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VAN DE REDACTIE 

Dag geachte lezers, 
  

Praatjes.  
Verhalen heb ik alle dag genoeg maar nu ben ik aan een einde van praatjes. 
Sommige verhalen gaan sneller dan het journaal, met DDP zijn we heus niet altijd 
de snelste.  
Maar we brengen u hopelijk op tijd van onze activiteiten op de hoogte. 
 
Keuzes. 
Je moet keuzes maken zeggen ze, voor jezelf opkomen. Dit klink niet meegaand. 
Waarom kunnen we niet gewoon onvoorwaardelijk meelopen, meegaan.  
Omdat de keuze al voor ons gemaakt is? Dit door onze Heere Jezus Christus. 
 

Wensen. 
Ik wens u toe dat u een keuze maakt en kiest voor de vrijheid om met Hem mee te gaan. 
Zelf gericht voor jezelf opkomen: kies voor Hem.  
Wees vrij: kies voor Hem. 
 
Vragen. 
Heeft u vragen en wilt u echt antwoord of hoeven sommige vragen niet eens een antwoord? 
 
Dromen. 
Abram kreeg een droom. Voordat hij antwoord kreeg en inzag dat de Heere met hem was, was hij al veel verder in 
het bedreigde leven zelfs als vluchteling. Zijn droom ging verder.  
Ik had een droom en deze droom gaat verder op een ander moment in een andere dienst. 
  
Ik heb gekozen en een keuze gemaakt.  Voor Hem.   
Jan van Dam 
  
Allen die in de vele jaren van DDP meegewerkt hebben, wil ik samen met de lezers hartelijk bedanken. 
 
Afscheid 
Jan, als redactie danken we je voor je jarenlange enthousiaste inzet voor 
DoorDePoort. Voor het op tijd aanleveren van je kopy had je nog wel eens een 
extra mailtje nodig, maar je praatte ons bij over kerkelijke aangelegenheden, je 
zorgde voor het predikantenrooster en niet te vergeten: je nam het kopieerwerk 
voor je rekening! Maar dat wil je misschien wel blijven doen? ;-) 
Kortom Jan, we zullen je missen in de redactie en heel veel dank voor alles wat je 
hebt mogen doen voor DDP!! 
 
DDP lezen op i-pad, laptop of computer?  
Kijk dan op de website van de kerk: www.kerkvannieuwpoort.nl 
 
De redactie: 
 
Jan van Dam  602072  
Anje van Dijk  06-23101886  
Martine Huisman 767001 
Luci Suur  602422 
Freelancer Hans Kragten 
 
Via email: redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl 
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DIENSTEN 
 

12-mrt 9.30 ds. C.M. Baan   

  18.30  ds. M. van de Ruitenbeek   

19-mrt 9.30 Pr. R. Boele   

  18.30  ds. A.J. Post   

26-mrt 9.30 ds. Termaat   

  18.30  Ds. van Ginkel   

2-apr 9.30 ds. Dubbeldam   

  18.30  ds. C.M. Baan   

9-apr 9.30 ds. T.W. van Bennekom   

  18.30  ds. H.E. Veldhuijzen   

13-apr 18.30  ds. C.M. Baan Witte Donderdag  

Viering Heilig Avondmaal 

14-apr 9.30 ds. C.M. Baan Goede Vrijdag 

  18.30  ds. C.M. Baan   

16-apr 9.30 ds. C.M. Baan 1e Paasdag 

  18.30  ds. H.E. Veldhuijzen   

23-apr 9.30 kand. N. Noorland   

  18.30  ds. den Breejen    

30-apr 9.30 ds. M.B. Plette   

  18.30  ds. A.J. Mouw 
 

7-mei 9.30 ds. C.M. Baan   

  18.30  ds. C.M. Baan   

14-mei 9.30 ds. Gerritsen W.G.   

  18.30  ds. C.M. Baan   

21-mei 9.30 ds. Sonneveld A.J.   

  18.30  ds. Jongkind J.A.H.   

25-mei 9.30 ds. C.M. Baan Hemelvaartsdag 

28-mei 9.30 ds. C.M. Baan   

  18.30  ds. M.W. Westerink   

4-jun 9.30 ds. C.M. Baan 1e Pinksterdag 

  18.30  prof C.G. Baart   

11-jun 9.30 ds. D.G.R.A. Beekman   

  18.30  ds. C.M. Baan   

18-jun 9.30 ds. C.M. Baan Voorbereiding Heilig Avondmaal 

  18.30  ds. I. Hoornaar   

25-jun 9.30 ds. C.M. Baan Viering Heilig Avondmaal 

  18.30  ds. C.M. Baan Dankzegging Heilig Avondmaal 

2-jul 9.30 ds. C.M. Baan   

  18.30  ds. E.G. de Kruijf    
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VAN ONDER DE HAMER 
 

Stembusgang 
15 maart, daags nadat u deze door de Poort op de mat krijgt, mogen we stemmen. Wat staat ons te wachten? 
Volgen wij de vaart der volkeren en stemmen ‘wij’ (Nederlanders) op een populist? En wat moet ik daar als predikant 
mee? Als we het over stemmen hebben, dan denk ik direct: wat is in deze situatie de christelijke stem? En dan heb ik 
het niet alleen over het stembriefje wat we invullen. Ik heb het dan ook over hoe wij spreken. Mogen we een 
profetische stem laten horen in deze tijd? Deze Door de Poort leek mij geschikt om met u te zoeken naar wat 
wijsheid in deze dwaze dagen. 
 
Wat is een profetische stem? Heel letterlijk betekent profetie het spreken namens iemand anders. In dit geval Gods 
stem verstaan en naar voren brengen in een tijd dat er heel veel geroepen wordt. Profetie heeft te maken met een 
vergezicht. Soms is het het zien van de toekomst. Maar het heeft net zo veel te maken met het aan de dag leggen 
van wat er in het hier en nu aan de hand is. Het profetisch spreken is het meten met de meetlat van God. Het is het 
stellen van de vraag of wat er gebeurt wel past bij hoe God het bedoeld heeft.  
De praktijk laat zien hoe moeilijk het is om dat te benoemen. Voor je het weet zit je jouw eigen politieke voorkeuren 
te verdedigen. En dat wordt ons goed duidelijk gemaakt. Zodra wij die christelijke stem naar voren proberen te 
brengen wordt met een beschuldigende vinger gewezen dat we de scheiding van kerk en staat niet respecteren. Dat 
gevleugelde begrip (scheiding kerk en staat) is een eigen leven gaan leiden om al ons christelijk spreken in onze 
omgeving als een soort blusvliegtuig uit te doven. ‘Bemoei je nou maar met kerkzaken en God, niet met ons en de 
maatschappij’. Alsof die twee zaken te scheiden zijn. De scheiding van kerk en staat is een zegen. Dat de kerk niet de 
beslissingen hoeft te nemen die de maatschappij aan gaan. Maar we zien in de Bijbel dat er altijd een profeet naast 
een koning stond. Juist om Gods stem helder te laten klinken. 
 
Wat deden de profeten? Ze hielden zich vaak afzijdig van de concrete beslissingen. Maar ze legden wel bloot waar 
koningen een verkeerde kant uit gingen. Met die ogen mogen wij ook om ons heen kijken. We zien een wereld 
waarin het neoliberale gedachtegoed heeft gewonnen. Het kapitalisme. De vrije markt. Alle andere visioenen voor 
hoe de maatschappij er uit zou moeten zien, zijn in duigen gevallen. Iedereen wil een mobiele telefoon, werk, bezit 
opbouwen, relatieve gezondheid en vrede. En daarvoor moeten we allemaal meegaan in die grote dieseltrein van 
het neoliberale gedachtegoed. Open grenzen. Een uitbreidend Europa. Concurrentie tussen ziekenhuizen, 
nutsbedrijven, enz. Geen van de oude vertrouwde politieke partijen lijkt daar echt anders over te denken. Met elk 
hun eigen nuances proberen ze verder te bouwen op wat we hebben.  
 
Maar valt er nu echt wat te kiezen? Ja. Want de maatschappij zoals hij verder hobbelt blijkt niet de ideale 
maatschappij te zijn. En met bepaalde ontwikkelingen lijken we tegen grenzen aan te lopen. De uitbreiding van 
Europa loopt aan alle kanten tegen grenzen aan. En zo kunnen we een hele opsomming maken. Een echt antwoord 
lijkt uit te blijven vanuit de gevestigde politiek. Dus ploppen de ‘anti-partijen’ als paddenstoelen uit de grond. We 
zien het overal in Europa. We hebben het gezien in de Verenigde Staten. Donald Trump komt aan de macht. Iemand 
die ‘het systeem/de gevestigde orde’ wil afbreken. Iemand die de grenzen waar we met elkaar tegen aanlopen 
benoemt. En opvallend genoeg iemand die dat alleen nog maar verder versterkt. Bij Trump is de schade nog te 
overzien omdat hij opkomt vanuit een gevestigde partij, maar voor hoe lang? Hij laat zich omringen door bankiers en 
mensen als Steve Bannon. De laatst genoemde sprak onlangs nog uit: ‘Duisternis is goed. Dick Cheney, Darth Vader, 
Satan; dat is pas macht.’ Ik kan Trump over de hele linie niet beoordelen, maar dat zijn dingen waar ik van schrik. 
 
Wat dan te zeggen van populisten in Europa die niet opkomen vanuit een gevestigde partij? Mensen die onze 
rechters en ons parlement ‘nep’ noemen. Mensen die niet te maken hebben met tegenwicht vanuit hun eigen 
geledingen. Die net als Trump voor ogen hebben om onze maatschappij en de ideologie die daarin bepalend is 
omver te werpen? Als christen sta je erbij en kijk je ernaar. We mogen weten dat deze aardse rijken tijdelijk zijn. En 
we mogen varen op een andere visie voor onze maatschappij. Die van Jezus Christus. Dus als de neoliberale ideologie 
wordt aangevallen, dan hoeven we nog niet zo ongerust te zijn. In tegenstelling tot het ongeloof wat je soms afleest 
aan tafel bij De Wereld Draait Door, als iemand als Trump aan de macht komt. Tegelijk: wat is dan onze stem in dit 
alles? Dat mag ook ten volle een betrokkenheid zijn op wat er om ons heen gebeurt. En in die visie is recht en vrede 
een groot goed. Juist ook voor ons als christelijke minderheid. Laten we die stem horen 15 maart, maar ook op de 
verjaardagen en op het werk?! Laten we bidden dat we daarin Gods leiding mogen ervaren. En laten we biddend 
voortgaan voor land en volk.         Ds. Christiaan Baan 
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SAMEN OP REIS 
 

Reformatiereis (Luther, Cranach, Bach)  
D.V. dinsdag 18 april hopen we met elkaar de bus in te stappen. We hopen om 7.00 uur uit Nieuwpoort te 
vertrekken naar Erfurt. Het is een gezamenlijke reis van de Hervormde Gemeenten van Molenaarsgraaf en 
Nieuwpoort.  
 
