maar ook wat ik terugkreeg van de kinderen. Als ik terugdenk 
aan mijn clubleiding van vroeger, dan hebben zij mij een stukje liefde en genade van onze Heere God laten zien en 
ervaren. Hierdoor heb ik mijn eigen geloof kunnen vormen en ik hoop hier ook een stukje van aan de jongeren door 
te mogen geven. Wat mij nog meer aanspreekt is het interkerkelijke karakter, samen de krachten bundelen. Ondanks 
de verschillen die er altijd zullen blijven tussen mensen en kerkgemeenschappen toch een stukje broeder-
/zusterschap in het geloof in Jezus Christus laten zien en uitstralen naar onze jongeren. Ik hoop dat we met deze 
jongerenavonden een plek kunnen bieden waar de jongeren maandelijks een gezellige, interessante of sportieve 
avond kunnen beleven, maar vooral dat er een lichtje mag gaan branden in hun leven met Jezus Christus. Binnen het 
jeugdwerk van de gemeente zijn er nog steeds mensen nodig, dus als u/jij het leuk vindt om mee te 
denken/organiseren in welke vorm dan ook, laat het weten! 
 

    Beste gemeenteleden, 
De afgelopen jongerenavond, op 11 september, 
hebben we gehouden op ‘t Hooft. 
Maar voor we daar begonnen zijn we gestart bij 
het verenigingsgebouw van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk op de Hoogstraat. Daar 
kregen we drinken en wat lekkers. Daarna 
hebben we nog een korte overdenking gehad en 
hebben we nog wat met elkaar gezongen. 
Er werden groepjes gemaakt, in totaal hadden 
we zes groepjes. Nadat dit allemaal was gebeurd 
zijn we naar het Hooft gelopen en hebben we 
daar in totaal 4 spellen gedaan.  
Dit waren: spijkerbroek hangen, survival, 
touwtrekken en een trekker zo snel mogelijk 
vooruit trekken. 
Nadat we de 4 spellen hadden gespeeld werden 
de punten geteld en bleken er winnaars te zijn. 
Toen dit bekend was hebben we nog rondom 
het kampvuur gezeten en gekletst en kregen we 
broodjes hamburger, drinken en marshmallows. 
De avond was geslaagd en gezellig! We zien uit 
naar de volgende jongerenavond. Deze wordt 
gehouden op 13 november en dit is een 
filmavond. Ik wil alle jongeren vanaf 13 jaar tot 
en met 20(+) jaar uitnodigen. 

Loïs Visser 
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- OP WEG NAAR HET KERSTFEEST - 
 
 

 
 

Kleur elke dag een plaatje vanaf 1 december.  

Op 25 december is het kerstfeest en vieren we dat de Here Jezus is geboren. 

 

 


