
BESTE LEZER,
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Ja, hij liet inderdaad zijn tanden zien toen ik een gesprek over 
de Bijbel wilde beginnen. ‘Ik ben ook christelijk’, liet hij mij we-
ten en wees naar zijn tanden. Drie gouden tanden in zijn mond, 
met drie letters: G O D.  

Hiermee maakte hij duidelijk dat hij christen is. Ik vroeg hem: 
‘Waarom dat dan?’ Hij gaf een mooi antwoord: ‘Na mijn trein-

ongeluk’, wijzend naar zijn litteken, ‘was ik door de artsen opgegeven. Ik lag in 
een diep coma. Mijn familie kwam afscheid nemen. Ze 
zouden nog een keer voor mij bidden. Toen het ‘amen’ 
klonk, ontwaakte ik uit mijn diepe coma. Dat heeft 
God gedaan. De artsen vertelden dat ik maar 10% kans 
had dat ik ooit nog kon lopen en praten. Ik kán lopen en praten. Met mijn tan-
den wil ik iedereen laten weten wie God is.’ 

Daarom liet hij zijn tanden zien. Nee, niet om te bijten, maar om te getuigen 
dat God bestaat! Een levende getuige in de stad, waar zoveel mensen mij lie-
ten weten dat ze geen belangstelling voor God hebben of nog nooit van Hem 
hebben gehoord. Mensen op straat aanspreken is moeilijk, maar soms ook ver-
rassend mooi. Wilt u onze groep straatwerkers niet vergeten, als ze op zater-
dag naar Leeuwarden komen? 

Hartelijke groet uit Leeuwarden, Sam en Rina de Visser 

 
VAN EEN REGENBOOG EN ‘VIND HET LEVEN’
______________________________________________________________________________ 

Op een zaterdagmorgen rijden we Leeuwarden binnen. We worden bemoedigd door twee schitterende regen-
bogen. ‘We hoeven niet alleen te gaan’, zeggen we tegen elkaar. Het teken van Gods trouw en genade staat 
hoog aan de lucht. Twee jonge dames vergezellen ons; zij vinden vooral aansluiting bij jongeren op straat.  
Met een handvol flyers ‘Vind het Leven’ gaan we op pad. 
 

'Vind het Leven’
'Waar zoekt u het leven?’ ‘Heeft u hét Leven al gevonden?’ Vragen die we vandaag stellen aan jongeren, naar 
aanleiding van de flyer ‘Vind het Leven’.  
Tegen het einde van de middag raak ik in gesprek met twee jongens van 21 jaar. Ze staan open voor een ge-
sprek over het christelijke geloof. Ik vraag ze waar zij het leven zoeken. 'In geluk, plezier maken’, zeggen ze. Ze 
vertellen mij dat ze geloven in een ziel, die energie is. Na je dood ontvang je nieuwe energie om weer verder te 
leven, in een nieuwe wereld, niet wetend wat je daar precies zult zijn. De twee jongens weten niet wat zonde 
is. Daarom vertel ik hen over de zondeval in het paradijs. Johannes 3:16 probeer ik zo goed mogelijk aan ze uit 
te leggen. Ze gaan beiden weg met een evangelisatiebijbel met uitleg in hun handen! 
Voor de jonge dames is deze straatevangelisatie een mooie ervaring. Niet alleen bovenstaand verhaal, maar 
ook een schouderklopje en de woorden: 'Ik heb het Leven al gevonden, meid', zijn erg bemoedigend en raken 
je. We kunnen alleen maar iets meegeven over wie Hij is en wil zijn, maar kunnen geen mensen bekeren. Dat is 
Gods werk. 
 

