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In kritieke toestand 

Over het geven en ontvangen van kritiek 

Walking diner 

Ontmoeting aan tafel 

Voor de kids 
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Een nieuw kunstwerk  
  
 Is het u opgevallen? De voorkant van ‘Door de Poort’ heeft een update 
gekregen. Een prachtig kunstwerk van de hand van Coby Booij. 
 
Het volgende gedeelte vond ik op de site van Mijn kerk. Ik heb het gebruikt 
voor het zingen na de dienst.  
Voor een aantal van u zal het daarom een bekend gedeelte zijn. Andere 
gemeenteleden wil ik het niet onthouden, vandaar dat ik het opnieuw deel. 
 
Ieder mens breekt wel eens wat. Een bord of een kopje. Ook in het leven 
kan je breuken oplopen. Er gaat iets kapot of het valt uit je handen.  
Hoe ga je om met die breuken?  
Leonard Cohen (1934-2016) was een bekende artiest: ‘Mijn muziek zijn 
gemompelde gebeden’, zei hij in een interview. Hij schreef het nummer 
‘Anthem’. ‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in. 
(Vertaald: In alles zit een barst, zo komt het licht naar binnen). Cohen omarmt de breuken in zijn leven. Hij ziet ze 
zelfs als plaatsen waardoor God in zijn leven kan komen.   
  
Goudlijm  
In de Japanse cultuur bestaat de Kintsugi-techniek. Daarbij wordt gebroken porselein niet weggegooid. Integendeel. 
Het wordt opnieuw gebruikt. De breuklijnen worden gelijmd met goudlijm. Zo wordt het een kunstwerk. De breuken 
worden niet weggedaan, maar juist zichtbaar gemaakt. Er ontstaat een nieuw servies van de oude gebroken delen.  
  
…that’s how the light gets in  
Jezus ontmoet tal van mensen die met een gebroken leven bij Hem komen, zoals Zacheüs. Wat opvalt is dat de oude 
levens van de mensen nooit worden weggegooid. Het hoort er allemaal bij. Maar het wordt wel gemaakt, genezen. 
Zo ontstaat er uit de oude gebroken stukken iets nieuws. Ik denk dat Leonard Cohen dat bedoelt met ‘There’s a crack 
in everything, that’s how the light gets in’. In plaats van wat er stuk ging in je leven te willen verbergen, word je 
uitgenodigd om de stukken weer op te rapen en ze tot iets nieuws te maken. Met goudlijm, want het mag er zijn. Dat 
wat is geweest wordt zo gemaakt tot iets dat oud- en toch nieuw is.  
  
Een nieuw kunstwerk  
Geloof is het vertrouwen dat God van wat gebroken is weer een nieuw kunstwerk kan maken. Hoe ga jij om met de 
breuklijnen in je leven?  Laat God de kunstenaar zijn die de scherven weer tot een nieuw kopje maakt, nog unieker, 
nog mooier en breekbaarder. En dat is niet erg, want dan wordt Gods innovatiekracht zichtbaar.  
  
God keert alles om en brengt ontheemden thuis.  
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.  
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.  
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.  
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.  
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.  
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 

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

 
De redactie: 

Anje van Dijk       06-23101886 
Martine Huisman                                767001 
Luci Suur                 602422 
 
 

Via email: redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl 
Kopy ontvangen vinden we fijn, de redactie behoudt zich het recht voor om artikelen niet of gedeeltelijk te plaatsen. 

VAN DE REDACTIE 

https://www.youtube.com/watch?v=mDTph7mer3I
https://www.youtube.com/watch?v=mDTph7mer3I


DIENSTEN 
 

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

 
 10-3-2019 18.30 

 
reguliere dienst ds. R. van der Knijff Molenaarsgraaf 

 13-3-2019 14.30 
 
biddag Nieuwpoort in Langerak 

 
 13-3-2019 19.30  

 
reguliere dienst ds. C.M. Baan 

 
 17-3-2019  9.30 

 
derde lijdenszondag dhr. A.S.N. Noorland Nieuwerbrug ad Rijn 

 17-3-2919 18.30  
 
reguliere dienst ds. J.F. Schuitemaker Elburg 

 24-3-2019 9.30 
 
vierde lijdenszondag ds. J. de Wit Jaarsveld 

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

 
 31-3-2019  9.30  

 
vijfde lijdenszondag ds. C.M. Baan 

 
 31-3-2019  18.30 

 
reguliere dienst ds. L. den Breejen Delft 

 7-4-2017  9.30  
 
zesde lijdenszondag ds. C.M. Baan 

 
 7-4-2019 18.30 

 
reguliere dienst ds. J. Hogenhout Meteren - Est 

 14-4-2014  9.30 
 
palmzondag ds. M.W. Westerink Langerak 

 14-4-2019 18.30 
 
reguliere dienst ds. M.B. Plette Vriezenveen 

 18-4-2019 19.30 
 
witte donderdag  H.A. ds. C.M. Baan.  

 
 19-4-2019 9.30 

 
Goede Vrijdag. ds. C.M. Baan 

 
 19-4-2019 19.30  

 
Goede Vrijdag. ds. C.M. Baan 

 
 21-4-2019 9.30 

 
 1e Paasdag ds. C.M. Baan 

 
 21-4-2019 18.30  

 
 1e Paasdag ds. J.C. v. Trigt Ameide 

 28-4-2019 9.30 
 
 meivakantie ds. C.M. Baan 

 
 28-4-2019 18.30  

 
reguliere dienst ds. T. van Bruggen Streefkerk 

 5-5-2019 9.30 
 
reguliere dienst ds. C.M. Baan 

 
 5-5-2019 18.30  

 
reguliere dienst ds. P. Hoogendam Veenendaal 

 12-5-2019  9.30 
 
reguliere dienst ds. C.M. Baan 

 
 12-5-2019 18.30 

 
reguliere dienst ds. W. van Weelden Oud Alblas 

 19-5-2019  9.30  
 
reguliere dienst ds. M.F. van Binnendijk Rotterdam 

 19-5-2020 18.30 
 
reguliere dienst ds. J.F. Schuitemaker Elburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAN ONDER DE HAMER 

Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we elkaar vaak ontmoet hebben in de kerk. Ik denk hierbij aan de 
kerstvieringen, het kinderkerstfeest, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Fijn dat de kerkdeuren ook op 
kaarsjesavond geopend waren. Vele honderden bezoekers konden luisteren naar muziek en zang en onze kerk 
bezoeken. In Nieuwpoort zijn ook dit jaar de Kerstecho’s weer huis-aan-huis bezorgd, 720 in totaal. Er waren soms 
ook bewogen kerkdiensten, zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag hebben we de elf 
gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van de namen.  

Als kerkenraad zijn we het afgelopen kwartaal een aantal keren bij elkaar geweest. Wij bespraken daarin de 
begrotingen van de diaconie en kerkvoogdij voor 2019. Ook stonden we stil bij hoe je het evangelie aan je naaste 
door kunt geven. Verder bespraken we het jeugdwerk. Het is goed om te zien dat er zoveel kinderen en jongeren in 
onze gemeente zijn. We weten dat er slechts enkele jongeren zijn in de leeftijd van 13-15 jaar. Gezien het beperkte 
aantal, is in die leeftijdscategorie geen club. Wij stonden stil bij hoe we deze jongeren aandacht kunnen geven, nu 
een aantal bij onze buurgemeente club volgen. Al deze onderwerpen zijn ook besproken op de gemeente avond van 
21 november jl. 

De afgelopen maanden is het onderwerp homoseksualiteit en de kerk regelmatig ter sprake geweest. Wij betreuren 
alle publiciteit die er was rond het ondertekenen van de Nashville verklaring. Naar onze mening biedt deze verklaring 
weinig ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Liever zoeken we samen de weg die de bijbel 
ons leert in een open houding, met respect voor elkaar waarin ruimte is om naar elkaar te luisteren. Dit hebben wij 
in een bezinnende kerkenraadsvergadering gedaan. Op die avond hebben we elkaars gedachten over dit onderwerp 
gedeeld.  