Het is een reis die veel mensen misschien al wel eens gemaakt hebben, maar die nu samenvalt met het gedenkjaar 
500 jaar Reformatie. Van alle ontwikkelingen en keerpunten die in die tijd in de kerk zich afspeelden, wordt vaak één 
moment aangewezen als het echte keerpunt. Het protest van Maarten Luther in 95 stellingen tegen de 
wantoestanden in de kerk, die hij op de deur van de slotkapel spijkerde. Tijdens deze reis hopen we verschillende 
belangrijke plekken van de Reformatie te bezoeken. Op die plekken zien we niet alleen waar het gebeurd is, maar 
horen we ook wat er gebeurd is en leren we begrijpen welke betekenis dat heeft. 
 
Gezamenlijk een reis ondernemen is niet zomaar een vakantie. Het is gezamenlijk ervaren wat het is om met elkaar 
onderweg te zijn. Je hebt de tijd voor gesprek. Maar zeker ook voor gebed en bezinning. Het is een reis met God en 
een ontdekkingstocht. We mogen ontdekken wat Hij ons gegeven heeft in de traditie waarin wij staan.  
 
De reis zal gaan naar Erfurt, Eisenach, Eisleben, Wittenberg en Leipzig. 
Op zaterdagavond 22 april hopen we dan weer thuis te komen. 
Hoogtepunten zijn een bezoek aan de Wartburg, waar Luther lange tijd 
ondergedoken heeft gezeten, de Slotkapel in Wittenberg en een 
Bachconcert in de Thomaskirche in Leipzig. 
 
Uiteraard hoop ik in de volgende Door de Poort verslag te doen van 
enkele mooie dingen die we hebben meegemaakt. Hopelijk wordt u dan 
enthousiast om de volgende keer mee te gaan. Op termijn wil ik u 
voorleggen of u een nieuwe Israëlreis wilt ondernemen of een 
Paulusreis naar Griekenland. Dat is iets waar ik na de zomer op terug wil 
komen en daar zal een uitgebreide planning aan vooraf gaan.     Ds. Christiaan Baan 
 

WALKING DINNER 
 

Zaterdagavond 28 januari was het dan 
zover: Het Walking Dinner. Eerst waren er 
wat aarzelende reacties. Lopend diner? 
Wat kon je daar nu van verwachten? Wat 
hield het in? Wat werd er verwacht?  
Voor iedereen die er niet bij was of die 
zich nog steeds afvraagt wat het inhoudt, 
hier het programma van de avond. Om 

18.00 uur de gezamenlijke start met een kopje soep in de grote zaal van 
de Vijverhof. Vervolgens gingen de gemeenteleden in groepjes uiteen. 
Om 19.00 uur volgde het hoofdgerecht bij een gemeentelid en daarna 
om 20.30 uur een toetje bij weer een ander gemeentelid. Het 
hoofdgerecht en het toetje werden dus gegeten bij verschillende 
gemeenteleden en ook in wisselende samenstellingen.  
Doel van de avond was dan ook om elkaar beter te leren kennen op een 
leuke, gezellige ongedwongen manier.  
De eerste aanmeldingen kwamen al snel binnen. Wat op viel, was dat 
veel gemeenteleden bereid waren om iets te koken of te maken. Ook de 
start in de Vijverhof was een goede zet. Na een korte opening door onze 
dominee, genoten ’s avonds  zo’n 40 mensen van een kop soep en er 
werd gezellig gebabbeld.  
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Zo tegen zevenen moest iedereen toch echt vertrekken naar de volgende gang van het diner: het hoofdgerecht.  
Wat een creativiteit en variatie. Het ene gemeentelid had de “vergeten groente” pastinaak gekookt, een ander een 
rijstschotel, de volgende echt Hollandse stoofpeertjes en weer een ander aardappelpureeroosjes en zalmrolletjes. 
Ondanks de vermelding in de Zaaier dat het geen culinaire hoogstandjes hoefden te zijn, had iedereen toch erg zijn 

best gedaan. Jan van Dam gaf en passant aan zijn tafelgenoten nog 
een mini-cursus tafeldekken (hoe dek je een tafel met dubbel 
bestek?). Toch was het bovenal ontzettend gezellig. Er werd 
gekletst, gelachen, herinneringen werden opgehaald of er werd 
juist kennis gemaakt.  
Om kwart over acht, vertrok iedereen naar de laatste bestemming 
van het diner: het toetje.  
Ook hier weer volop variatie: monchou, yoghurt, taart… kortom 
heerlijk!  
Daarna namen sommigen nog koffie en bij een enkeling kwam er 
nog iets sterkers op tafel.  
Zo’n 50 gemeenteleden waren bij één of meerdere gangen 

aanwezig van het Walking Dinner en ons doel om elkaar beter te 
leren kennen is zeker behaald. Wat een voorrecht ook om zo 
samen te komen.  
Al schrijvende aan dit stukje komen de volgende woorden naar 
boven: 
“Eén zijn in U , dat alleen maakt ons sterk,  
delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
     als uw kerk die waarachtig wil zijn. “ 
 
Het Walking Dinner is zeker voor herhaling vatbaar en we hopen 
dat u er dan ook (weer) bij bent! 

    

NA DE MANNEN… DE VROUWENAVOND 
 
Op vrijdagavond 17 februari was het zover: zo’n 40 Poortse en 
Ammerse dames hesen zich in een auto en werd er koers gezet naar 
de Kweldamweg in Molenaarsgraaf. We hielden halt bij Het 
Hazendonkje, onze eindbestemming. In de gezellige ruimte boven het 
kinderdagverblijf werden we hartelijk welkom geheten door Diwina en 
haar schoonouders, dhr. en mw. Baan. Na het drankje, het 
welkomstwoord en gebed van Diwina kregen we een heerlijke kom 
soep. Ondertussen vulde de ruimte zich met heerlijke geuren die 
afkomstig bleken te zijn van de lasagne waar we daarna van mochten 
proeven. Hmmm, smaakte prima en daarbij een stukje brood en 
verschillende soorten salades. En tot slot ook nog een toetje en dat 
alles zelf gemaakt 
door de vrouw 
des huizes, 

complimenten hoor. Om ons een indruk te geven wat Het 
Hazendonkje is en doet, kregen we een promotiefilmpje te zien 
met blije kindergezichtjes, iets over de geschiedenis van De 
Hazendonk en over het ontstaan van het agrarisch 
kinderdagverblijf naast het melkveebedrijf van de fam. Baan. 
Dit alles op professionele wijze getoond op de beamer en 
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ontspannen verteld door de heer des huizes, trouwens de enige 
man in het gezelschap maar volgens ons had hij daar geen last 
van. Ach zijn stal staat tenslotte vol met dames….;-) 
Hoewel er heel gezellig gekletst werd, wilde Diwina toch ook de 
tijd in de gaten houden en werden we in twee groepen gedeeld. 
De ene groep kreeg eerst een rondleiding over het bedrijf en kon 
daarna deelnemen aan een creatieve workshop en de andere 
groep deed dit in omgekeerde volgorde. We kregen alle ruimtes 
te zien in het kinderdagverblijf en het is duidelijk dat de baby’s, 
dreumesjes en peutertjes hier in professionele handen zijn en 
zich fantastisch kunnen vermaken! Aan alles is gedacht! Ook de 
melkrobot in de melkstal kon op veel belangstelling rekenen! Het 
melken gaat 24 uur per dag door en de koe kan zelf naar de robot 
gaan wanneer zij wil. Is er een storinkje?: Zoon Matthijs kan de boel (meestal) resetten met zijn smartphone! 
Techniek staat voor niets….  
Tot slot van de avond werden we getrakteerd op een lekker ‘bakkie’ thee of koffie met wat lekkers. Van lieverlee 
gingen er weer auto’s richting de Poort. Sommige liefhebbers bleven nog gezellig kletsen en de koffiekopjes werden 
verruild voor glaasjes…..geen idee wat erin zat ;-)  
We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde vrouwenavond. Diwina en fam. Baan: bedankt voor de 
organisatie! Top! Enne we weten nu waar onze dominee zijn roots heeft  
 

VOOR ALLE GEMEENTELEDEN 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 
Als eerste willen we iedereen bedanken voor de 
toegezegde bedragen via de actie Kerkbalans. Na het 
optellen van de ingevulde bedragen op de enveloppen 
hebben we nog niet het bedrag binnen wat we 
hebben begroot. Er is tot nu toe ongeveer € 66000,- 
toegezegd waarbij we in de begroting € 70000,- 
hebben opgenomen. Mocht u alsnog een bijdrage 
willen geven dan kunt u dit op ons rekeningnummer 
(NL78 RABO 0334558344) overmaken o.v.v. vrijwillige 
bijdrage.  
 
 
Onderhoud 
Nu het winterwerk weer op zijn einde loopt staan er 
weer een aantal onderhoudsklussen op het 
programma.  
D.V. 8 april wordt de kerk weer aan de buitenkant 
schoongemaakt. Helpt u mee? Houdt u de Zaaier in de 
gaten voor exacte tijden. 
Medio mei zal de kerk aan de binnenkant worden 
geschilderd onder het orgel. 
Begin juni zal de kerk weer aan de binnenzijde 
worden schoongemaakt. Helpt u ook hier meer mee? 
Meer informatie volgt t.z.t. in de Zaaier. 
 
Website 
Nu de website zo goed als klaar is zijn we op zoek naar 
iemand die onze site tekstueel kan controleren en of 
alles taal-technisch klopt. 
Beheerst u/jij deze vaardigheden laat het ons dan 
even weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marinus Bochanen en Johan Huisman 
mail.: kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl 
 

DE PEN 
 

Wie is Leyla Kragten-Tabatabaie? 

