
 

De kinderclub in Leeuwarden 
 

Iedere twee weken is er de kook- en bakclub voor 
de kinderen in Leeuwarden. Woensdagmiddag 
20 maart was alweer de laatste middag van het 
seizoen. 
Om half vier kwamen de eerste kinderen binnen 
en begonnen we met wat drinken en spelletjes. Om 
kwart voor vier zijn we de middag gestart met zin-
gen, bidden en een bijbelse geschiedenis. Deze 
middag hebben de kinderen geluisterd naar de ge-
schiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Adem-
loos hoorden de kinderen dat Daniël, ondanks de 
strenge wet, toch tot de Heere bleef bidden. 
Daarom belandde hij in de leeuwenkuil, maar de 
Heere verliet Zijn knecht niet. De leeuwen deden 
Daniël niets.  
Na de vertelling zijn we met de kinderen naar een 
pannenkoekenrestaurant gereden. Dat doen we 
alleen de laatste clubmiddag van het seizoen. De 
kinderen hebben genoten van heerlijke pannenkoe-
ken die ze zelf mochten versieren met snoepjes en 
allerlei lekkers.  

 
Na het eten ging de groep weer terug naar de 
post. Daar stonden veel ouders hun kinderen op 
te wachten.  
We mogen terugkijken op een mooi seizoen. Iedere 
twee weken mochten de kinderen luisteren naar 
een bijbelse geschiedenis. Niet alleen dat is waar-
devol, ook de gesprekken met deze, vaak kwetsba-
re, kinderen is hartverwarmend. We vragen of de 
Heere ook aan deze kinderen wil denken. 

Roselien Steenstra 

Beste Lezer, 
Een gesprek over het 
geloof aan de deur kost 
maar € 25,00.  
Een bericht met deze 
strekking kwam ik een 
poosje geleden tegen 
in een grote wijk van 

Leeuwarden, waar de kerken verdwe-
nen zijn, of nooit hebben gestaan. We 
halen er regelmatig kinderen op voor 
de kinderclub. Wel moeten we hen er 
elke keer aan herinneren dat er weer 
kinderclub is. Vandaar dat ik probeer 
om de dag ervoor de wijk in te gaan. En 
dat werkt echt! 
Zo trof ik onderstaande mededeling op 
een voordeur aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanbellen om het geloof te verkondi-
gen kost € 25,00, omdat er naar het 
verhaal geluisterd moet worden. Graag 
vooraf betalen. U begrijpt wel welk 
soort mensen er achter deze voordeur 
wonen: ‘Eerst betalen en dan willen we 
wel even luisteren.’ Rijk willen worden 
door een ander. Als we voor elk ge-
sprek eerst € 25,00 zouden moeten 
betalen, zou dit behoorlijk op de be-
groting van onze penningmeester druk-
ken. Toch moest ik ergens aan denken. 
Toen ik dit las, was het mijn voorne-
men om de komende zondag te spre-
ken over: ‘...als Zijn ziel Zich tot een 
schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal 
Hij zaad zien.’ (Jes. 53:10). Dat was de 
prijs die Hij wilde betalen. Zijn ziel, Zijn 
leven. Zo kan een arme zondaar rijk 
worden. Ja, ook kinderen die de Bijbel 
(nog) niet kennen. De Bijbel leert het 
ons: ‘Alzo zal Hij vele heidenen be-
sprengen.’ (Jes. 52:15). Zo mogen we 
terugzien op een prachtig kinderclub-
seizoen.  
Hartelijke groet, 
Sam en Rina de Visser, Leeuwarden 

 
• 11 mei 2019 
 Folderen met jeugd uit  
 Elspeet  
 
• 14 mei en 11 juni 2019 
 Haak- en breimorgen  
 
• 31 mei 2019 
 Sponsor Elfstedenfietstocht 
 
• 8 juni 2019 
 Zeeuwse zangtour 
 
• 28 september 2019 
 Open dag 
 
• 17 oktober 2019 
 Veluweavond 
 
• 23 december 2019 
 Kerstzangavond 
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Samenkomsten 
Elke zondag 9.30 en 16.00 uur 
 

Elke 1e en 3e zondag van de maand bijbeluurtje 
vanaf 12.00 uur 
 

Inloophuis 
Donderdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur 

• Beste Lezer 

• De kinderclub in Leeuwarden 

• 2 werkgroepleden nemen  
 afscheid 

• Landelijke evangelisatiedag 

• Column: Uitzicht 
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AGENDA  
(D.V.) 