Een regelmatig terugkerend onderwerp is de geluidsinstallatie in onze kerk. Omdat we hoorden dat het geluid soms 
te wensen over laat, vooral aan de linker zijde van de preekstoel (naast de hoofdingang) bij een volle kerk. We 
hebben een geluidsspecialist uitgenodigd om advies te geven. Daar is uitgekomen dat de apparatuur en de 
geluidsboxen nog prima voldoen. De afstelling van de versterker kon echter beter. De instellingen van de versterker 
zijn daarom verder geoptimaliseerd. Het is aan u om te horen of het geluid is verbeterd.  

Tot slot informeren wij u alvast dat er een boekje in de maak is over praktische vragen rondom overlijden en 
uitvaart. Deze kunt u binnenkort aanvragen. Deze handreiking geeft praktische informatie en helpt om uw wensen 
kenbaar te maken rond overlijden en de uitvaart. Soms komen deze vragen ineens bij de predikant. Het is dan goed 
om hier vooraf in alle rust over na te denken. Deze handreiking helpt nabestaanden in de vele keuzes die op je pad 
komen na het overlijden. Binnenkort hoort u hier meer over.  

Zo worden we op deze manier stil gezet bij het tijdelijke van ons leven. Ook de afgelopen maanden zijn een aantal 
trouwe leden van onze gemeente overleden. Hoe goed is het om te weten dat God ons een belofte heeft gegeven. 
Hij wil ons troosten en heeft ons een Hemels Koninkrijk beloofd. Wij weten dat Hij Zijn belofte nakomt en dat Hij 
graag en veel uitdeelt van die belofte. Daar horen we iedere zondag over in de kerkdienst. Iedere zondag weer 
kunnen we leren en ontvangen we aan het einde van de dienst Zijn Zegen.  

Een hartelijke groet, Daan Lekkerkerker  

IN KRITIEKE TOESTAND 
 
Ik heb geen zicht op het aantal abonnementen van de Waarheidsvriend in Nieuwpoort, maar ik kan alleen maar 
zeggen dat de laatste jaren er steeds meer relevante artikelen in staan als het gaat over gemeente zijn. Het is het 
blad van de Gereformeerde Bond, dat wekelijks uitkomt. Misschien voelt niet iedereen zich helemaal verbonden met 
de Gereformeerde Bond in onze gemeente. En de titel van het blad klinkt voor sommigen misschien ook wat 
aanmatigend in de oren. Maar ik zou zeker ook willen aanmoedigen om lid van dit blad te zijn. Tegelijk hoop ik dat ze 
bij de Waarheidsvriend steeds meer de digitale weg zullen zoeken, zodat ik af en toe eens wat kan delen van hun 
artikelen. Mijn oog viel de laatste week op een artikel over een onderwerp wat wij misschien moeilijk vinden. Op de 
nascholing vorig jaar werd mij gezegd: predikanten kunnen wel cursussen volgen om te leren preken, maar als de 
mensen niet toegerust worden om te leren luisteren, dan heb je er nog niets aan.  



Hoe gevoelig het ook is om kritiek te krijgen op een preek en hoe spannend het misschien kan zijn om kritiek te 
geven, omdat het van je vraagt dat je er over nadenkt en het ook kunt verwoorden wat je denkt, het kan wel goed 
zijn om dit zo nu en dan te doen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor preken, maar voor de hele omgang met 
elkaar in de gemeente. Je mag in de weg die we samen achter de Heere Jezus aan gaan toch open staan om 
bijgesnoeid te worden. En we hebben allemaal die taak om elkaar ook aan te moedigen op de goede weg te gaan. 
Dat wil niet zeggen dat vanaf nu mijn hele mailbox op 
maandagmorgen vol hoeft te zijn en iedereen in de gemeente 
elkaar allemaal dingen na gooit. Nee, we mogen op een 
liefdevolle en betrokken manier zoeken naar Gods weg voor 
ons leven en dat we in de gemeente elkaar mogen opbouwen 
tot Zijn eer en glorie! Daarin is het onderstaande artikel van 
de hand van Anne Pals (docent aan de CHE) een handreiking. 
Het is deel 1 van 2.  
Hartelijke groet, ds. Christiaan Baan  
 
HOE GEEF JE KRITIEK?  
Een liefdevolle, fijngevoelige houding is onontbeerlijk  
Je komt de kerk uit en je voelt je sterk aangesproken door de preek. Je loopt naar buiten en de eerste die je spreekt, 
kijkt je meewarig aan en maakt duidelijk dat hij de preek maar ‘niks’ vindt. Een vernietigend oordeel. Wat moet je 
hier nu mee?  
De zegen van de preek staat meteen in de schaduw. Wanneer is kritiek opbouwend en wanneer is kritiek afbrekend?  
 
KRITIEK IS NODIG  
Kritiek functioneert in de gemeente prima wanneer het bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. We moeten 
waakzaam zijn op de prediking, zodat deze naar Bijbelse maatstaven niet tekortschiet. Kritiek op de prediking is niet 
per definitie verkeerd, alleen is het de vraag wanneer en hoe deze gegeven wordt. Ook in de Bijbel is er  
sprake van kritiek en vermaning. In een pedagogische relatie is het volgens de Spreukendichter goed dat een vader 
zijn zoon die hij goedgezind is, vermaant wanneer dat nodig is (Spr.3:11,12). De brief aan de Hebreeën 
(Hebr.10:24,25) roept ons op onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, maar elkaar aan te vuren tot liefde  
en tot goede werken. De Statenvertaling formuleert het zelfs als het ‘aanscherpen in liefde’. Dat dit geen 
vrijblijvende wens is, volgt uit vers 25, waar staat: ‘zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen’. Elkaar 
aanscherpen en bemoedigen staat hier in het licht van het komende oordeel. Laten we elkaar daarom dus 
opscherpen in liefde, tot opbouw van de gemeente.  
 
GEVEN EN ONTVANGEN  
Kritiek omschrijf ik als ‘een zachte regen, iemands groei bevorderen zonder zijn wortels te ondergraven’. Het wordt 
nogal eens ervaren als persoonlijke afwijzing en dan bereikt het zijn doel niet. Het gaat dan niet meer over de 
inhoud, maar het raakt de wortels van iemands bestaan. Dit zegt niet alleen iets over het geven van kritiek, maar ook 
van de manier waarop het ontvangen wordt. Belangrijk is het dat de gever van kritiek iemands gedrag beschrijft 
zonder de persoon af te wijzen door met een beschuldigende vinger te wijzen: ‘Jij bent…’ Wie kritiek geeft, moet ook 
niet vergeten een alternatief te geven hoe het dan beter zou kunnen. Anders verergert het iemands onmacht er iets 
aan te doen. Ook kan het ontvangen van kritiek fout gaan. Iemand kan alles zo op  
zichzelf betrekken dat er bij kritiek altijd een gevoel van afwijzing ontstaat. Dit zegt natuurlijk iets over de persoon 
die ontvangt, maar het zegt ook iets over goed luisteren. ‘Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot 
dwaasheid en schande.’ (Spr.18:13)  
 
LIEFDE  
Aan de gemeente is een diversiteit aan genadegaven geschonken. Onze gaven staan niet op zichzelf, maar hebben 
altijd verbinding met anderen in de gemeente. Leden van het lichaam van Christus zijn met Hem als Hoofd 
verbonden en vullen elkaar aan en stimuleren elkaar. De ambtsdragers hebben als taak goed leiding te geven aan de 
opbouw van de gemeente als spieren van het lichaam (Ef.4:16). Paulus noemt niet voor niets aan  
het einde van 1 Korinthe 12 over het inzetten van genadegaven dat er een weg is die dit alles nog overtreft. Hier 
bedoelt hij dat dit niet kan zonder liefde zoals in hoofdstuk 13 beschreven, de liefde tot God en de naaste. Zonder  
deze liefde zijn onze gaven koud, leeg en hol. Dan missen ze hun doel, namelijk de eer van God en de opbouw van de 
gemeente. Natuurlijk is het hier nog niet perfect, want ‘we kennen nu nog maar ten dele’. Er komt een moment dat 
de gemeente volledig tot haar doel komt, oog in oog met Christus.  
 