1. Wat voor werk of studie doe je?  
Ik werk bij Julius Clinical in Zeist, en dochterbedrijf van 
het UMC Utrecht, gespecialiseerd in het uitvoeren van 
klinische studies. Mijn specialisme ligt op het moment 
in RS Virus, welke in de wereld de tweede grootste 
doodsoorzaak is onder de kinderen tot 2 jaar. Samen 
met mijn netwerk proberen we er alles aan te doen 
om de ontwikkeling van een vaccine tegen RS Virus of 
een medicijn ter behandeling te versnellen.  
  
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Heerlijk meer tijd met mijn gezinnetje en familie door 
brengen. 
  
3. Welk compliment blijft bij je? Complimenten van 
mijn man en kinderen.  
  
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? Ik ben wat chaotisch en daar wordt Hans af 
en toe gek van. 
  
5. Op welk dier lijk je? Ik zou zeggen een mix van een 
kat (omdat ik graag lang wil slapen) en een bezige bij! 
  
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? Met de 
juffen van mijn zoons. Ik ben zo benieuwd hoe mijn 
zoons overdag op school zijn en hoe ze omgaan met 
verschillende situaties op school. 
  
7. Hoe blijf je in conditie? Ik houd wel van hardlopen 
en probeer dat regelmatig te doen. Sinds een maand 
heb ik me ingeschreven bij de sportvereniging in 
Groot-Ammers, probeer ik twee keer per week aan 
fitness te doen. 
  
8. Wat betekent geluk voor je? Als mijn gezin en 
familieleden gezond en gelukkig zijn, dan ben ik ook 
gelukkig. Ook mezelf kunnen ontwikkelen op 
professioneel gebied, geeft mij veel energie. 
  
9. Wat raakt je? Het verdriet van anderen, mijn zus is 
op het moment erg ziek en haar gevecht en pijn raakt 
mij enorm. Maar ook als ik via mijn werk in aanraking 
kom met hele zieke kinderen die in moeilijke 
omstandigheden wonen, doet me erg pijn. 
  
10. Waar heb je spijt van?  
Ik kan nu even niks bedenken. 
  
11. Wat is je favoriete tv/radio programma? Ik hou 
van goede films, en kijk graag de series op Netflix. 
  
12. Wat is je favoriete boek/internetsite? Mijn 
favoriete boeken zijn "De Alchemist" van Paulo Coelho 
en "Pride and Prejudice" van Jane Austen.  
  

mailto:kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl
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13. Wat weet niemand over je?  
Ik heb geen geheimen eigenlijk.  
  
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Het stukje rondom het stadshuis en de grote kerk, het 
is prachtig en geeft mij een goed gevoel als ik daar 
wandel of rijd. 
  
15. Aan wie geef je de pen door?  
Aan mevrouw Muijs. 
 

SUIKERWERK 
 
Op het moment van schrijven (9-2) is zojuist de laatste 
inpakweek van dit seizoen voorbij. 
24 augustus zijn we gestart dit seizoen. Met vereende 

krachten is er veel werk 
verzet. 
Voor degenen die niet 
weten wat de C.O.K. is of 
doet, het volgende. 
16 seizoenen lang wordt er 
door een groep 

gemeenteleden voor een snoepfabriek suikergoed 
handmatig gedecoreerd en ingepakt.  
Een team van chauffeurs zorgt voor transport (met 
een kar waar menige vereniging jaloers op is). 
Dit seizoen heeft € 8.500,== opgebracht. 
In overleg met de kerkrentmeesters wordt er jaarlijks 
een (onderhouds)project uitgezocht waar een 
bijdrage voor wordt 
toegezegd. 
Als afsluiting van ons 
seizoen wordt 
gewoontegetrouw 
een gezellig 
middagje/avond 
verzorgd. 
Want zonder vrijwilligers kunnen we niet. 
Ook bakt en verkoopt de commissie oliebollen tijdens 
de braderie en kaarsjesavond. 
In 2016 heeft dit ruim € 1.700,== opgebracht. 
 
Namens de C.O.K.  Emma, Goof, Arina 
 
P.S. Het nieuwe inpakseizoen start vanaf D.V. 23 
augustus 2017 
 

WIJKWERK 
 
Wijkdames in beweging! 
Natuurlijk zijn de dames in beweging als ze rond gaan 
in de gemeente en zeker voor de Kerstdagen hebben 
velen van u een bezoek van één van de dames gehad. 

Maar ook binnen het team zijn we in beweging en wel 
door het bericht van Nel van de Berg dat zij per 1 
januari wilde stoppen met het bezoekwerk. We zijn 
dankbaar dat zij haar steentje heeft bij gedragen in de 
tijd dat ze dit werk met vreugde heeft mogen doen. 
We wensen haar Gods zegen op haar werk als 
wijkdame en Zijn Nabijheid in haar persoonlijk leven. 
Omdat Wil de Jong aanbood de wijk van Nel erbij te 
willen nemen, zijn we niet op zoek gegaan naar een 
vervangster, maar zijn deze 2 wijken in de Vijverhof 
samen gevoegd. 
Tijdens onze vergadering hebben we een beweging 
gemaakt en wel naar het verhogen van de leeftijd 
waarop we op bezoek gaan, dit was vanaf 70 jaar en 
besloten is om het bezoekwerk aan de senioren te 
gaan beginnen op 75 jarige leeftijd. Gebleken is dat 
velen van de gemeenteleden zich als ze 70 jaar 
worden nog te fit en te jong voelen om tot de 
senioren te behoren en daarom ook voor het bezoek 
van de wijkdame.Bij gemeenteleden die al 70 zijn of 
dat dit jaar worden blijven wij, als u dit wilt gewoon 
op de koffie komen, voor overige gemeenteleden 
komen wij voortaan als men 75 jaar wordt. Heeft u 
eerder behoefte aan een praatje met uw wijkdame, 
dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen en ook 
als er zorgen, verdriet, geboorte of andere dingen zijn, 
komen wij Aafke, Alie, Anneke,  Ariena, Carla, Cobie, 
Joke, Lenie, Margreet en Wil graag in beweging om 
een luisterend oor  voor u te zijn. 
 

VOOR DAMES 
 
Vrouwen Bijbelstudie Ochtend 
Op dinsdag 14 februari komen we voor de 5e keer van 
dit seizoen bij elkaar. 
We  behandelen deze ochtend de Bijbelstudie uit de 
Elisabeth-bode: "Nooit te laat voor een wonder". 
Het Bijbelgedeelte gaat over het dochtertje van Jaïrus. 
We lezen het verhaal uit drie evangeliën: Mattheus, 
Marcus en Lukas. Zo ontdekken we een opvallend 
verschil: Mattheus schrijft dat Jaïrus naar Jezus gaat 
als zijn dochtertje overleden is, de andere 2 zeggen 
dat ze op sterven ligt. 
Niet dat we daarover een theologische discussie 
houden, maar het is gewoon leerzaam om zo de Bijbel 
te lezen. 
Vanuit de Bijbel horen we dat God Zich niets aantrekt 
van zaken als: te oud, te laat, te ziek, te opgejaagd, te 
gewoon… Hoe meer "te" aan onze menselijke kant, 
hoe groter het wonder van de kant van God. 
Na de pauze bespreken we de vragen uit de Elisabeth-
bode, o.a. "Hebt u in uw eigen leven een wonder 
ervaren, dat u nooit meer verwachtte mee te maken? 
Dan komen de persoonlijke belevenissen en verhalen.. 
Al met al is het weer een heel leerzame ochtend. 
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Gerrie sluit af met een gedicht van Enny IJskes-
Kooger: "Ik dank U" 
 
Ik dank U Heer, voor al de goede dingen 
waarmee U mij van dag tot dag omringt. 
Ik dank U voor de vele zegeningen 
en voor het lied dat door mijn leven zingt. 
Ik dank U voor het zonlicht op de wegen 
en voor de wind die langs mijn haren streelt. 
Ik dank U voor de wolken en de regen 
en voor het kind dat in mijn kamer speelt. 
Ik dank U voor de bloemen en de bomen 
voor alles wat er is, en eenmaal was. 
Ik dank U voor gedachten en voor dromen 
en voor de kleine krokus in het gras. 
Ik dank U voor het wonder van het leven 
voor ied're lach, maar ook voor ied're traan. 
Ik dank U voor Uw goedheid, mij beschreven 
in alles wat ik om mij heen zie staan. 
 
Vanwege opzeggingen zijn we nog met 7 vrouwen.. 
Daarom wil ik alle vrouwen van de gemeente hartelijk 
uitnodigen voor de Vrouwen Bijbelstudie Ochtenden 
in het Hervormd Centrum. Inloop met koffie/thee en 
wat lekkers om kwart over 9. We beginnen om half 10 
en zijn om 11 uur klaar. 
Omdat we elke keer een losse Bijbelstudie doen, kun 
je gemakkelijk een keer komen kijken, je hoeft dus 
niet gelijk het hele seizoen mee te doen. 
Tot ziens, Ariena 
 

VANUIT NEPAL 
 
Zoals u wellicht weet, zitten Christiaan Visser en 
Rosie Smith al weer enige tijd in Nepal. Voordat zij 
daar naar toe gingen, hebben zij een  DTS 
(Discipelschap Training School) gevolgd  in Kansas City 
(Amerika).  
 
Het is een opleiding van zes maanden met als doel: 
God beter leren kennen en Hem bekend maken in een 
ander continent. De DTS gaat uit van Jeugd met een 
Opdracht (Youth With A Mission). Dat is een 
internationale christelijke jongerenorganisatie 
bestaande uit christenen van verschillende kerkelijke 
richtingen met als doel: het evangelie van Jezus 
Christus wereldwijd bekend maken. Ze hebben 
wereldwijd 126 vestigingen. Enkele groepen zijn in 
december tegelijkertijd vanuit Kansas City naar 
diverse landen in Azië gegaan om te evangeliseren, te 
denken valt aan Vietnam, de Filippijnen, Thailand, 
Laos en Nepal. Nieuwsgierig hoe het met ze gaat? Hier 
een stukje reisverslag. Als deze DDP verschijnt, zijn ze 
als het goed is alweer uit Nepal vertrokken. Zie het 

verslag van Rosie. 
 
Nepal 
Wij zijn inmiddels alweer 1,5 maand in Nepal. Eerst 
hebben we een paar dagen in de hoofdstad van 
Nepal, Kathmandu, doorgebracht. Daarna zijn we naar 
Pokhara gegaan, een prachtige stad gelegen aan een 
meer met adembenemende bergen! 
Na een verblijf van 3 weken daar zijn we inmiddels 
alweer 2 weken in Kathmandu. 
Aankomende dinsdag vertrekken wij naar Jumla om 
daar te trekken in de bergen. 
Op 27 februari wisselen we Nepal in voor Thailand, 
hier zullen we met de volledige 
DTS evalueren. Vervolgens hopen we 6 maart veilig in 
Los Angeles aan te komen en 7 maart in Kansas City.  
 