AFSCHEID 
Op allerlei terreinen zijn er vrijwilligers 
actief voor de evangelisatiepost.  
Zo ook vanuit de werkgroep Evangelisa-
tie. Wellicht is deze werkgroep bij u wat 
minder bekend. Deze groep bestaat uit 
7 à 8 mensen uit de classisgemeenten, 
inclusief een afgevaardigde vanuit de 
Classicale Evangelisatie Commissie. On-
langs namen 2 leden van de werkgroep 
afscheid: T.A. van der Horst en C.G. Peter-
sen. Zij vertellen wat hun taken waren en 
hoe ze betrokken zijn geraakt bij het 
evangelisatiewerk. 

Toen in de beginjaren 
’80 de evangelisatie-
post ondergebracht 
werd bij de Gerefor-
meerde Gemeente van 
Kampen, kwam voor 
T.A. van der Horst de 
evangelisatiepost wat 
dichterbij door de ver-
slagen vanuit Leeuwar-
den op de ledenverga-

deringen. De evangelisten Segers, Baan, 
Van de Breevaart en De Visser vertelden 
over het mooie, maar soms ook moeizame 
werk op de post. 
Voor C.G. Petersen dateren de eerste con-
tacten met de evangelisatiepost uit de tijd 
dat evangelist Van de Breevaart nog in 
Leeuwarden stond. Zo ging hij weleens 
folderen in de stad met een groep jonge-
ren. Later, als werkgroeplid, heeft hij 11 
jaar het werk rond de vrijwilligers voor de 

inloop gecoördineerd. Met name het ma-
ken van het rooster was de taak van Peter-
sen. Aanvankelijk voor de vrijdag en zater-
dag, later kwam daar de donderdag bij. 
T.A. van der Horst had sinds 2009 zitting in 
de werkgroep als secretaris. Dit werk be-
stond hoofdzakelijk uit het samenstellen 
van vergaderagenda’s en het maken van 
de notulen van de vergaderingen. 
Meestal vergadert de werkgroep vier keer 
per jaar, onder leiding van evangelist De 
Visser. Allerlei activiteiten van de post ko-
men aan de orde: hoe is het de afgelopen 
periode gegaan en wat zijn de plannen 
voor de toekomst? Ook wordt er meege-
dacht als er onverwachte zaken of proble-
men zijn. De leden van de werkgroep ne-
men evangelist De Visser veel organisato-
risch werk uit handen. Deze krijgt daar-
door meer tijd voor zijn eigenlijke werk: 
evangeliseren. 
De taak van Petersen bracht met zich mee 
dat er veel contact 
met vrijwilligers was. 
Fijne contacten heeft 
hij daardoor opge-
bouwd. Bij ziekte, zor-
gen of blijde momen-
ten onder de vrijwil-
ligers werd er meege-
leefd. Als er iemand 
ziek was en hij/zij 
werd in de inloop ver-
wacht, kon er altijd een beroep gedaan 
worden op andere vrijwilligers. Voor som-
migen was dat nooit te veel. Het werd ge-
voeld, het was de liefde van het hart om 

het evangelisatiewerk te mogen doen op 
de post. 
Ook Van der Horst merkte altijd enthousi-
asme en betrokkenheid van vrijwilligers. 
Beiden gaan het werk voor de evangelisa-
tiepost erg missen. De goede verstandhou-
ding en het meeleven met elkaar zal ge-
mist worden.  
_________________________________ 

 
 

‘Er waren wel eens  
ogenblikken dat we in elkaars 

hart mochten kijken.’ 
_________________________________ 

 
 