Verschillen mogen er zijn, elkaar aanscherpen in liefde en elkaar aansporen tot liefde en goede werken is een must. 
Belangrijk is het echter wel dat dit gebeurt vanuit een houding van liefde die verbindend is, ondanks alle verschillen 
die er zijn. Ik denk dat kritiek dan inderdaad zijn doel niet mist en dat gemeenteleden zich niet zo snel afgewezen 
voelen, maar ervaren erbij te horen. Laat de gemeente dan ook een veilige omgeving zijn waar ruimte is om elkaar in 
alle openheid te bevragen en aan te spreken.  
 
VERDIEPING  
Wanneer onze kritiek opkomt vanuit een houding van liefde, gericht op de opbouw van de gemeente, doen we dit 
alleen vanuit de liefde tot Christus. Leven van genade zorgt ervoor dat we ook in het geven van kritiek niet een te 
grote broek aantrekken. Paulus bidt dat onze liefde steeds overvloediger wordt (Filip.1:9). Hij vertrouwt erop dat Hij 
Die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus (Filip.1:6). In die tussentijd is 
het van belang te groeien in de liefde en wel concreet uitgewerkt in drie kenmerken. Onze houding van liefde 
verdiept zich allereerst in kennis en fijngevoeligheid. Dit kennen houdt naast geloofskennis ook erkennen in. Dat 
betekent dat je de ander ook als persoon wilt leren kennen en erkennen.  
Fijngevoeligheid betekent hier vooral sensitiviteit. Dat is het vermogen personen en dingen goed te kunnen 
aanvoelen en inschatten. Terug naar ons onderwerp van het geven van kritiek: houden we rekening met wie we voor 
ons hebben met onze kritiek en welk effect het zal hebben? Hoe we onze kritiek formuleren doet er natuurlijk toe, 
maar dit doen vanuit een houding van liefdevol erkennen en aanvoelen, is vooral onontbeerlijk. We hebben er toch 
niets aan wanneer mensen zich afgewezen voelen en niets met  
onze kritiek doen? De gemeenteleden die de gave van sensitiviteit niet hebben, moeten oefenen in het zetten van 
een wacht voor de  
lippen (Ps.141) en om de juiste liefde bidden (Fil.1:9,10). In het uiterste geval is het goed een ander in te schakelen 
voor activiteiten die om sensitiviteit vragen.  
 
WAT ECHT BELANGRIJK IS  
Het tweede kenmerk van verdiepende liefde is het onderscheiden van wat wezenlijk is. Het gaat hier  
over het kunnen onderscheiden tussen ‘goed en kwaad’, ‘belangrijke en minder belangrijke zaken’ en het ‘zinvolle en 
zinloze’. Wanneer het geven van kritiek voortkomt uit irritatie, is dat meestal een projectie van eigen  
onvrede of het reageren vanuit een allergie die opgedaan is. Zelfreflectie en zelfkennis zijn belangrijk om dit te 
onderkennen en bij te sturen. We hebben wijze en evenwichtige mensen nodig die weten waar het op aan komt  
en die dicht bij de Heere leven. Mensen die zichzelf niet ten koste van de ander profileren. Ook is de gave van 
onderscheid gericht op het zorgvuldig afwegen van tijd en plaats om kritiek te geven. De context doet ertoe. Geef 
geen kritiek wanneer iemand onder stress staat of op het punt staat in te storten. Gebruik dit ook niet als smoes om 
géén kritiek te geven. Wijsheid is geen dogma, maar wordt doortrokken door het ‘ontzag voor de Heere’.  
 
VANUIT OPRECHTHEID  
Het derde kenmerk is oprechtheid en het geen aanstoot geven. Eerlijkheid en transparantie zijn belangrijke  
eigenschappen. We noemen dit in deze tijd ook wel authenticiteit. Veel kritiek in de gemeente zorgt voor  
aanstoot en verwarring. Vanuit een oprechte houding kritiek geven vanuit de liefde tot Christus en Zijn gemeente 
heeft meer kans op een positief effect. Er is veel van elkaar te leren, ook wanneer we het oneens zijn met elkaar. 
Wanneer kritiek geven oprecht is en we blijven in verbinding met de ander, dan hoeft het geen aanstoot te geven, 
maar zet het elkaar aan tot denken. Zo bouwen we elkaar op in liefde.  
 
BIJ JEZELF  
Iemand die net uit de kerk komt en vertelt dat hij de preek maar niks vond, terwijl een ander die juist gesticht is dit 
aan moet horen, geeft geen goede vorm van kritiek. Beter is het te zeggen dat de preek je minder bracht dan je 
gehoopt had. Laten we het in ieder geval bij onszelf houden en geen vaststaand oordeel geven. Dat kan de zegen van 
de ander wegnemen. Al zou de persoon gelijk hebben, het is nog niet wijs om het op dat tijdstip te doen, net na de 
dienst. Wijsheid houdt rekening met de context en het tijdstip waarop kritiek gegeven wordt. We hebben als 
‘kritiekgevers’ een les nodig in liefde die zich concretiseert in fijngevoeligheid, sensitiviteit en weten waar het op aan 
komt in liefde die zichzelf niet zoekt. Daarmee zeg ik niet dat we een predikant geen kritiek mogen geven op de 
preek. De hoorders weten het beste hoe een preek landt en dat kan een predikant helpen beter te communiceren of 
beter de boodschap vorm te geven. Het gaat hier meer om het ‘hoe’ van het geven van  
kritiek als vorm van gemeenteopbouw. Dat is allereerst met gevouwen handen en bidden om te groeien in liefde. 
Christus ging ons hierin voor. Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart (Matt.22:16). 
 
 



DIACONIE 
 

 
 

Israël en de Bijbel 
 
Dit jaar is er op aangeven vanuit de gemeente een nieuw doel opgenomen in het collecte rooster. Het gaat om het 
doel ‘Israël en de Bijbel’. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om te evangeliseren onder de joodse 
gemeenschap. Dit doen ze op twee manieren. De eerste is het verspreiden van Bijbels onder het joodse volk. 
Daarnaast wordt er ook Bijbelonderwijs gegeven.  
 
De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen. Het waren Joodse geleerden die Gods 
Woord nauwkeurig hebben overgeschreven en van generatie op generatie hebben overgeleverd. Daarom wil de 
stichting ‘Israël en de Bijbel’ aan Joodse mensen hun Bijbel teruggeven. Het is immers hun geestelijk erfgoed. Het 
gebed is dat zij via Gods Woord zullen kennismaken met hun Joodse Messias! Ze gebruiken daarvoor tweetalige 
bijbeluitgaven. Op de ene pagina staat altijd het Hebreeuws en op de tegenoverliggende bladzijde een landstaal. Het 
Oude Testament is beschikbaar in negen talen: Hebreeuws-Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Hongaars, 
Russisch, Jiddisch, Roemeens. Het Nieuwe Testament is er inmiddels in dertien talen: Hebreeuws-Nederlands, Duits, 
Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Spaans, Portugees, Hongaars, Russisch, Jiddisch, Roemeens en modern Hebreeuws. 
 
De Bijbels worden door veldwerkers wereldwijd verspreid. Dat gebeurt zowel op straat alsook via synagogen, 
bibliotheken en Joodse instellingen. 
 
Meer informatie over ‘Israël en de Bijbel’ en de werkwijze van dit doel kunt u vinden via: www.israelendebijbel.nl.  
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

Geluidsinstallatie kerk 
Al geruime tijd zijn we aan het klungelen met het geluid in de kerk, dan weer goed en dan totaal niet te verstaan, het 
volume werd daarom iedere keer verhoogd, dit leidde er toe dat het de éne week goed was, maar de andere week 
stond het volume weer te laag.  
Totdat er een lampje ging branden, elke keer na het gebruik van de geluidsinstallatie door MuziekPoort was het 
geluid zachter, wat bleek, na afloop wordt de installatie keurig op Preset 1 gezet, deze is voor de kerkdienst, echter 
bij het wisselen van de verschillende Presets gaan deze standaard terug naar hun oude instelling, te zacht dus.  
Inmiddels is dit door de Firma Schaap helemaal aangepast en is de installatie nog fijner afgesteld, ook is de clip 
microfoon die de dominee gebruikt vervangen, het geluid is dus nu absoluut beter en zo ingesteld zodat de koster 
vanaf zijn plek het volume nog kan regelen.  
We hopen het geluid zo optimaal te kunnen houden en hebben daarom afgesproken dat de Firma Schaap iedere 
twee jaar de geluidsinstallatie komt controleren zodat we dit soort vervelende toestanden voor kunnen zijn.  
 