'God is oneerlijk’
Een gesprek met een moslim. Mijn vraag raakt hem. ‘Weet je wie God is?’ ‘Allah is mijn god.’ Hij vertelt wie Al-
lah is en hij luistert als ik iets van de God van de Bijbel vertel. Hij luistert heel aandachtig en stelt allerlei vragen, 
ook de bekende vraag over de Drie-eenheid van God. Over het feit dat het oneerlijk is dat een Vader Zijn Zoon 
laat sterven voor de zonden van anderen. Dat kan hij niet begrijpen. Na drie kwartier praten, geven we elkaar 
hartelijk de hand. Het Woord is gezaaid. 
Leven na de dood is iets wat voor velen niet bestaat. ‘Ik laat me straks verbranden en dan is het allemaal over.’ 
Sommigen geven wel aan dat er misschien iets moet zijn na dit leven, maar maken zich er niet zo druk om. ‘Het 
zal allemaal wel meevallen’, wordt gedacht. Ook mijn opmerking: ‘Als het dan niet meevalt, dan kun je niet 
meer terug’, laat hen schijnbaar onverschillig. 
Eén man zegt dat hij zelf god is. Hij kan alles goed naar zijn hand zetten. Geld geen gebrek en goed gezond. Daar 
heeft hij goed voor gezorgd. Op de vraag of hij als god zal sterven, zegt hij resoluut dat hij er wel voor zorgt dat 
hij blijft leven. ‘Hoe oud denkt u te worden?’ Daar hoeft hij niet over na te denken.  
We vragen uw gebed voor alle mensen die we iets van de Bijbel en de Heere Jezus vertellen mochten.  

         Ben van der Starre 
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Folderen met jeugd Genemuiden 
Bijbelstudie 
Bak– en kinderclub 
Haak– en breimorgen 
Elke donderdag maaltijd voor iedereen 
Zie ook: www.inloophuisachterdehoven.nl  

SAMENKOMSTEN_________________________________________________
 

Elke zondag 9.30 en 16.00 uur 
Elke 1e en 3e zondag van de maand  
bijbeluurtje vanaf 12.00 uur 
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Donderdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur 

Achter de Hoven
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Het is al een tijd geleden dat u een Achter de Hoven NIEUWS ontvangen heeft.  
Daarom deze keer een dubbeldikke uitgave.  
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COLUMN
__________________________________________ 
 

Om de beurt verzorgt een lid van 
de werkgroep Evangelisatie een 
column. Deze keer Jan Koster en  
Genemuiden 
 
 

Evangelisatiewerk
’t Was Veteranendag bij de Konin-
klijke Marine. Mijn vader had ge-
diend bij het Korps Mariniers.  
Hij werd na de oorlog uitgezonden 
naar Soerabaja in Indonesië.  
 

 

lk mocht deze dag met hem naar 
Den Helder. De grijze oorlogsbo-
dems waren feestelijk gepavoi-
seerd.  
Om 12.00 uur is er de ‘blauwe 
hap’, de beroemde Indische rijstta-
fel bij de Marine. Wij nemen er-
gens plaats en vragen in stilte om 
een zegen voor het eten. Ineens, 
tegenover ons: ‘Heren, ik zie dat u 
bidt.’ 
Vriendelijk staat vader deze man te 
woord: 
 

 

‘Een os kent zijn bezitter en een 
ezel de krib zijns heren’ (Jesaja 
1:3). Het tafelgesprek dat volgt, 
krijgt onverwachts eeuwigheids-
waarde. ’t Gaat over God. Over Zijn 
Woord. Hij had er mee gebroken. 
Of toch niet… Mensen die bidden! 
Lang geleden. Geroerd luistert hij 
naar de woorden van vader. Stil 
vertrekt hij. ’t Was maar een kort 
moment. Evangelisatiewerk begint 
niet in Leeuwarden. Om je heen. 
Opdat ik Zijn Naam belijd. 



ZANGTOUR
______________________________________________ 

Het was december 2018 toen wij 
Sam belden met een vraag.  

Wij zijn een groep enthousiaste 
Zeeuwse zangers van ongeveer 35 
personen die voor een groot deel uit 
de geboortedorpen van Sam en Rina 
komen. We wilden graag ten bate 
van Achter de Hoven komen zingen 
in Leeuwarden. Of Sam dat zag 
zitten? Blij verrast waren we over zijn 
enthousiasme. 

Na wat overleg en geregel kwamen 
we op het idee om met Pinksteren 
een Zeeuwse zangtour in de stad 
Leeuwarden te houden. 

Met de hele groep verbleven we op 
dezelfde camping, wat heel gezellig 
was. Zaterdags gebruikten we de 
lunch op de evangelisatiepost. Sam 
behandelde een bijbelgedeelte, zoals 
hij dat ook op de donderdagen doet 
voor mensen uit de stad.  

 

 

In de stromende regen en met een 
lekke band aan de evangelisatiekar 
hebben we toch op 3 plaatsen in de 
stad het Woord zingend gebracht.  