Beiden blijven het werk op de evangelisa-
tiepost volgen. Petersen blijft aan de zijlijn 
nog contact houden, vanwege zijn zitting 
in de Classicale Evangelisatie Commissie. 
Het contact met de vrijwilligers gaat hij 
zeker missen. Daaruit proefde hij de bewo-
genheid met de bezoekers van de inloop 
en de stad Leeuwarden. Bewogenheid met 
het zielenheil van mensen die ook eenmaal 
God gaan ontmoeten. Zo weten we dat 
vrijwilligers bidden voor de inloop. Gebed 
of de inloop een doorloop mag worden 
naar de kerkzaal, naar de zondagse samen-
komsten. Om zo onder het Woord te ko-
men. 
Meedenken in een werkgroep is mooi, 
geeft Van der Horst aan, maar meebidden 
is nog belangrijker. De Heere geve daarom 
Zijn zegen over al het werk dat gedaan 
mag worden in Leeuwarden! 

COLUMN 
 

Om de beurt verzorgt een lid van de  
werkgroep Evangelisatie een column.  

Deze keer Steven Kasper, Kampen 
 

Uitzicht 
Ik kan geweldig genieten van uit-
zicht. Afgelopen vakantie stond ik 
boven op een rotsformatie in de 
Saksische Schweiz. Het was avond 
en vage mistflarden bedekten de 
bomen. In de verte slingerde de Elbe 
verder richting Tsjechië. De zon zak-
te langzaam weg achter de wouden 
en de lucht liet alle regenboogkleu-
ren zien. Fantastisch…  
Geestelijk uitzicht biedt hoop voor 
hopeloze mensen. Hopeloos gewor-
den door de zonde. Hoop laat prach-
tige kleuren zien: vergeving van zon-
den, een toekomst met God, geen 
lijden en hereniging met geliefden. 
Zulke hoop biedt perspectief. Omdat 
je ziet waar het naartoe gaat. Hoop 
is iets wat je iedereen gunt, omdat 
het veel vreugde geeft. Daarom 
evangeliseren we. Van dit uitzicht 
moet iedereen kunnen genieten.  

COLOFON 
Jaargang 10, nummer 28 

april 2019 

 

Evangelisatiepost 

Gereformeerde Gemeente 

Evangelist S. de Visser 

Achter de Hoven 2-c 

8933 AJ  LEEUWARDEN 

Telefoon: 058-2883929 

E: sdevisser@bijbelcentrum.nl 

www.inloophuisachterdehoven.nl 

 

Giften van harte welkom op 

NL86 RABO 0116 2820 10 

Het was een waardevolle dag om met zoveel mensen stil 

te staan bij het belang van het evangelisatiewerk en om 

hierin ook PRAKTISCH TOEGERUST te worden. Bert-Jaap 
—————————————————————————————- 

Een waardevolle dag waarop PERSOONLIJKE BEZINNING  

centraal stond. 
—————————————————————————————- 

We kunnen iedereen, die iets in evangelisatie doet,  

VAN HARTE AANBEVELEN deze dag te bezoeken. Riet en Bram 
—————————————————————————————- 

Een mooie, LEERZAME DAG met een getuige die door de Heere  

uit de wereld is getrokken. Henk 
—————————————————————————————- 

Een waardevolle dag, waarop je VEEL BAGAGE meekrijgt. 
—————————————————————————————- 

We kunnen terugzien op een hele mooie en SAMENBINDENDE DAG. 

Ook bemoedigend want we mogen zien en horen dat de Heere door-

gaat met Zijn werk en daarvoor zondige mensen wil gebruiken. 

Een dag die ik iedereen wil aanbevelen. Betty 
—————————————————————————————- 

Het is goed om te blijven nadenken over ‘hoe bereik ik mijn  

naaste’ in elke omstandigheid die zich voordoet. En hoe ‘vertel’ 

ik het de ander. ZEER LEERZAAM zo’n dag. George 
—————————————————————————————- 

Een ernstige, leerzame en BEMOEDIGENDE DAG voor  

en door evangelisatiewerkers. Jan 

“ 

” 

LANDELIJKE EVANGELISATIEDAG 
Zaterdag 16 maart 2019 werd de landelijke evangelisatiedag 
gehouden. Het thema van de dag was  
‘bruggen bouwen’. Daarbij ging het over de  
verbindende schakel tussen kerk en wereld.  
Een aanbevelingswaardige dag, getuige  
onderstaande reacties: 

T.A. van der Horst 

C.G. Petersen 