Liedbundel 
We hebben onze liedbundel bij laten drukken. Ze zijn exact hetzelfde als de vorige. Deze kunnen weer 
gekocht/besteld worden zodat de exemplaren die nu in de kast van de kerk liggen gebruikt kunnen worden door 
onze gasten.  
De liedbundel kost € 17,50. U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL78RABO0334558344, vervolgens graag 
een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl, u kunt dan aangeven of u de liedbundel wilt 
ophalen bij de bibliotheek of bij de kerkrentmeesters.  

http://www.israelendebijbel.nl/


 
Collectebonnen 
We kunnen steeds moeilijker los- en briefgeld afstorten bij de Rabobank.  
Rabobank Giessenburg is nu ook dicht. Daarom de vraag van ons of men 
zoveel mogelijk collectebonnen wil gebruiken.  
Dit is voor u gemakkelijk en ook voor ons.  
We hebben blauwe, deze hebben waarde van € 1 en te bestellen per 
velletje  
van 20 stuks (€20,=) en gele, deze hebben een waarde van € 1,50 en ook 
te bestellen per velletje van 20 stuks (€30,=).  
Hoe te bestellen? U stuurt een mail naar 
collectebonnen@kerkvannieuwpoort.nl wat u wilt hebben, vervolgens 
kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer 
NL78RABO0334558344, de collectebonnen worden dan thuis bezorgd.  
U kunt ze ook ophalen bij de bibliotheek, let op, dit is om de week.  
Iedere tweede vrijdag van de maand zitten we in de hal van de Vijverhof 
daar kunt u ze ook ophalen.  
 

Mocht u vragen hebben voor de kerkrentmeesters, stuur ons dan een mail: 
kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl  
 
Een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters,  
Marinus Bochanen en Arie Blom  
 

GESPOT BIJ HET ORGEL 
 

Om Joost van Belzen te kunnen interviewen 
moest ik naar Schelluinen waar ik hartelijk 
ontvangen werd door hem en zijn vrouw 
Laurien. 
 
Joost is geboren en getogen in Zeeland, 
Krabbendijke. De oudste van 3 jongens. Hij is 
geboren op 16 augustus 1988. Dus 30 jaar 
geworden afgelopen zomer en dat vond hij 
toch wel een dingetje. De twenty’s achter je 
laten, tja dat voelt alsof de wilde haren eraf 
zijn. Is het toeval of niet, Joost zijn haren zijn 
wel wat korter sinds een paar maanden. 
 
Wilde haren had hij, letterlijke en figuurlijk 
want hij was een boef. Op de basisschool 
maar vooral op het voortgezet onderwijs zette 
hij de boel graag op stelten.  
Hij haalde graag streken uit. Hij vertelde dat er een volleybalwedstrijd was op school. In de buitenlucht hadden de 
meisjes gewonnen en Joost dacht, die meiden zullen we eens goed nat spuiten. Dat hebben ze wel verdiend. Hij 
pakte de brandblusser, dacht dat er water uit zou komen maar het was natuurlijk heel veel wit schuim. Een aantal 
personen werden onwel. Er waren weinig mensen die dat konden waarderen en Joost werd voor een poosje 
geschorst. 
 
Een andere keer heeft hij samen met een vriend het natuurkundelokaal bijna opgeblazen. 
Ze waren wat later in de les en hadden de instructie gemist. Ze gooiden alle vloeistoffen bij elkaar in een 
reageerbuis, en of het reageerde. De docent reageerde daar zoals gebruikelijk ook weer op. Geschorst voor een 
week. 
Nu zult u denken, die jongen groeide op voor galg en rat. Dat zeiden heel veel docenten dan ook en zijn ouders zaten  
bij tijd en wijle ook met de handen in het haar. Ciske de rat werd hij wel genoemd.  



Ik kan wel zeggen dat ik blij ben dat Joost geen leerling van mij was. Hoewel, als hij in deze tijd op school had gezeten 
dan denk ik dat er wel onderzocht zou worden hoe het toch kwam dat hij zulk gedrag vertoonde. Daarbij komt ook 
dat hij van VWO, Havo op de MAVO terecht was gekomen. Slim genoeg maar totaal geen concentratie voor 
schoolwerk. Dan was er vast uitgekomen dat hij ADHD heeft. En dat klopt. Maar 2 jaar geleden is dat pas 
geconstateerd en slikt daar nu medicatie voor. Het is nooit ergens te laat voor! 
 
Dat er niets van Joost  terecht zou komen dat kan naar het rijk der fabelen. Want dat kunnen wij wel horen als hij op 
het orgel speelt tijdens de kerkdienst. Martin Zonnenberg vroeg een paar jaar geleden of hij ook wilde spelen in 
Nieuwpoort. Dat wilde Joost wel en hij vertrouwde mij toe dat de gemeenteleden van onze kerk heel goed kunnen 
en willen zingen. Dat begeleidt heel fijn! 
 
Dat is zijn passie. Muziek en dan vooral orgelmuziek. 
Vanaf dat Joost 4 à 5 jaar was werd hij al gegrepen door het orgelspel in de kerk waar hij elke zondag met zijn familie 
naar toe ging. Zijn vriendjes hadden een orgel in huis en dat vond hij zo prachtig. Hij zeurde thuis net zo lang totdat 
er een orgel in huis kwam. 7 jaar was hij. Les krijgen was ook niet zo zijn ding, hij wilde zelf spelen en hij had talent. 
Toen hij 9 jaar was namen zijn ouders hem mee naar een orgelconcert. Dat wil ik ook, dacht hij en zo zat hij als 
knaapje van 12 jaar achter het orgel in de kerk van Kruiningen. 
 

Ondanks het feit dat Joost een ondeugende leerling 
was wilde hij al jong onderwijzer worden. 
Nadat hij een herexamen voor natuurkunde had, 
slaagde hij met een 8,6 voor dat vak. Omdat hij 
eindelijk zijn boek had opgezocht en goed had 
geleerd. Eindelijk zijn MAVO diploma! Zijn MBO 
diploma voor onderwijsassistent duurde 3 jaar. 
Intussen speelde hij orgel in verschillende kerken. 
Toen hij 17 was gaf hij al concerten. Hij was echt 
goed en dat hoorde hij keer op keer. Zo ook van 
Peter Wildeman die heeft hem eigenlijk ontdekt. 
Nog steeds een goede vriend van hem. Toen hij 19 
was kwam er een man naar hem toe en die vroeg of 
hij muziekdocent wilde worden op de Gomarus in 
Gorinchem. Zonder het diploma voor docent werd 
hij aangenomen. En nu was hij op zijn plek. Muziek 

en leraar. Natuurlijk moest hij nog wel studeren, dat deed hij op de Schumann Academie en het Rotterdamse 
conservatorium. Dit duurde 3 jaar, veel theorie maar wonderwel ging hem dit goed af. Het had helemaal zijn 
interesse en wist waarvoor hij bezig was.  
Zijn leerlingen had hij zo in de smiezen. Wie de raddraaiers waren enz. Tenslotte had hij veel ervaring. Nog steeds 
werkt hij rond de 12 uur per week op het Gomarus maar nu in Zaltbommel. Heeft daar ook een schoolkoor van 35 
leerlingen. 
 
22 jaar en afgestudeerd muziekdocent. Orgel en piano. 
Ook had hij als bijvak koordirigent. Toen hij 18 jaar was had hij zijn eerste koor. Nu heeft hij er 8. 
Hij speelt op prachtige orgels om concerten te geven. Zo heeft hij op het Van den Heuvel orgel in de St.- Eustache 
van Parijs gespeeld wat hij heel gaaf vond. Van dat orgel had hij een poster in zijn jongenskamer hangen. Een droom 
die uit kwam. Van den Heuvel is dezelfde orgelbouwer als van het orgel in onze kerk.  
Tien jaar geleden is Joost begonnen bij Nederland Zingt,  het koor begeleiden op de vleugel. Hij doet dit nog steeds. 
 