Hieronder een beknopte beschrijving van elke plek: 
Pokhara 
In Pokhara hebben we het evangelie gedeeld met de 
vrouwen in de dance-bars en de mensen in de 
sloppenwijken. In Pokhara zijn Christiaan en ik beiden 
ziek geweest. Ik heb uiteindelijk 6 dagen ziek op bed 
gelegen. Gelukkig voelden we ons daarna een stuk 
beter, zodat we volop konden uitreiken naar de 
mensen in de stad! 
 
Dance bars 
God heeft mijn (Rosie) hart gebroken voor de 
vrouwen in de dance bars. Het is heftig om te zien hoe 
de meisjes/ vrouwen hun lichaam 'verkopen' om hun 
families te onderhouden. Samen met de andere 
meiden in het team hebben we veel meiden kunnen 
bemoedigen! We gingen ongeveer 2 avonden in de 
week naar de dance bars, in de tussentijd deden de 
jongens gebedswandelingen voor ons. Op één van die 
avonden in een dance bar bad ik samen met een 
teamgenoot dat de mannen de dance bar zouden 
verlaten en niet meer aan de meiden zouden zitten. 
Meteen daarna verlieten 6 mannen de bar. Bizar! 
Hierdoor konden wij weer met de meiden praten. God 
is goed! 
 
Lovefeast 
We hebben een 'lovefeast' voor hen gehouden, een 
feestje waarbij we voor hen hadden gekookt, een 
dramastuk deden, het evangelie preekten, een 
getuigenis vertelden, met hen praatten, op de foto 
gingen (vinden ze helemaal fantastisch! ;) ) en een 
tasje met cadeautjes meegaven aan het eind. Een 
vrouw besloot haar leven aan Jezus te geven! Het was 
zeer geslaagd en tof om relaties met de vrouwen op 
te bouwen!  
 
Sloppenwijk 
Elke week gingen we ongeveer drie keer naar de 
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sloppenwijk. De vertalers (tolken) doen dit werk het 
hele jaar door, dus zij kennen veel mensen en 
onderhouden de relaties en discipelen mensen. Het 
werk in de sloppenwijk zag er dan ook divers uit. 

 
Christiaan heeft 
veel in de kinderen 
geïnvesteerd. Hij 
heeft met de kids 
gespeeld, drama-
stukken voor hen 
gedaan, snoepjes 
uitgedeeld en hen 
vastgehouden en 
bescherming 

geboden wanneer ze dit nodig hadden. Daarnaast 
heeft hij met een andere teamgenoot voor genezing 
gebeden voor een man die al een maand in bed lag 
met Hepatitis B. Na twee dagen voor hem gebeden te 
hebben stond hij op uit bed en was hij genezen en 
heeft hij zijn leven aan Jezus gegeven!! Thank you 

Jesus! 
 
Ik (Rosie) 
heb vooral 
uitgereikt 
naar de 
vrouwen in 
de 

sloppenwijk. Ik heb veel vrouwen mogen bemoedigen 
en voor hen mogen bidden. We hebben Bijbelstudies 
gehouden met de christenen daar en voor genezingen 
gebeden. De laatste dag in de sloppenwijk heb ik aan 
4 oudere vrouwen het evangelie mogen vertellen en 
ook aan een familie van 6 mensen. De hele familie is 
tot geloof gekomen!! Zo tof om mee te mogen 
maken! 
Dit zijn even een paar korte hoogtepunten van de vele 
verhalen!  
 
Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in een plaatselijk 
café, de Juicery Café genaamd. Op de laatste dag 
hebben we daar met toestemming van de eigenaar 
(door de opgebouwde relatie) voor een blinde vrouw 
mogen bidden die via een van de obers om hulp 
vroeg. Dit was een erg bijzondere mogelijkheid! In 
Nepal is het namelijk niet toegestaan om in het 
openbaar met mensen te bidden of het evangelie te 
vertellen. 
 
Naast het uitreiken in de stad hebben we ook de 
fulltimers mogen bemoedigen om door te gaan met 
het werk dat ze doen! We hebben vriendschappen 
opgebouwd met alle vertalers en het fulltime 

echtpaar dat het werk leidt, erg gaaf! (Het echtpaar is 
net getrouwd, de man is 24 jaar en de vrouw is 19 
jaar, super inspirerend!)   
 
Kathmandu  
Hier bidden en aanbidden we elke ochtend van 8-10 
uur in de gebedsruimte. Dit doen we samen met de 
fulltimers van 'Acts' en 'JmeO'. We doen elke dag een 
uur voorbeden en een uur aanbidding. Daarnaast zijn 
we de hele week naar de slums gegaan waar we 
christenen mochten bemoedigen. Verder hebben we 
veel gebedswandelingen gedaan door de stad en 
treasure hunts. Ter voorbereiding op het trekken in 
Jumla hebben we veel gebeden en gevast. 
 
Jumla 
Dinsdag, 7 februari 2017, vertrekken we naar Jumla. 
De busreis erheen is 14 tot 18 uur, vervolgens slapen 
we de nacht in de bus en stappen we de volgende 
ochtend in het vliegtuig naar onze bestemming. De 
vlucht hoort ongeveer 40 minuten te duren. Het is een 
heel klein vliegtuigje... #fingerscrossed. De reis naar 
Jumla schijnt gevaarlijk te zijn! We gaan dus ons leven 
riskeren om mensen over Jezus te vertellen... 
Kortom we kunnen jullie gebed goed gebruiken!!! 
 

 
 
Vervolgens verblijven we een nacht in een guesthouse 
en vandaar gaan we de bergen in om te trekken. We 
gaan 10-12 dagen trekken van dorp naar dorp om 
Bijbels te verspreiden, Bijbelstudies te houden, kerken 
te planten en mensen het evangelie te vertellen.  We 
vertrekken 7 februari en komen als het goed is 20 
februari terug in Kathmandu. We gaan naar de 
onbereikte gebieden, hoog in de bergen, waar dus 
nergens internet is... Ofwel we gaan ontdekken hoe 
het leven is zonder telefoon en internet. 
 
Willen jullie voor ons en het werk dat we doen 
bidden?! Alvast bedankt! 
 
Hartelijke groet vanuit Nepal, 
 
Christiaan & Rosie 
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DOPPEN 
 

Bedankt voor al uw plastic doppen die bij ons over de 
drempel zijn gegaan! 
5 vuilniszakken vol plastic doppen heb ik in kunnen 
leveren. 
Een bijdrage aan het totaal van 100.000 kilo doppen 
die in 2016 in Nederland bij elkaar zijn gespaard. 
En u kunt uw schone, plastic harde doppen van 
melkpakken, shampoo etc. en deksels van bijv. 
pindakaas op de Schippersweg 6a blijven inleveren. 

 
Per 1 januari is de vergoeding omlaag gegaan en 
hierdoor zijn i.v.m. de nodige bezuinigingen de ophaal 
punten verminderd tot rond de 7 grote 
inzamelpunten. 
Via de site van de KNGF kwam ik in contact met een 
adres in Molenaarsgraaf waar ik onze doppen in kan 
leveren en daar vandaan worden ze naar het grote 
depot in Waddinxveen gebracht. 
Wilt u meer informatie over deze actie ? 
Kijk dan eens op de site van de KNGF. 
Hartelijke groeten, Lenie Buijs 

 

ZENDING ORADEA 
 

Wij hebben onze sponsoren 
geïnformeerd over ons 
project en onderstaande 
brief afgegeven. Uiteraard 
willen wij dit schrijven ook 
met u als gemeente delen.  
 

____________________________________________
____________________________________________ 
 
De zendingscommissie wil u graag informeren over het 
project  voedselpakketten in Oradea, Roemenië. Allereerst 
zijn wij, maar vooral de gezinnen in Oradea, u ontzettend 
dankbaar voor de vele jaren financiële hulp die u heeft 
mogen geven. 
Voor ons als Zendingscommissie is het een moeilijke 
beslissing geweest om het project te gaan beëindigen. Toch 
hebben wij gemeend te moeten stoppen, ook omdat wij als 
Zendingscommissie, u als gemeente verantwoording 
verschuldigd zijn. Wij proberen hierbij onze gedachtegang 
en gesprekken te verwoorden; 

 
*In de afgelopen jaren is 
er regelmatig contact 
geweest met Stichting 
HOE. Zij hebben ons 
steeds geadviseerd een 
project aan te gaan voor 
een vooraf bepaald 
aantal jaren. Het advies 
luidt ca. 5 jaar. Indien nodig kan de vastgestelde termijn 
verlengd worden, met bijvoorbeeld één jaar maar het is 
gewenst altijd een einddatum af te spreken. Degenen die 
hulp ontvangen, hebben dan ruimschoots de mogelijkheid, 
een oplossing te zoeken.                                                                                                                                                                                 
*De gemeente van Oradea Valence o.l.v. dominee Antal 
Farkas geeft op dit moment alle aandacht, hulp, zorg en 
financiële middelen voor de ouderenzorg in het tehuis 
Agnulli Dei. Daardoor is er minder energie, aandacht en 
zorg voor ons project voedselpakketten.   
*De ouderenzorg in Agnulli Dei is een prachtig project en wij 
willen graag helpen, maar het is niet óns project. De 
bepalende mensen voor Agnulli Dei zijn of gaan spoedig met 
pensioen. Er wordt heel hard gewerkt en van hun 
vertrouwen kunnen wij veel leren. Wij hebben echter wel 
onze zorgen over de financiën, visie en toekomst van Agnulli 
Dei?  
*De economische toestand is in de loop der jaren erg 
veranderd, zeker nu Roemenië ook lid is van de EU. De 
ontwikkelingen gaan snel maar het verschil tussen rijk en 
arm wordt zeker niet kleiner. 
*Wij hebben vanuit de gemeente vernomen, dat er een 
voorkeur is voor een (meer) zendingsproject i.p.v. een 
(bijna) diaconaal project. Er blijkt de wens om een “ander 
deel van de kerk” te vertegenwoordigen. 
 