Muziek was en is zijn passie. Voor vrienden en familie had hij weinig of geen tijd. Zijn ouderlijk huis was een hotel.  
Toch kreeg hij een vriendin, Laurien. Na 3 jaar verkering zijn ze op 24 juni 2015 getrouwd en zijn gaan wonen in 
Schelluinen. Laurien is docente Engels. 
Na 2 jaar huwelijk kwam er een omslag. Joost kreeg zoveel aandacht, hij wist er niet mee om te gaan. Zijn huwelijk 
liep bijna op de klippen. Relatietherapie en de manier hoe Laurien met de situatie omging, Joost noemt het een 
wonder, kwam het gelukkig weer goed. 
 
Na deze tijd heeft hij geleerd om te gaan met zijn ADHD en de aandacht die hij te veel kreeg. 
En ook belangrijk, wie is Joost? Talent is belangrijk maar het gewone leven ook, vertelde Joost mij. 



Hij is er veel sterker en als een beter mens uitgekomen. 
 
Joost is fan van Bach, hoe kan het ook anders. Bij Bach is alles perfect, zowel technisch als muzikaal volgens Joost. Hij 
heeft overal een bedoeling mee. Hij is er heilig van overtuigd dat Bach als componist “hemelse gaven’ heeft 
ontvangen. De muziek van Bach komt regelrecht uit de hemel.  
Joost vindt zich nog veel te jong om de Mattheus Passion te dirigeren. Daar moet je muzikaal volwassen voor zijn. De 
muziek van deze prachtige passie moet doorleefd worden, in je bloedvaten zitten voordat je daar aan gaat beginnen. 
 
Wist je datjes over Joost:  
* Country muziek geweldig vindt.  
* Hij alleen orgels bouwde van duplo en lego.  
* Laurien goed kan koken  
* Hij dat allemaal graag op eet.  
* Spruitjes en bloemkool smerig vindt.  
* Dit zelfs niet eet met een papje.  
* Zelf overal de beste in wil zijn.  
* Daarom weinig sport.  
* Hij een tennisracket heeft  
* Na 1 keer tennissen gelijk op Wimbledon wil staan.  
* De racket nu op zolder ligt.  
* Hij gaat skiën voor de apfelstrudel.  
* Het heelal heel fascinerend vindt.  
* Zich ergert aan verkeershufters.  
* Ook aan grote salarissen van sportlieden.  
* Fan is van Klaas Jan Mulder en Martin Zonnenberg.  
* In zijn leven ongeveer 6 boeken heeft gelezen.  
* www.joostvanbelzen.nl zijn site is.  
* Franse muziek als wijn is  
* Graag een goed glas wijn drinkt.  
* Hij daar zelfs voor geleerd heeft.  
* Taal van de muziek grenzeloos is  
* Hij daarom de halve wereld af reist.  
* Elk jaar in Jeruzalem een concert geeft  
* Mei 2020 dat ook gaat proberen met een koor uit Nieuwpoort  
* Het interview zeer gewaardeerd werd. (door mij)  
* En we af gaan sluiten met Soli Deo gloria.         Luci Suur 
 

WIE IS HET? 
 

In de vorige uitgave zag u een verlovingsfoto van Huib en Wil van der Graaf. 

 

Deze keer geen paar om te raden, maar 
dit lieve, mooie schoolmeisje met strik?  
Welke zuster van onze gemeente ziet u hier? 
 
Uw antwoord kunt u mailen naar 
e.suur@hetnet.nl  
 

 

 

 

 

 

mailto:e.suur@hetnet.nl


 

DE PEN – Rianne van der Vlist 
 
1. Wat voor werk of studie doe je? 
Ik ben stomaverpleegkundige in het UMC in Utrecht, 
een erg leuke een veelzijdige baan, waarbij ik een 
hoop mensen mag helpen in de voorbereiding naar en 
het opnieuw uitvinden van hun leven met een stoma. 
 
2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed? 
Ik denk dat ik dan graag in een hospice zou willen 
werken, wellicht is dat iets wat ik ooit nog mag gaan 
doen. Lijkt me enorm mooi om mensen in het laatste 
stukje van hun leven te mogen begeleiden.  
 
3. Welk compliment blijft bij je? 
Dat vind ik lastig, want ik vind het niet altijd zo 
makkelijk om complimentjes te aanvaarden.  
 
4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot 
wanhoop? 
Stiekem kan ik best een beetje rommelig zijn. 
 
5. Op welk dier lijk je? 
Ik denk een kat, ik vind het fijn om onder de mensen 
te zijn, maar kan ook heel goed alleen zijn. 
 
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? 
Ik zou wel eens een dagje willen ruilen met de 
minister van zorg en welzijn en vragen of hij een dagje 
mijn plekje in wil nemen. Hij heeft een lastige positie, 
maar sommige afspraken die worden gemaakt maken 
mijn werk weer een stuk lastiger. Wellicht zullen we 
elkaar dan iets beter begrijpen?  
 
7. Hoe blijf je in conditie? 
Het afgelopen jaar heb ik best fanatiek gesport, soms 
wel 3 keer per week. Nu is dat wat minder omdat we 
van de zomer een tweede kindje mogen verwachten. 
Maar ik probeer nog minimaal 1x per week 1 à 2 uur 
te sporten. (bkick en spinning) 
 
8. Wat betekent geluk voor je? 
Ons gezin, mijn man Cornel en zoon Corné en dat we 
daar nog een kindje bij mogen gaan verwelkomen. We 
zijn gezond en daar geniet ik van. 

9. Wat raakt je? 
Onrecht, geen eerlijke kansen. 
10. Waar heb je spijt van? 
Misschien dat ik na mijn MBO-V, niet gelijk de HBO-V 
heb gedaan, maar eigenlijk moet je niet te veel spijt 
hebben. Geniet van wat je hebt en mag doen. Maak je 
keuzes bewust, dan hoef je er geen spijt van te 
hebben.  
 
11. Wat is je favoriete tv/radio programma? 
Ik kijk graag naar Wie is de Mol, Heel Holland Bakt en 
de vele ziekenhuisseries.  
 
12. Wat is je favoriete boek/internetsite? 
Ik lees niet veel, op vakantie probeer ik er soms toch 
een beetje tijd voor te vinden dan vind ik de boeken 
van Suzanne Vermeer en Simone van der Vlugt wel 
mooi en spannend om te lezen.  
 
13. Wat weet niemand over je? 
Ehm dat is een lastige, ik denk dat niet veel mensen 
weten dat ik een kleindochter ben van de fluitende 
postbode. (de oudere poorters weten dan wel wie ik 
bedoel) 
 
14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort? 
Aan een strandje bij de Lek, genieten van de natuur en 
Corné die speelt in het water en het zand.  
 
15. Aan wie geef je de pen door? 
Aan mijn bijna buurvrouw Nelleke van den Berg 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

 
 
Zondag 3 februari was er weer gezellig koffiedrinken 
na de dienst.  
Op uitnodiging van de zendingscommissie was dhr. 
André van Grol aanwezig om ons bij te praten, en 
informatie te verstrekken over het project voor de 
vervolgde christenen in Egypte.  
André is werkzaam bij de SDOK en deed verslag van 
zijn bezoeken aan onze broeders en zusters in Egypte.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif3pOkhe3gAhVLL1AKHRc1BegQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sdok.nl%2Fverhalen-nieuws%2Fwat-er-gebeurde-tijdens-de-feestdagen&psig=AOvVaw2HCBRpCAuUJgKEKYVzxHXS&ust=1551945385775182


Indrukwekkende verhalen over heel gewone mensen 
maar die toch heel bijzonder zijn omdat ze alles 
achterlaten en verlaten om Jezus te volgen.  
Ja, ze worden zelfs met de dood bedreigd als ze hun 
Heiland niet verloochenen.  
Het was mooi om te horen hoe kleine gebaren van 
ons, zoals een kaart met groet, gewaardeerd worden.  
Het is een aansporing voor ons als gemeente om door 
te gaan en steun te verlenen.  
En zo moet het zijn; de wereldwijde gemeente die 
naar elkaar omziet en voor elkaar zorgt.  
Arie Visser vertelt aan de gemeente dat intussen een 
bedrag naar de SDOK is overgemaakt waarmee zij een 
jaar lang een broeder of zuster een veilige plek 
kunnen bieden.  
Sponsors hartelijk dank, maar bovenal dank aan God 
onze Schepper dat dit werk voortgang mag vinden.  
Simone, Merie, Arie en John 
 

WALKING DINER 
 
Nieuwe dominee nieuwe ideeën. 
Zo bracht Ds. Baan Walking Diner mee naar 
Nieuwpoort.  
Bij 3 verschillende adressen aan tafel schuiven.  
Voor – hoofd - en nagerecht nuttigen en vooral elkaar 
beter leren kennen.  
Best spannend, waar kom je terecht en met wie? 
De meesten zullen nu denken: nou zo spannend zal zij 
dat toch niet vinden. Klopt!  
De allereerste keer werd ik  (Sjanie) richting Graafland 
gestuurd. 
Gijs en ik hadden apart onze routes, wij kenden elkaar 
tenslotte al best aardig. 
 
Daar stond een prachtige gedekte tafel bij de familie 
De Heer klaar voor het voorgerecht. 
Samen met Adri v. B., Wilma de M. Marian O. en 
Teunis V. werden we ongelooflijk verwend. 
Heel bijzonder om zo met een mini gemeente aan 
tafel te zitten, en de gastvrouw en gastheer beter te 
leren kennen. 
Voor 
herhaling 
vatbaar! 
 
Na 2 jaar bij 
de Fam. De 
Heer , 
Brandwijk , 
Bochanen  en 
De Jong 
letterlijk en 
figuurlijk in de 
keuken te 
hebben 

gekeken, was de tijd rijp om bij Achter het  Arsenaal 
de deur open te zetten. 
Weer spannend, maar nu van een andere orde: wat 
gaan we koken? Onze favoriet: de oranje le creuset-
pan werd gevuld met een heerlijke stoofpot! Tafel 
gedekt, kaarsen aan, muziekje opgezet, klaar voor 
ontvangst! 
Bij ons schoven Inge B., Adri v. B., Alie S. en Kees en 
Gerda vd Graaf aan. Aan tafel waren “oh wat gezellig,  
oh wat lekker” verschillende reacties. 
Daar doe je het als gastvrouw dan voor. 
Over en weer komen de verhalen over tafel. 
Achtergronden die je niet weet, verbanden worden er 
gelegd. Van: oh, zit dat zo en oh nee joh , ik woon nog 
niet zo lang in Nieuwpoort. Bovenal de dankbaarheid  
dat je als gemeente naar elkaar om ziet, ondanks de 
grote verschillen in mensen. De tijd is aangebroken 
om het nagerecht elders te gaan nuttigen. 
 
Wij genieten nog even na bij kaarslicht.  
                                                                 
Graag ontmoeten wij u/jou de volgende keer 
Gijs en Sjanie    
 

WIJKDAMES 
 
Eén van de wijkdames werd getroffen  door dit gebed: 
 
Goede Vader, de dag is 
vandaag bij me langs 
gegaan.  
Ik was niet bij mezelf.  
Ik heb niet bewust 
geleefd.  
Daarom wil ik nu in de 
avond deze dag nog 
eens voor U neerleggen.  
Neem deze dag zoals hij 
was.  
Als U hem aanneemt, kan ik mij er ook mee 
verzoenen.  
Ik maak mezelf geen verwijten.  
Hij was goed zoals hij was.  
Als hij in Uw Handen ligt, is het goed.  
Dan kan ik hem met en rustig geweten loslaten.  
En ik kan me in Uw Handen laten vallen.  
In deze nacht draagt U mij met uw goede en tedere 
handen.  
Het doet me goed in Uw Liefde geborgen te weten.  
Dan kan ik rustig slapen in het vertrouwen dat U mij 
deze nacht nieuwe kracht geeft voor de dag van 
morgen, wanneer U me een nieuwe kans geeft alles 
anders te doen en opnieuw te beginnen.  
Laat mij nu dan rustig gaan slapen.    
 
Amen 



SAMEN BIDDEN 
  
Data gebedskring D.V. april – juli 2019 

Dag en datum Waar Adres 

maandag 1 april Ariena Jongejan Waterlinie 54 

dinsdag 16 april Aart Brandwijk Graafland 83 

dinsdag 30 april - Walpurgisnacht Hervormd Centrum Bij de kerk 10 

donderdag 16 mei Ariena Jongejan Waterlinie 54 

zondag 2 juni Anje van Dijk Binnenhaven 40 

zondag 16 juni Jan van den Dool Binnenhaven 42 

Vrijdag 21 juni - Nacht van Gebed Koningskerk Julianastraat – Langerak 

maandag 1 juli Aart Brandwijk Graafland 83 

dinsdag 16 juli Anje van Dijk Binnenhaven 40 

 
Walpurgisnacht 
In de Walpurgisnacht: (de nacht van 30 april op 1 mei) komen wereldwijd satanaanbidders bij elkaar om 
vervloekingen uit te spreken tegen God en Zijn gemeente. Zij richten deze vervloekingen tegen christelijke 
voorgangers, gezinnen, scholen en overheden.1 Deze vervloekingen zijn heel reëel en kunnen schade toebrengen. 
Zijn we ons daar wel van bewust?  
Merken we iets op van de geestelijke strijd waarover Paulus schrijft in Efeze 6 : 11 en 12? 
God geeft ons een geestelijke wapenrusting (Efeze 6 : 13-18). Heel belangrijk daarbij is het gebed. 
Daarom komen we D.V. dinsdag 30 april bij elkaar in het Hervormd Centrum van 20 tot 21 uur. 
We lezen Gods Woord, zingen en bidden om Gods bescherming en kracht voor de geestelijke strijd. 
 
Nacht van gebed 
D.V. Vrijdag 21 juni is de Nacht van gebed, waarin we bidden voor 
de vervolgde kerk. Er worden video-fragmenten vertoond en er is 
informatie over verschillende landen.We komen samen in de 
Koningskerk, aan de Julianastraat in Langerak, waarschijnlijk van 20 
uur tot na middernacht. Elk uur begint er een nieuwe gebedsronde. 
Verdere informatie komt in De Zaaier. 
 
Voor alle gebedssamenkomsten wordt u/jij hartelijk uitgenodigd. 
 

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

♫ 15 maart Kerkklanken 

♫ 22 maart MuziekPoort 

♫ 29 maart Kerkklanken 

   5 april MuziekWoord 

♫ 12 april Kerkklanken  

(laatste uitzending met speciale gast) 