Daar tegenover staat natuurlijk dat de hulp die zo nodig is 
gebleken, nog steeds nodig is en ook blijft. We mochten 
genieten van de mooie contacten, intensieve ontmoetingen, 
de gastvrijheid én dankbaarheid van de gemeente Oradea, 
Valence. Dat God dezelfde God is, in Nieuwpoort en Oradea 
was zo intens tijdens de kerkdiensten, ontmoetingen en 
gesprekken. De cadeaus die zijn ontvangen en het prachtige 
wandkleed, gemaakt door onze groeigroepen, welke wij 
mochten aanbieden…… 
 
U begrijpt dat het geen makkelijke keuze is geweest. Wij 
hebben dit ook aan ónze God en de God van Oradea 
voorgelegd. Wij hopen op uw begrip en vertrouwen bovenal 
op onze God die de gemeente in Oradea altijd omringd 
heeft en ook in de toekomst niet los zal laten.  
De aankomende maanden is een proces van afbouwen. Wij 
hopen nog persoonlijk afscheid te gaan nemen van de 
gemeente Oradea Valence. De financiële bijdrage voor de 
voedselpakketten willen wij graag tot en met juni 2017 
blijven schenken. U bent uiteraard vrij om uw financiële 
bijdrage te beëindigen of uw bijdrage tot juni aan ons te 
blijven voldoen. 
Nogmaals onze oprechte dank voor uw steun de afgelopen 
jaren. 
____________________________________________
____________________________________________ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwtrPe3LLSAhUHlxoKHeOfDhMQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/hulpoosteuropa/hoe-in-the-picture?smtNoRedir%3D1&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNEzMbk-3tLiXESt8dmMOTdXnRqt0A&ust=1488368979184938
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn3cn34ofSAhUCahoKHbtuDbEQjRwIBw&url=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/afval/10-10-10-drop-je-dopje-voor-een-blindengeleidehond-by-tienen-draait-rond.html&psig=AFQjCNFHVte5IojcYtlooi6KrISH0qsdOQ&ust=1486893016070264
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Ook willen wij u als gemeente hartelijk bedanken voor 
uw gebed, hulp en financiële steun. De aankomende 
periode willen wij het project voedselpakketten 
afronden en willen wij ons oriënteren op een nieuw 
project. Nieuwe ideeën en versterking van onze 
commissie stellen wij zeer op prijs! 
Zendingscommissie, Arie, Herman, Simone, Merie en 
José 
 

BIJBELQUIZ 
 

Op 21 februari 
vond in het 
Hervormde 
Centrum van 
Nieuwpoort de 
Bijbelquiz plaats. 
Het was 
spannend 
hoeveel mensen 
er zouden komen, we hadden echt geen idee. We 
werden gastvrij ontvangen door Gerda die klaar stond 
met de koffie. Langzaam liep het vol en  moesten er 
zelfs stoelen bijgehaald worden, om 20.00 uur waren 
er ruim 60 mensen. Later kwamen er nog een paar 
binnen. De catechisanten van de kerken van 
Nieuwpoort en Langerak waren goed 
vertegenwoordigd. De avond werd gepresenteerd 
door Joke Blom en Allert van Barneveld verzorgde de 
techniek. De vragen werden op de beamer getoond. 
Een van de vragen ging bijvoorbeeld over Mozes. In 
welke rivier werd Mozes gevonden. De antwoorden 
waren de Nijl, de Jordaan, de Eurfrat en de Tigris. Na 
25 vragen was er pauze en kregen we nog wat te 
drinken. Toen kwamen de laatste vijf vragen aan de 
beurt. Uiteindelijk won de groep van de Hervormde 
kerk in Langerak. Dit werd beloond met een zak drop. 
Toen het individuele resultaat telde werd het 
spannend. Dhr. Jaap Bos uit Langerak werd met één 
punt verslagen door de predikant van de Hervormde 
kerk in Langerak, Marnix Westerink.  Zo won dominee 
Westerink uiteindelijk twee prijzen. De collecte die 
deze avond bestemd was voor het NBG bracht 
uiteindelijk 141 euro op.  
 

HULP AAN VLUCHTELINGEN 
 
Bericht van Vluchtelingen hulp. 
 
Twee jaar geleden zijn wij gestart met het begeleiden 
van statushouders in Nieuwpoort en Langerak. 
Intussen zijn er 7 gezinnen door ons begeleid.  

De eerste 3 maanden zijn dan best belangrijk vanaf 
het moment dat ze de sleutel van hun huis krijgen. Er 
moet veel geregeld worden. Op het kantoor van 
Sliedrecht worden de eerste belangrijke zaken 
geregeld en daarna gaan wij met de familie op stap 
om spullen te kopen om hun huis in te richten. 
Hiervoor kunnen wij altijd Jan v.d. Dool, Teus Verveer 
en Teunis Voormolen vragen om te rijden en spullen 
op te halen. Daarna kom je de eerste tijd 1 keer in de 
week bij hen om te helpen met de post, school etc. 
Nu was het verleden jaar betrekkelijk rustig. Maar 1 
vrouw uit Eritrea. Zij wacht op gezinshereniging. En de 
mensen die in 2015 waren gekomen zijn nu in principe 
zover dat ze geen intensieve begeleiding meer nodig 
hebben. Daarom is Suze taalcoach geworden en heeft 
ze 2 mensen die ze wekelijks bezoekt voor het helpen 
met die lastige taal Nederlands. 
 
2017 begint gelijk met 2 nieuwe gezinnen uit Syrië. En 
nu zitten we een beetje met de handen in het haar. 
Want 2 leden van onze groep zijn een tijdje niet 
beschikbaar wegens omstandigheden. Ina gaat een 
nieuw gezin begeleiden en ondergetekende heeft de 
vrouw uit Eritrea onder begeleiding. Suze is taalcoach 
geworden. Dus eigenlijk hebben we niemand voor het 
andere nieuwe gezin. Nu kunnen we met elkaar wel 
wat oplossen maar niet alles. 
Jullie begrijpen het al. We hebben mensen nodig die 
met ons deze 
mensen op 
weg willen 
helpen. 
Het is niet 
altijd 
vrijblijvend 
maar je krijgt 
er veel voor 
terug en je 
leert er van. En als we met meer mensen zijn maakt 
dat het werk ook lichter zoals het spreekwoord zegt. 
Als je er wat voor voelt om Maatschappelijk 
begeleider te worden neem dan contact op met een 
van ons. Dan kunnen wij je vertellen wat het precies 
inhoudt. 
Hartelijke groet, Aria Lekkerkerker, Robert Vink, Suze 
van Dam, Ina van de Wetering en Luci Suur. 
 
Spullen gevraagd! 
Twee gezinnen in totaal 6 volwassenen en een kind 
van 6 die allemaal spullen nodig hebben. 
Als u nog wat heeft staan? Vooral fietsen, zowel heren 
als dames en kinderfiets zijn welkom. 
Neem dan contact op met 
Ina v.d Wetering (johnenina@gmail.com) of  
Luci Suur.(e.suur@hetnet.nl) 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1j8qotbPSAhXC2hoKHfqpARUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DDC1VI5UN8EU&psig=AFQjCNGYUcSJR2yvGGA-HiZUSy01aRdKQw&ust=1488392737722794
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMwMLLtbPSAhUFPBoKHZ6FABUQjRwIBw&url=http://bloemendaalsamen.nl/CMS/Vluchtelingenwerk_Bloemendaal_Overveen/show.do?ctx%3D45943,1552287,1644445&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNHg0wtJYH69d_9_ioxIAbpQkWLXZA&ust=1488392848965105
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OPPASROOSTER 
 
12 mrt W. Oosterling  D. Baan  Tessa Bochanen 

19 mrt A. vd Dool  I. van Vliet Elisabeth Visser 

26 mrt H. vd Graaf  J. Brandwijk Carolien Korevaar 

2 april  N. vd Berg  R. vd Vlist Marloes Blom 

9 april M. Blom  M. Brandwijk Wilke Vink  

14 april G. vd Graaf 

16 april J. vd Dool  L. Kroon Marije Schakel 

23 april  C. de Bes  J. Huisman Naomi van Vliet 

30 april M. Bochanen  J. de Bruin Tessa Bochanen 

7 mei M. van Hof  L. Kragten Elisabeth Visser 

14 mei M. de Jong  S. Vonk  Carolien Korevaar  

21 mei M. Huisman  D. van Vliet Marloes Blom 

25 mei J. Vink   A. Stierman 

28 mei C. Schippers  S. vd Voet Wilke Vink 

4 juni M. den Hartog  I. Baelde Marije Schakel 

11 juni W. Oosterling  A. vd Dool Naomi van Vliet 

18 juni H. vd Graaf  D. Baan  Tessa Bochanen  

25 juni I. van Vliet  R. vd Vlist Elisabeth Visser 

2 juli J. Brandwijk  N. vd Berg Carolien Korevaar 

 

JUBILEUM KERKTELEFOON 
 
Jubileumavond kerktelefoon 25 november 2016 

We nemen u mee naar de grote zaal van de Vijverhof, vrijdagavond 25 nov. 2016 18:45 uur. 
Hoewel de inloop pas vanaf 19:00 uur is, druppelen de eerste belangstellenden binnen, al dan niet met rollator. Je 
kunt maar vast een goed plekje hebben toch? 
De voorbereidingen zijn nog in volle gang: zo worden er door Janny en Anje kaartjes aan gerbera’s vastgemaakt, 
Johan Huisman en Huibert v.d. Graaf zijn druk met de techniek, Arno biedt zich als een echte diaken aan om 
dienstbaar te zijn waar nodig is en Wim van Nielen neemt op voortreffelijke wijze de taken van Merie over, de geur 
van koffie vult de zaal, heerlijk.   
Uiteindelijk zit om 19:15 uur de zaal gezellig vol en kan de uitzending beginnen. Janny en Anje nemen de microfoon 
ter hand voor openingswoord en gebed. Want we zijn bovenal onze God dankbaar dat we al 40 jaar 
kerktelefoonwerk in Nieuwpoort hebben!  
De volgende 13 minuten zijn gereserveerd voor de ‘film’ van Pien & Sien. Wie dat zijn? Pien en Sien gaan bij elkaar 
op de koffie om eens rustig en gezellig naar een MuziekPoortuitzending te luisteren, maar dat ‘rustig’ kunnen ze wel 
vergeten, want dat dekselse zwarte kastje weigert dienst, er wordt een verkeerd nummer gedraaid en Pien en Sien 
kunnen het niet zo goed horen! Maar gelukkig heeft Pien een reservekastje meegenomen op haar rollator en 
zodoende kunnen ze de uitzending toch nog horen en lekker meezingen met de liederen want Pien heeft ook een 
enorme stapel liederenbundels meegenomen. Toch fijn om die vertrouwde stemmen te horen van die meiden en ze 
komen ook nog ieder jaar langs zodat we er ook nog eens een gezicht bij zien. Opeens bedenken Pien en Sien dat ze 
een uitnodiging hebben ontvangen voor een jubileumuitzending en laat die nou net vanavond zijn…. Dus met stok en 
rollator stiefelen ze door de gangen van de Vijverhof op weg naar de grote zaal van de Vijverhof. 
 
De luisteraars herkennen zich in de avonturen van Pien en Sien en er wordt dan ook regelmatig gegniffeld.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8vmr27LSAhXFfhoKHWPdDxQQjRwIBw&url=https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-91/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNFw3GqZugHFTXaFmc7285aISdCOJg&ust=1488367976402115
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Dan volgen de verzoekjes met de liederen die aangevraagd zijn en dankzij de prachtige powerpoint gemaakt door 
Jan Dirk van Straten kunnen we heerlijk meezingen en genieten van de mooie beelden. Fijn om zo met elkaar God de 
lof toe te zingen. Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan! 
Gerrie Kortlever draagt een prachtig gedicht voor over zingen bij Jezus’ wederkomst.  En wist u dat Gerrie tijdens de 
eerste uitzending van Janny, 25 jaar geleden ook al haar medewerking verleende? Kerktelefoondiaken Arno 
Brandwijk houdt een meditatie over psalm 150: de lofpsalm bij uitstek! Alle muziekinstrumenten moeten ingezet 
worden om God de lof toe te brengen die Hem toekomt. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn 
geweldige grootheid.  
Het is inmiddels rond de klok van 20:30 uur en terwijl de laatste akkoorden van de muziek wegsterven, nemen Janny 
en Anje weer het woord en blijkt dat zij gezamenlijk zo’n 48 jaar kerktelefoonervaring hebben! Ook mag er nog een 
prachtige kerst-CD van Kithara uitgepakt worden, daar gaan we de luisteraars zeker wat van laten horen! 
Daarna is het de hoogste tijd om de keel te smeren met wat fris en er is tijd om nog gezellig na te praten. Voor 
iedere bezoeker is er na afloop een fleurige gerbera of roos als dank en aandenken. 
Het kerktelefoonteam bedankt iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen want zo hebben we met elkaar 
een mooie avond mogen beleven en het 40-jarig bestaan van de kerktelefoon gevierd!    
 
 
Het kerktelefoonteam: Janny Huisman, Anje van Dijk, Huibert v.d. Graaf en Jan Dirk van Straten. 
 

 

 

 

 

 

 

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

♫ 17 maart Kerkklanken 

♫ 24 maart MuziekPoort 

♫ 31 maart Kerkklanken 
    7 april MuziekWoord 

  ♫ 21 april Kerkklanken (laatste uitzending) 

 ♫ 28 april MuziekPoort 
 12 mei MuziekWoord 

♫ 26 mei MuziekPoort 
 9 juni MuziekWoord 

♫ 23 juni MuziekPoort 
 
De uitzendingen beginnen steeds om 19.15 uur en duren ongeveer een uur. Veel luisterplezier toegewenst! 
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KERKTELEFOONAANSLUITINGEN 
 
 
Mw. A. van Middelkoop-de Jong        Vlietzicht 224  16 – 01 - 1945 
Dhr. E. van Kooten                Driesprong 3  17 – 01 - 1933 
Dhr. P. Stout                 Vlietzicht 203  19 – 01 – 1928 
Mw. J.M. Koomans-Batenburg                Vlietzicht 204  20 – 01 - 1946 
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven               Bij de Kerk 12  21 – 01 - 1936 
Dhr. A. Slob            W.v.Langherakeln 2  27 – 01 - 1944 
 
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. Hakkesteegt               Vlietzicht 74  19 – 02 - 1932 
Mw. J. v.d. Berg-van Vliet         Binnenhaven 37a     22 – 02 – 1927 
Mw. M. Verhoef-Maat               Lekdijk 39    23 – 02 – 1931 
Mw. H. den Hartog-Alblas               Vlietzicht 223  27 – 02 - 1927 
 
Mw. L. Versluis-den Uijl               W.v.Langherakeln 12 08 – 03 – 1929 
Mw. R. Rozendaal               Binnenhaven 24  11 – 03 - 1933 
Mw. M.S. Mudde-Dekker              Buitenhaven 23  12 – 03 - 1935 
Mw. P.C. v.d. Zande-Hage              Vlietzicht 213  12 – 03 – 1927 
Mw. W.H.W. v.d. Berg-Verheij             Nieuwpoortseweg 48 13 – 03 - 1932 
 
Mw. S. Hakkesteegt-v.d. Meijden       Vlietzicht 74   04 – 04 -1933 
Mw. J. den Hartog-Brouwer        Vlietzicht 13   23 – 04 - 1930 
 
Mw. N. Karsdorp-Mourik                          Vlietzicht 83   01 - 05 – 1936 
Mw. C. Jerphanion-Versluis               Vlietzicht 163  02 – 05 - 1940 
Mw. J. Blokland-v.d. Bosch             Julianastraat 18  04 – 05 - 1939 
Mw. M. Verspui–van Wijk              Vlietzicht 109     04 – 05 – 1935 
Mw. R. v.d. Wal-den Braber              Vlietzicht 147  08 – 05 - 1946 
Mw. M.A. Slob-Blokland             W.v.Langherakeln 2  17 – 05 - 1936 
Mw. T. Verdoold               Korte Tiendweg 3  19 – 05 - 1939 
 
Mw. M. Matthijsse-Streefkerk              Vlietzicht 75   04 – 06 – 1929 
Dhr. J. Maurice               Irenestraat 2, Gr.Ammers 07 - 06 - 1938 
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos       Vlietzicht 218  05 – 06 - 1931 
Dhr. H. v.d. Graaf                Vlietzicht 218  20 – 06 - 1932 
Dhr. T. Vlot                 Korte Tiendweg 6  21 – 06 – 1959 
Dhr. A. Kortleve                Vlietzicht 7   26 – 06 - 1932 
 
Mw. K.A. Suur-Alkema             Vlietzicht 138  11 – 07 - 1933 
Mw. A.J. Jongejan                                      Waterlinie 54    21 - 07 – 1951 
Mw. C. Korevaar-den Besten        Vlietzicht 15   25 – 07 - 1934 
Dhr. A. Rozendaal         Vlietzicht 22   25 – 07 - 1939 
  
Mw. A. Verhoef-de Hoop              Vlietzicht 227  05 – 08 - 1933 
Mw. A. den Hartog-v.d. Linden              Julianastraat 58  07 – 08 – 1926 
Mw. J. van Erk-van Doren            Vlietzicht 85   29 – 08-  1930 
    
Mw. H. Vonk-Vuurens              Vlietzicht 221  05 – 09 – 1929 
Mw. J. Maurice-Stuye              Irenestraat 2, Gr.Ammers 09 – 09 - 1939 
Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom      Vlietzicht 23   13 - 09 – 1930 
Mw. C.M.W. Ritmeester-v.d. Made          Liesdel 39   27 – 09 - 1963 
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Dhr. C.T. Blokland             Julianastraat 18  06 - 10 – 1934 
Dhr. D. Koomans               Vlietzicht 204  17 – 10 - 1943 
Mw. A.J. Borst-Vonk           Vlietzicht 131  26 – 10 - 1936 
Mw. A. Ouwerkerk-Vonk         Nieuwpoortseweg 38 29 – 10 – 1931 
 
Mw. J.W. Mak-van Hees         Waterlinie 50  08 - 11 – 1933 
 
Mw. P. Blom-Vink              Hof van Ammers  04 – 12 – 1929 
Dhr. J.A. v.d. Heiden             Vlietzicht 211  10 – 12 - 1934 
Dhr. H. Ouwerkerk           Vlietzicht 23   11 – 12 – 1929 
Mw. C. Vink-Verhoef              Vlietzicht 146  12 – 12 – 1933 
Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop          Vlietzicht 211  14 – 12 - 1934 
Dhr. J. Huisman               Achter het Arsenaal 12 18 – 12 – 1931 
Mw. C. Blom-Zwijnenburg             Melkweg 7   28 – 12 – 1959 
 

GEBEDSKRING 
 
Data gebedskring D.V. maart – juni 2017 
 

Dag en datum Waar Adres 

donderdag 16 maart Aart Brandwijk Graafland 83 

zondag 2 april Jan van den Dool Binnenhaven 42 

dinsdag 18 april Anje van Dijk Binnenhaven 40 

zondag 30 april 
Walpurgisnacht 

Hervormd Centrum Bij de Kerk 10 

dinsdag 16 mei Aart Brandwijk Graafland 83 

donderdag 1 juni Jan van den Dool Binnenhaven 42 

vrijdag 16 juni 
Nacht van Gebed 

Nog niet bekend  

 
Tijd: van acht tot negen uur, op zondag na de avonddienst 
 
Walpurgisnacht. 
In de Walpurgisnacht: (de nacht van 30 april op 1 mei) komen wereldwijd de satansaanbidders bij elkaar om 
vervloekingen uit te spreken tegen God en Zijn gemeente. In het bijzonder richten ze deze vervloekingen tegen 
christelijke voorgangers, gezinnen, scholen en overheden. 
Deze vervloekingen zijn heel reëel en kunnen grote schade toebrengen aan de christelijke gemeenten. De satan heeft 
nog steeds veel macht. 
Gelukkig heeft Jezus alle macht in hemel en op aarde, en geeft God ons een wapenrusting (Efeze 6:13-18). Heel 
belangrijk daarbij is het gebed. 
Daarom komen we D.V. Zondag 30 april bij elkaar in het Hervormd Centrum, na de avonddienst, dus om ongeveer 
20:00 uur. 
We bidden, lezen uit Gods Woord en zingen om God te loven en te prijzen voor Zijn grote macht. 
U/jij wordt hartelijk uitgenodigd voor dit bijzondere uur van gebed.. 