 ♫ 26 april MuziekPoort 

♫ 24 mei MuziekPoort 

♫ 21 juni MuziekPoort 

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



AANSLUITINGEN KERKTELEFOON 
 
Mw. A. van Middelkoop-de Jong   Vlietzicht 224      16 – 01 - 1945  
Dhr. E. van Kooten    Driesprong 3     17 – 01 - 1933  
Dhr. P. Stout     Vlietzicht 203      19 – 01 – 1928  
Mw. J.M. Koomans-Batenburg   Vlietzicht 204      20 – 01 - 1946  
Mw. J. Ouwerkerk-Verhoeven   Bij de Kerk 12      21 – 01 – 1936  
Mw. W.G. van Kooten-Slager   Meerzorg Vijverhof     22 – 01 - 1929  
Dhr. A. Slob     W.v.Langherakeln 2     27 – 01 - 1944  
Mw. J.J. Terlouw-Zwijnenburg   W.v.Langherakeln 56     01 – 02 - 1938  
Mw. G.N. Kortlever    Vlietzicht 140      03 – 02 - 1946  
Dhr. J. Blom     Melkweg 7      05 – 02 – 1955  
Mw. N.E. Terlouw-Stalenburg   Vlietzicht 12      09 – 02 - 1924  
Mw. F. de Zeeuw-Verhoeven   Lekdijk 34      10 – 02 – 1931  
Dhr. J. Hakkesteegt    Vlietzicht 74      19 – 02 - 1932  
Mw. H. den Hartog-Alblas   Vlietzicht 223      27 – 02 - 1927  
Mw. L. Versluis-den Uijl    W.v.Langherakeln 12     08 – 03 – 1929  
Mw. M.S. Mudde-Dekker   Buitenhaven 23      12 – 03 - 1935  
Mw. P.C. v.d. Zande-Hage   Vlietzicht 213      12 – 03 – 1927  
Mw. W.H.W. v.d. Berg-Verheij   Nieuwpoortseweg 48     13 – 03 - 1932  
Mw. S. Hakkesteegt-v.d. Meijden  Vlietzicht 74      04 – 04 - 1933  
Dhr. G.A. Stierman    Driesprong 5      07 – 04 - 1941  
Mw. J. den Hartog-Brouwer   Vlietzicht 13      23 – 04 - 1930  
Mw. N. Karsdorp-Mourik   Vlietzicht 83      01 - 05 – 1936  
Mw. C. Jerphanion-Versluis   Vlietzicht 163      02 – 05 - 1940  
Mw. J. Blokland-v.d. Bosch   Julianastraat 18      04 – 05 - 1939  
Mw. M. Verspui–van Wijk   Vlietzicht 9      04 – 05 – 1935  
Mw. R. v.d. Wal-den Braber   Vlietzicht 147      08 – 05 - 1946  
Mw. M.A. Slob-Blokland    W.v.Langherakeln 2     17 – 05 - 1936  
Mw. T. Verdoold    Korte Tiendweg 3     19 – 05 - 1939  
Mw. R. v.d. Wal-Hakkesteegt   Vlietzicht 208      02 – 06 - 1941  
Mw. M. Matthijsse-Streefkerk   Vlietzicht 75      04 – 06 – 1929  
Dhr. J. Maurice     Irenestraat 2, Gr.Ammers    07 - 06 - 1938  
Mw. W.E. v.d. Graaf-Hoeijenbos   Vlietzicht 218      05 – 06 - 1931  
Dhr. H. v.d. Graaf    Vlietzicht 218      20 – 06 - 1932  
Dhr. T. Vlot     Korte Tiendweg 6     21 – 06 – 1959  
Mw. A.J. Jongejan    Waterlinie 54      21 - 07 – 1951  
Mw. C. Korevaar-den Besten   Vlietzicht 15      25 – 07 - 1934  
Mw. A. Verhoef-de Hoop   Vlietzicht 227      05 – 08 - 1933  
Mw. A. den Hartog-v.d. Linden   Julianastraat 58      07 – 08 – 1926  
Mw. J. van Erk-van Doren   Vlietzicht 85      29 – 08- 1930  
Mw. H. Vonk-Vuurens    Vlietzicht 221      05 – 09 – 1929  
Mw. J. Maurice-Stuye    Irenestraat 2, Gr.Ammers    09 – 09 - 1939  
Mw. C. Ouwerkerk-van Beuzekom  Vlietzicht 23      13 - 09 – 1930  
Mw. C.M.W. Ritmeester-v.d. Made  Liesdel 39      27 – 09 - 1963  
Dhr. C.T. Blokland    Julianastraat 18      06 - 10 – 1934  
Dhr. D. Koomans    Vlietzicht 204      17 – 10 - 1943  
Mw. A.J. Borst-Vonk    Vlietzicht 131      26 – 10 - 1936  
Mw. A. Ouwerkerk-Vonk   Meerzorg Vijverhof     29 – 10 – 1931  
Mw. J.W. Mak-van Hees    Waterlinie 50      08 - 11 – 1933  
Mw. P. Blom-Vink    Hof van Ammers     04 – 12 – 1929  
Dhr. J.A. v.d. Heiden    Vlietzicht 211      10 – 12 - 1934  
Dhr. H. Ouwerkerk    Vlietzicht 23      11 – 12 – 1929  
Mw. C. Vink-Verhoef    Vlietzicht 146      12 – 12 – 1933  
Mw. M. v.d. Heiden-Heijkoop   Vlietzicht 211      14 – 12 - 1934  
Dhr. J. Huisman     Achter het Arsenaal 12     18 – 12 – 1931  
Mw. C. Blom-Zwijnenburg   Melkweg 7      28 – 12 – 1959  

 



MUTATIES 
 
Nieuw ingekomen 
Mw. A.M. van Minnen Hoogstraat 63a Nieuwpoort  
Mw. E.S. van der Vlist Binnenhaven 16 Nieuwpoort  
Dhr. A.L. Vink Bernhardstraat 129 Groot-Ammers  
Fam. A. v.d. Horst-Kortleve Kerkstraat 31 Groot-Ammers  
 
Verhuisd     Naar 
Dhr.G. Romijn en  
mw. T.P. Romijn-de Bie Liesdel 44   Meerkerk  
Dhr. J. van Middelkoop Hennepstraat 12  Streefkerk  
Dhr. G. Damsteeg Schoolstraat 11   Groot-Ammers  
Mw. S.S. Leeuwis en  
kinderen L. en N. van Muijlwijk Liesdel 23 Alblasserdam 
 
Overleden 
Mw. M. Bos-Voskuil De Laak 31B Lexmond  
Mw. M.A. Rozendaal Binnenhaven 24 Nieuwpoort  
Dhr. A. Rozendaal Vlietzicht 22 Nieuwpoort  
Mw. K.A. Suur-Alkema Vlietzicht 138 Nieuwpoort  
Dhr. A. Roth Bij de Kerk 35 Nieuwpoort  
Dhr. M.J. van den Heerik  Vlietzicht 144 Nieuwpoort 
 
Uitgeschreven 
Mw. E. Biesheuvel Liesdel 44 Nieuwpoort  
 
Gedoopt 
Novan Baardwijk Fortuijnplein 19, Groot-Ammers  

OPPASROOSTER 
 
3 mrt  I. van Vliet J. Huisman Elizabeth Visser 
10 mrt  M. Blom N. vd Berg Noa Bochanen 
17 mrt  R. vd Vlist C. de Bes Wilke Vink  
24 mrt  D. Baan  H. vd Graaf Naomi van Vliet 
31 mrt  S. Vonk  D. van Vliet Marije Schakel 
7 apr  L. Kroon M. Huisman Talitha Baelde 
14 apr  A. vd Dool M. den Hartog Marloes Blom 
19 april  Goede vrijdag  G. vd Graaf 
21 apr  T. Bochanen J. Vink  Loïs Visser 
28 apr  A. Stierman M. Brandwijk Esmee Blom 
5 mei  S. vd Voet C. Korevaar Elizabeth Visser 
12 mei  M. de Jong C. Schippers Noa Bochanen 
19 mei  M. Bochanen I. van Vliet Wilke Vink 
26 mei  J. Brandwijk M. vd Hof  Naomi van Vliet 
2 juni  J. Huisman M. Blom Talitha Baelde 
9 juni  N. vd Berg R. vd Vlist Marije Schakel 
16 juni  C. de Bes D. Baan  Marloes Blom 
23 juni  S. Vonk  H. vd Graaf Loïs Visser 
30 juni  D. van Vliet L. Kroon Esmee Blom 
7 juli  M. Huisman A. vd Dool Elizabeth Visser 
14 juli  M. den Hartog G. vd Graaf Noa Bochanen 
 



TAXI 
 

Rooster "Vijverhof Taxi" Maart 2019 - Juli 2019 
  

       Dag Datum   Ochtend Auto 1 Ochtend Auto 2   Avond Auto 1 

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

Biddag 6-Mar   n.v.t. n.v.t. 
 

Arie Blom 

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

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

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

Zondag 31-Mar   Teunis Voormolen Richard van den Dool   Andre van der Vlist 

Zondag 7-Apr   Arie Blom Cees van der Vlist   Wim van Renswoude 

Zondag 14-Apr   André van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 

Witte Donderdag 18-Apr   n.v.t. n.v.t.   Cees van der Vlist 

Goede Vrijdag 19-Apr   n.v.t. n.v.t.   Wim van Renswoude 

Zondag - Pasen 21-Apr   Wim van Renswoude Arie Blom   Cees van der Vlist 

Zondag 28-Apr   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

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

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

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

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

Hemelvaart 30-May   Richard van den Dool n.v.t.   n.v.t. 