 
Nacht van Gebed. 
D.V. vrijdag 16 juni is er ook een bijzondere gebedssamenkomst: de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. 
Locatie en tijd zijn momenteel nog niet bekend, maar die leest u te zijner tijd in De Zaaier. 
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MUTATIES 
 
Mutaties 
 
Nieuw ingekomen: 
 Dhr. J. van der Laan en 

Mw. J. van der Laan-Smit  Vlietzicht 9   Nieuwpoort 
 Dhr. G.H. van Drenth   Vlietzicht 7   Nieuwpoort 
 Dhr. C. van der Zwart   Hoogstraat 30   Nieuwpoort 

Mw. N.L. Buijs    Schippersweg 6a  Nieuwpoort 
 

Verhuisd:         Naar: 
 Fam. G.C. v.d. Dool-Kas   Bij de Waterschuur 12  Langerak 
 Mw. N.A. van Arkel-de Jong  Vlietzicht 139   Groot-Ammers  

Mw. A. van der Velden   Korte Tiendweg 20  Haaften 
Mw. E.S. van der Vlist   Binnenhaven 16  Ouderkerk a/d IJssel 
Mw. W. Rozendaal-Roth  Vlietzicht 153   Sliedrecht 
Mw. A. Suur-Voormolen  Vlietzicht 212   Maarssen 

  
Overleden: 
 Dhr. J. Ros    Veersedijk 17   Groot-Ammers 
 Mw. A. van Santen-Domburg  Vlietzicht 106   Nieuwpoort 
 Mw. M.B. Heijkoop-de Groot  Vlietzicht 3   Nieuwpoort 
 Mw. G. van Wijk-Schimmel  Burg.Dekkingstraat 1  Bleskensgraaf 
 
Doop: 

gedoopt te Nieuw-Loosdrecht  
Juliëtte Pos    Heulkamp 16   Nieuwpoort    
 

 Corné van der Vlist   Wipmolen 29   Groot-Ammers 
 Benjamin van den Berg   Wipmolen 21   Groot-Ammers 
 Noud van der Voet   Wetering 20   Goudriaan 

https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-788-2/
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TAXI 
        

Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1  
Zondag 5-Mar   Cees van der Vlist André van der Vlist   Richard van den Dool  
Biddag 8-Mar   n.v.t. n.v.t.   Jan van den Dool  

Zondag 12-Mar   Arie Blom 
Wim van 
Renswoude   Teunis Voormolen  

Zondag 19-Mar   Jan van den Dool Dirk Rietveld   Cees van der Vlist  
Zondag 26-Mar   André van der Vlist Teunis Voormolen   Arie Blom  

Zondag 2-Apr   Wim van Renswoude 
Richard van den 
Dool   Jan van den Dool  

Zondag 9-Apr   Dirk Rietveld Cees van der Vlist   André van der Vlist  
Witte 
Donderdag 13-Apr   n.v.t. n.v.t.   Teunis Voormolen  
Goede Vrijdag 14-Apr   n.v.t. n.v.t.   Dirk Rietveld  
Zondag - 
Pasen 16-Apr   Richard van den Dool Arie Blom   Wim van Renswoude  
Zondag 23-Apr   Teunis Voormolen Jan van den Dool   Dirk Rietveld  
Zondag 30-Apr   Cees van der Vlist André van der Vlist   Richard van den Dool  

Zondag 7-May   Arie Blom 
Wim van 
Renswoude   Teunis Voormolen  

Zondag 14-May   Jan van den Dool Dirk Rietveld   Cees van der Vlist  

Zondag 21-May   André van der Vlist 
Richard van den 
Dool   Arie Blom  

Hemelvaart 25-May   Richard van den Dool n.v.t.   n.v.t.  
Zondag 28-May   Wim van Renswoude Teunis Voormolen   Jan van den Dool  
Zondag - 
Pinksteren 4-Jun   Dirk Rietveld Cees van der Vlist   André van der Vlist  
Zondag 11-Jun   Richard van den Dool Arie Blom   Wim van Renswoude  
Zondag 18-Jun   Teunis Voormolen Jan van den Dool   Dirk Rietveld  
Zondag 25-Jun   Cees van der Vlist André van der Vlist   Richard van den Dool  

Zondag 2-Jul   Arie Blom 
Wim van 
Renswoude   Teunis Voormolen  

Zondag 9-Jul   Jan van den Dool Dirk Rietveld   Cees van der Vlist  

Zondag 16-Jul   André van der Vlist 
Richard van den 
Dool   Arie Blom  

Zondag 23-Jul   Wim van Renswoude Teunis Voormolen   Jan van den Dool  
Zondag 30-Jul   Dirk Rietveld Cees van der Vlist   André van der Vlist  
               

               

        

Chauffeurs Telefoon  's ochtends:  
Auto 1: eerst Croymans (Julianastraat 78, Groot-
Ammers)  

Richard van den 
Dool 601915    

Auto 1: daarna mevr. W. vd Berg 
(Nieuwpoortseweg 48)  

André van der Vlist 602779    Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang  
Cees van der Vlist 602547          
Teunis Voormolen 601523           

Dirk Rietveld 
06-
12117161  's avonds:  Vijverhof     

Jan van den Dool 
06-

53574974           
Wim van 
Renswoude 

06-
15669696       

Arie Blom 601673  Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald.  
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DE GEMEENTEBIBLIOTHEEK 
 
Gemeentebibliotheek: 
In de bibliotheek bevinden zich 2 mooie boeken van Cathy Gohlke:  

- Het geheim van mijn moeder. 
- Amelie het meisje dat er niet mocht zijn 

Over beide boeken kunt u nu iets lezen. 
 
Hannah Sterling heeft altijd verlangd naar een betere relatie met haar moeder, maar zij 
bleef van haar vervreemd. Na de dood van moeder Lieselotte is Hannah vastbesloten 
het geheimzinnige verleden van haar ouders te ontrafelen. Zij komt tot de ontdekking 
dat ze nog een grootvader heeft in Duitsland. 
 
Dertig jaar eerder maakt Lieselottes vader snel carrière in de Nazi-partij. Een goed 
huwelijk van zijn dochter kan hem daarbij helpen. Lieselotte is verliefd, maar haar 
geliefde Lukas is bepaald niet de ideale partner. In het diepste geheim werkt hij voor 
het verzet tegen Hitlers Derde Rijk. Lieselotte heeft geen vermoeden hoe ver haar 
vader zal gaan om haar medewerking af te dwingen. 
 

Langzaam maar zeker komt het levensverhaal van Lieselotte aan het licht als Hannah naar 
Duitsland reist voor een ontmoeting met haar grootvader. Die probeert zijn eigen 
oorlogsgeheimen te verbergen. Hannah verlangt naar verzoening, maar hoe zal dat ooit 
kunnen na al haar schokkende ontdekkingen? 
 
Amelie, het meisje dat er niet mocht zijn 
Zomer 1939. Rachel Kramer is met haar vader op reis naar Duitsland als ze een 
geheimzinnige hulpvraag ontvangt van een vriendin met wie ze geen contact meer heeft. 
Kristine is getrouwd met SS-officier Gerhardt Schlick en ziet hoe de situatie in Duitsland 
steeds dreigender wordt. Ze is bang voor haar man, die hun dochtertje Amelie - doof vanaf 
haar geboorte - beschouwt als een smet in zijn Arische bloedlijn. 
Gerhardt Schlick begint Rachel het hof te maken, maar ze weet dat hij gevaarlijk is. Ze vreest 

dat haar vader, een vooraanstaand wetenschapper in de eugenetica, op de hoogte is van Hitlers plannen voor 
mensen als Amelie, die het regime het leven onwaardig acht. 
Inmiddels jaagt de SS op Rachel. Ze wendt zich tot Jason Young, een gedreven Amerikaanse journalist. Rachel en 
Jason handelen op het scherpst van de snede, waarbij ze voortdurend hun leven riskeren voor mensen die ze 
nauwelijks kennen, maar van wie ze steeds meer gaan houden. 
 
Nieuwsgierig naar deze of andere boeken??? U bent welkom op maandagavond van half 7 tot 8 uur!! 
 

JARIG 
 

Mevr. R.A. Rozendaal Binnenhaven 24 2965AC NIEUWPOORT 11-3-1933 

Mevr. M.S. Mudde - Dekker Buitenhaven 23 2965AD NIEUWPOORT 12-3-1935 

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

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

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

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

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

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

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

Mevr. G. den Braber - Middelkoop Nieuwpoortseweg 42 2965AW NIEUWPOORT 4-4-1939 

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

Dhr. A. Roth Bij de Kerk 35 2965AA NIEUWPOORT 7-4-1923 
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Mevr. T. van Vliet - van Sinderen Singel 4 2965BC NIEUWPOORT 9-4-1938 

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

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

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

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

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

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

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

Mevr. C.J. Baardwijk - Wallaard Vlietzicht 79 2965CG NIEUWPOORT 18-5-1924 

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

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

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

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

Mevr. M. van der Wal - Hakkesteegt Vlietzicht 208 2965CG NIEUWPOORT 2-6-1941 

Dhr. C.J. den Braber Nieuwpoortseweg 42 2965AW NIEUWPOORT 4-6-1935 
Mevr. W.E. van der Graaf - 
Hoeijenbos Vlietzicht 218 2965CG NIEUWPOORT 5-6-1931 

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

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

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

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

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

Dhr. A. Kortleve Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 26-6-1932 

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

Dhr. J. Stigter Vlietstraat 2 2965BE NIEUWPOORT 1-7-1926 

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

Mevr. K.A. Suur - Alkema Vlietzicht 138 2965CG NIEUWPOORT 11-7-1933 

Mevr. A. Croymans - van der Harst Julianastraat 78 2964BS GROOTAMMERS 12-7-1935 
 

EVEN VOORSTELLEN  

 
Beste lezers, 
 
Al enige tijd mag ik als organist verbonden zijn aan uw gemeente. 
De vraag is natuurlijk hoe kom ik in Nieuwpoort terecht. Dit heb ik te danken aan mijn bevriende collega Martin 
Zonnenberg. Omdat hij vorig jaar van plan was om te stoppen heeft hij mij voorgedragen als organist. 
 
In mijn dagelijks leven ben ik musicus. Ik ben dirigent van 
een 8-tal koren. En geef concerten als organist/pianist in 
binnen en buitenland. Daarnaast geef ik ook nog een 
aantal uurtjes les op de Gomarus Scholengemeenschap 
in Gorinchem als docent Muziek. 
 
Ik mag zeggen dat ik met veel plezier de zondagse 
diensten in uw gemeente mag begeleiden. Persoonlijk 
vind ik dit één van de mooiste dingen om te doen. 
 