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

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

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

Zondag 23-Jun   Teunis Voormolen Richard van den Dool   André van der Vlist 

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

Zondag 7-Jul   André van der Vlist Teunis Voormolen   Richard van den Dool 

Zondag 14-Jul   Wim van Renswoude Arie Blom   Cees van der Vlist 

Zondag 21-Jul   Richard van den Dool André van der Vlist   Teunis Voormolen 

       Chauffeurs Telefoon 
 

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

Richard van den Dool 601915 
 

daarna mevr. W.vd Berg (NPwg 48) & mevr.  M.vd Dool (NPwg 36) 

Andrée van der Vlist 602779 
 

Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang, daarna  

Cees van der Vlist 602547 
 

G.Stierman (Driesprong) en mogelijk de dames vdBerg & vdDool 

Teunis Voormolen 601523 
 

  
   Wim van Renswoude 06-15669696 

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

Arie Blom 601673 
 

Bij de Vijverhof worden bij beide ingangen passagiers opgehaald. 
 

       

JARIG 
 
Datum 

 
Aanschrijfnaam 

 
Volledig adres 

 
Postcode 

 
Plaats 

 
Geb.datum 

12-3-2019 Mevr. M.S. Mudde – Dekker Buitenhaven 23 2965AD NIEUWPOORT 12-3-1935 

12-3-2019 Mevr. P.C. van de Zande - Hage Vlietzicht 213 2965CG NIEUWPOORT 12-3-1927 

13-3-2019 Mevr. W.H.W. van den Berg - Verheij Nieuwpoortseweg 48 2965AW NIEUWPOORT 13-3-1932 

15-3-2019 Mevr. F. Bakker - van Helden Hennepstraat 5 2965CA NIEUWPOORT 15-3-1941 

17-3-2019 Dhr. J. den Hartog Bij de Waterschuur 24 2965AN NIEUWPOORT 17-3-1931 

18-3-2019 Mevr. B. Verheij - de Jong Vlietzicht 150 2965CG NIEUWPOORT 18-3-1936 

25-3-2019 Mevr. M. van den Dool - Verveer Nieuwpoortseweg 36 2965AW NIEUWPOORT 25-3-1937 

30-3-2019 Mevr. M. Tukker – Temmer Bij de Waterschuur 20 2965AN NIEUWPOORT 30-3-1943 

2-4-2019 Mevr. J. Muijs - van Stapele Polderstraat 15 2965BA NIEUWPOORT 2-4-1940 



4-4-2019 Mevr. G. den Braber - Middelkoop Nieuwpoortseweg 42 2965AW NIEUWPOORT 4-4-1939 

7-4-2019 Dhr. G.A. Stierman Driesprong 5 2965AG NIEUWPOORT 7-4-1941 

9-4-2019 Dhr. F. van der Grijn Bij de Waterschuur 26 2965AN NIEUWPOORT 9-4-1927 

9-4-2019 Mevr. T. van Vliet - van Sinderen Singel 4 2965BC NIEUWPOORT 9-4-1938 

16-4-2019 Dhr. J. van der Heul Buitenhaven 6 2965AE NIEUWPOORT 16-4-1943 

28-4-2019 Dhr. J. Smid Vlietzicht 132 2965CG NIEUWPOORT 28-4-1938 

29-4-2019 Mevr. M.M. de Bie - Tuinenburg Vlietzicht 17 2965CG NIEUWPOORT 29-4-1931 

1-5-2019 Mevr. N. Karsdorp - Mourik Vlietzicht 83 2965CG NIEUWPOORT 1-5-1936 

2-5-2019 Mevr. C. Jerphanion - Versluis Vlietzicht 163 2965CG NIEUWPOORT 2-5-1940 

10-5-2019 Mevr. A.H. den Hoed - de Zeeuw Bij de Waterschuur 5 2965AN NIEUWPOORT 10-5-1940 

11-5-2019 Dhr. J.P. de Bruin Nieuwpoortseweg 76 2965AW NIEUWPOORT 11-5-1934 

12-5-2019 Dhr. P. Herwig Vlietzicht 220 2965CG NIEUWPOORT 12-5-1933 

13-5-2019 Mevr. C. den Hartog - Broer Korte Tiendweg 18 2965AP NIEUWPOORT 13-5-1944 

17-5-2019 Mevr. J. van Asperen - van Baalen Vlietzicht 7 2965CG NIEUWPOORT 17-5-1928 

18-5-2019 Dhr. H.P.J. Keukelaar Driesprong 2 2965AG NIEUWPOORT 18-5-1939 

19-5-2019 Mevr. T.E.C.W. Verdoold Korte Tiendweg 3 2965AP NIEUWPOORT 19-5-1939 

20-5-2019 Dhr. J. van den Dool Binnenhaven 42 2965AC NIEUWPOORT 20-5-1944 

25-5-2019 Dhr. L. Mudde Driesprong 8 2965AG NIEUWPOORT 25-5-1938 

 

DE HERBERG 
 
Help! Wie kookt er vandaag? Kookvrijwilligers gevraagd.  
In de meer dan 25 jaar dat de Herberg bestaat, is het maar 
een keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een 
vrijwilliger niet gekookt kon worden. Maar nu ziet het er 
naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen 
chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er 
zijn, zijn enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer 
ingezet worden. Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, 
gemeente… Jonger, wat ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen die van koken en 
broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het gaat om een weekend in de zes weken of een dag in de week. 
Tussen de maaltijden door is er tijd om te genieten van de omgeving.  
Zie voor verdere informatie: www.pdcdeherberg.nl 
 
Voorjaarsconcertarrangement - Zaterdag 23 maart 2019 
Op zaterdag 23 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, 
bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem. 
Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast bos en vijvers ook een aantal stroken heide 
kent. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.  
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het 
concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur. 
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede 
aan de Herberg. 
 
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.  
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur): 026-33 42 225. 
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek. 
 

mailto:concerten@pdcdeherberg.nl


NIEUWSFLITS 
VAN DE CLUB 

Hierbij weer een bericht namens jeugdclub Immanuël.  

Om de week komen wij samen in het Hervormd Centrum om met elkaar te luisteren naar bijbelverhalen en een 
activiteit te doen samen. In de afgelopen periode hebben we Sinterklaas gevierd. Er kwamen mooie surprises mee! 
Iedereen heeft er wat moois van gemaakt. Ook hebben we Kerst gevierd. We zijn gaan wandelen en hebben in de 
schuur van Dirk bij de kachel gezongen en geluisterd naar het Kerstverhaal. Ook hebben we weer mooie dingen 
geknutseld.  

De komende periode tot Pasen hopen we nog een aantal leuke avonden te houden.  

Groeten Dirk, Huibert, Sanne en Simone 

 

KINDERKERK TIMOTHEUS 
 
Nieuws van de Kinderkerk 
Wij kijken terug op een mooi kinderkerstfeest en willen iedereen bedanken die heeft geholpen! Op de foto’s kunt u 
een stukje zien van ons podium en het decor (het was toen nog in aanbouw). Ook kunt u zien hoe de kinderen druk 
bezig waren met het knutselen van een kaarsenstandaard voor de adventsperiode. We hebben geleerd wat ‘advent’ 
betekent en ook hebben we tijdens de kinderkerk verwachtingsvol naar het kerstfeest toegeleefd en ons voorbereid 
op Zijn komst! We hebben liederen geleerd, prachtige en wonderlijke verhalen uit de Bijbel gehoord en ook zelf druk 
geoefend voor de kerstmusical. Wat een wonder dat Jezus naar de aarde is gekomen!  
Inmiddels is er ook ander nieuws te melden: Geert van den Dool gaat helaas stoppen als meester bij de kinderkerk. 
We willen hem bedanken voor zijn inzet! Edwin Baelde zal zijn opvolger worden: welkom!  
 
Groetjes van Arjan, Christine, Edwin, Geert, Maartje, Paulien en Tina  
 



 

 

 

 

      

 

 

 



 

40 dagen kleuren 
 
De 40 dagentijd begint op woensdag 6 maart 2019. 
Kleur elke dag een vakje totdat het Paasfeest is. 
Op die dag vieren we dat de Here Jezus de dood overwonnen heeft.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest 
om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 

 
 
 