Een hartelijke groet vanuit Schelluinen, 
Joost van Belzen 
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GROETEN UIT AFRIKA 
 

Maarten Visser verblijft voor studie in Zuid-Afrika. U kunt hierover in deze nieuwsbrief lezen. 
Mocht u met regelmaat de nieuwsbrief van Maarten graag willen ontvangen, 

dan kunt u hem mailen via maartenvisser.nl@gmail.com. 
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NIEUWSFLITS 
VAN DE JEUGDDIAKEN 

 
Beste gemeenteleden,  
 
Hier volgt weer een update van het jeugdwerk in onze gemeente.  
Elders in de DDP staat het een en ander uitvoeriger, ik tip het enkel aan.  
 
Kinderkerk 
Aan het einde van het schooljaar 2016 was daar de overstapdienst. Dit jaar, 2 juli is er weer de overstapdienst. De 
overstap van de kinderkerk naar de volle eredienst. Er worden weer Bijbels uitgereikt en liederen gezongen, ook 
door de kinderen.  
 
Vita Nova 
De voorbereidingen voor het kamp zijn al weer in volle gang. Ze reizen af naar het zuiden van het land, wellicht om 
de kans op zonuren iets te verhogen, maar zeker ook om met elkaar gezelligheid te ervaren, het geloof te delen en 
gewoon samen te zijn. En het is onze jeugd, binnen onze gemeente. Mag ik u, mag ik jou uitnodigen om met elkaar, 
als gemeente, om onze jongeren heen te staan, letterlijk, zodat wanneer ze op pad gaan, echt door ons als gemeente 
worden uitgezwaaid? Bent u erbij? Ja toch? Ik zal het tegen die tijd opnemen in de afkondigingen, om u hieraan weer 
even te herinneren…gemeente zijn doe je samen, mee eens? 
 
Immanuel 
Het jaarfeest van de Vita Nova en Immanuel was een mooi feest, waar toch enkele honderden euro’s zijn ingezameld 
voor het doel van de hgjb, voor de kinderen met diverse grote problemen in de landen Columbia en Mexico. De 
bingo liep gesmeerd al viel de opkomst wat tegen. Waar was toch iedereen? Volgend jaar in ieder geval weer van 
harte welkom! Ook deze kinderen verdienen onze aandacht. Ik mocht eind januari een clubavond bijwonen en wat 
wordt er enthousiast verteld uit de Bijbel, fanatiek getimmerd en creatief geschilderd…elk kind met haar of zijn 
unieke talenten… prachtig om te zien, prachtig om te delen… 
 
VBW 2017 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor de VBW 2017… een samenwerking van de vijf kerken uit Nieuwpoort 
en Langerak. Wellicht weet u het nog van vorig jaar… een grote tent, op de ijsbaan, nou, het weiland van de ijsbaan. 
Meer dan 150 kinderen…laten we bidden voor weer zo’n mooie bijeenkomst.  
 

 

 

 

https://www.hgjb.nl/dynamisch/bibliotheek/cache/800_800_3_5771_0_nl_vbw_logo___kleur_met_hgjb___steen.jpg
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VAN DE CLUB 

Iedere dinsdagavond komen we bij elkaar.  Om half zeven beginnen we met zingen en het gebed. Daarna wordt er 
een verhaal uit de Bijbel verteld. Na het verhaal wordt er geknutseld of een spel gedaan. ‘t Is super gezellig en de tijd 
vliegt altijd om!    Groetjes Sanne, Dirk, Huibert, Simone en Ina 

   
 

VAN DE VITA 
 
Ook met de Vita Nova zijn we weer op de helft van het seizoen!  
Tot nu toe ook een seizoen met veel leuke en mooie momenten. 
We mochten weer leuke dingen doen zoals de high tea en Sinterklaas. Ook mochten we ons jongste toekomstige vita 
lid verwelkomen want Nelleke en Martijn kreeg een zoontje Benjamin! De aankomende zondagen hopen we ook 
weer leuke dingen te gaan doen, we zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de paasviering in de Vijverhof 
en met de voorbereidingen van het kamp. We gaan er weer wat leuks van maken! 
  
Zomaar een ochtendje Vita Nova… 
We komen binnen en het aroma van de koffie van Henk komt ons al 
tegemoet. We beginnen onze vita ochtend namelijk altijd met een bakkie 
koffie/thee en wat lekkers. Hierbij nemen we de tijd om met elkaar bij te 
kletsen. Na enige tijd grijpen de akela’s Nelleke en Miranda in om het 
serieuze gedeelte te starten. We zingen een aantal liederen en lezen een 
Bijbelgedeelte. Meestal wordt de ochtend verzorgd door twee Vita leden. 
De onderwerpen worden door hen zelf uitgekozen. Het is fijn om met 
leeftijdsgenoten te praten over dingen die ons bezighouden. Onderwerpen 
die we bespreken zijn: samenwonen, gemeente zijn, de keuze voor God enz.  
Op de planning staat een bezoekje aan de Baanderij en we gaan een aantal 
mensen uit de gemeente bezoeken voor een goed (geloofs) gesprek. Verder 
is de kampcommissie al druk bezig met de voorbereidingen. Dit jaar gaat de reis naar Sint Geertruid in Limburg. In 
een volgende ‘Door de Poort’ hopen wij verslag te doen van onze activiteiten.  Tessa Bochanen  
 
Werken met jongeren 
Sinds een paar maanden ben ik weer op m’n oude stekkie bij Vita Nova. 
Collega Nelleke is inmiddels bevallen van een prachtige zoon: Benjamin, en heeft ook al diverse keren weer 
meegedraaid. 
Zo zijn we nu in de “luxe” positie dat we met z’n drieën zijn : Nelleke, Henk en ik. Een top team, en ondanks dat we 
in deze formatie nog nooit met elkaar hebben samengewerkt, loopt het soepel. We zijn natuurlijk nog steeds op 
zoek naar mensen die het ook leuk zouden vinden om Vita Nova te gaan “doen”. 
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Want wat houdt dat eigenlijk in, leidinggevende bij de VN? De leidinggevenden hebben eigenlijk “alleen” een 
sturende taak. Dat wil zeggen dat de inleidingen door de jongeren zelf wordt verzorgd in koppels van twee meestal. 
Als leiding houden we wel contact via mail en/of sms/app of het lukt. Als ze vragen hebben, of ze komen er niet uit 
kunnen ze altijd bij ons terecht. 
Verder verzorgen we ook altijd een activiteit binnen de gemeente en een activiteit buiten de gemeente. Wat we 
bijvoorbeeld doen is ouderen bezoeken met de jeugd, en het mee helpen verzorgen van de Paasviering in de 
Vijverhof. Activiteiten buiten de gemeente zijn verschillend, maar bijna jaarlijks terugkerend is het bezoek aan de 
Baanderij in Gouda. 
Wat we elke keer merken is dat de animo voor de JV in het begin matig is, maar gaande het jaar beter wordt en dat 
we een leuke groep jongeren hebben die met elkaar over het geloof willen en durven te spreken. Vanuit het 
vertrouwen wat gaandeweg ontstaat zijn er al heel wat mooie ochtenden en kampen geweest! 
Maar: Wij kunnen dit niet alleen!  
Probeert u als ouder/verzorger ook stimulerend te zijn naar uw kind? Gaat u het gesprek aan met hen over uw eigen 
en over hun geloof? Praten jullie met elkaar na bijvoorbeeld een kerkdienst of clubmorgen? 
Het is en blijft bijzonder lastig soms, dat merken wij ook op de VN. Prioriteiten liggen heel vaak bij andere dingen. En 
laten we eerlijk zijn; ook bij onszelf merken we dat soms! Maar we moeten de jeugd met elkaar wel vast (blijven) 
houden. Tenslotte zijn zij ook een stuk toekomst van en voor onze kerk. 
Laten we met elkaar hierin niet lauw zijn, maar elkaar stimuleren en helpen om het vuurtje heerlijk te laten 
(voort)branden! 
Ik sluit af met een mooi gedicht : 
 
Werken met jongeren vraagt ;  
De wijsheid van Salomo 
Het geduld van Job 
Het geloof van Abraham 
Het inzicht van Daniël 
En de moed van David  
Amen 
 
Miranda Bochanen 
 

KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
Vrede op aarde?! 
Dat was het thema van het kerstfeest van Kinderkerk Timotheüs. Een hoopvol thema in de wereld waarin wij leven. 
Wat hebben we er met elkaar hard voor gewerkt en wat hebben de kinderen hun best gedaan. We hopen dat u er 
allemaal van genoten hebt en dat u door de talenten van al deze jonge kinderen (weer) door de boodschap van Kerst 
bent geraakt. 
  
We zijn nu alweer een paar weken in het nieuwe jaar bezig en hebben al een aantal nieuwe kinderen mogen 
verwelkomen. Gezellig dat jullie er bij zijn gekomen! We willen gelijk even mee geven dat als uw kind voor de eerste 
keer komt, u gerust mee kunt komen als het wat spannend voor hem/haar is. Voelt u zich niet bezwaard! 
We gaan al vrij snel na dit schrijven aan de slag met het project voor Pasen. We zullen een aantal weken achter 
elkaar werken aan hetzelfde thema waarbij we met de kinderen projectmatig toeleven naar Pasen, het feest van de 
opstanding. 
  
Ook willen wij u alvast informeren over de overstapdienst in juli 2017. We zullen dan afscheid nemen van de oudste 
kinderen van de kinderkerk (kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 van de basisschool gaan), zij zullen na de 
zomervakantie in de kerk blijven tijdens de dienst. De precieze 
invulling is nog niet bekend, maar het staat wel vast dat deze 
dienst wordt gehouden op DV. zondag 2 juli 2017. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
  
Hartelijke groeten, Leiding van de Kinderkerk. 
Mielus van Vliet, Arjan van der Voet, Jaccolien van der Heul, Tina van Herk, Maartje de Vos en Paulien van Pelt 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc0KPd27LSAhXCWxoKHW7NAhMQjRwIBw&url=http://www.prinsesjulianakerk.nl/kinderkerk-de-ark&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNE_21KMNW4m8XTD5xIUYRZw8uM16Q&ust=1488368717226100
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vbKr3LLSAhXJBBoKHQN4CRMQjRwIBw&url=http://jamesmanlow.com/vita-nova/&psig=AFQjCNHS3DBKPPahpg63DFUIwneDgV2OxA&ust=1488368890383036