Ook hebben we Zeeuwse bolussen 
uit mogen delen aan onze naaste. Op 
het station werden we geweigerd om 
te zingen. Dan wordt duidelijk dat 
evangeliseren niet over rozen gaat. 

Zaterdagavond hebben we met de 
hele groep gebarbecued. Zondag 
mochten we met elkaar het pinkster-
evangelie horen op de evangelisatie-
post. Maandag, tweede pinksterdag, 
hebben we nog een zanguurtje ge-
houden, samen met de andere be-
zoekers van de post. We zien alle-
maal terug op een paar dagen met 
een gouden randje. We hopen dat dit 
niet eenmalig is geweest!  

de Zeeuwse zangers 

ZEEUWEN ACTIEF VOOR LEEUWARDENKAARTEN MAKEN
__________________________________ 

Gilda de Visser uit Aagte-

kerke gebruikt haar crea-

tieve gaven al jaren voor 

het goede doel. De kaar-

ten die ze maakt, verkoopt 

ze op de verkoping van de 

vrouwenvereniging. De 

kerstkaarten worden ech-

ter aan huis verkocht aan 

de familie. De opbrengst 

van deze verkoop heeft ze 

dit keer bestemd voor  het 

werk van haar familiele-

den in Leeuwarden. Harte-

lijk dank zus, voor je bij-

drage aan het evangelisa-

tiewerk in Leeuwarden. 

Wij zijn een enthousiaste 

groep fietsers die, met hun 

hobby, geld willen inzame-

len voor goede doelen op 

het terrein van gezondheid, 

armoedebestrijding en ande-

re christelijke doelen. We 

doen dit al enkele jaren. 

Sinds 2017 hebben we onze 

activiteiten ondergebracht 

in: 

Stichting  

Charity  

Cycling 

ELFSTEDENTOCHT
_______________________________________________________________________________________________ 

Vrijdag 31 mei jl. stapten wij om 6.30 uur in Leeuwarden op onze fiets om de 
elf bekende steden aan te doen in de provincie Friesland.  

Wij zijn een groep fietsende vrienden die, via de door ons opgerichte stichting 
Growteq Charity Cycling team, voor diverse goede doelen geld bij elkaar 
fietst. Al langer hadden we het plan om eens een dag in Friesland te gaan fiet-
sen.  

Als ik aan Friesland denk, denk ik aan de Elfstedentocht. Als ik aan Leeuwar-
den denk, denk ik aan Sam de Visser en inloophuis Achter de Hoven. Zo was 
de route en het doel snel gevonden en konden we samen met een aantal 
Zeeuwse fietsers en nog wat liefhebbers uit andere delen van Nederland vrij-
dagochtend vroeg van start gaan.  

Vanuit Leeuwarden voerde de route zuidelijk richting Sneek, IJlst en Balk. Na 
ongeveer 70 kilometer stond, op een prachtig plekje aan het IJsselmeer, onze 
volgauto te wachten met heerlijke koffie en van alles om onze energievoor-
raad aan te vullen. 

Hierna voerde de route ons verder langs Stavoren, Hindelopen, Workum 
en  via Bolsward naar Harlingen. Hier werden we door Bas de Visser naar een 
parkje gedirigeerd, waar een heerlijke lunch voor ons klaar stond. We hadden 
er inmiddels 150 kilometer op zitten, dus we lieten het ons goed smaken. Ver-
der ging het richting Franeker 
naar Dokkum, waar we koffie 
dronken met de familie De 
Visser.  

Tot slot nog even afzien, met 
wind tegen langs de Dokku-
mer Ee richting Leeuwarden. 
Rond 17.00 uur werden we 
ontvangen in Achter de Ho-
ven door een aantal familieleden met kinderen en familie De Visser. Na een 
snelle douche stond er een heerlijke maaltijd klaar, die gesponsord was.  

Tijdens de maaltijd besprak Sam met ons een bijbelgedeelte, zoals hij dat ook 
doet tijdens het maaltijdproject. Na het eten vertelde Sam ons iets over zijn 
werk in Leeuwarden. Hierna werd het sponsorbedrag symbolisch overhandigd 
door een van de fietsers uit Aagtekerke.  Hij was zeer actief geweest in het 
werven van sponsors en had ook veruit het hoogste bedrag binnengehaald.  

We konden het prachtige bedrag van € 11.000,00 aanbieden, waarvoor we 
onze sponsors, na de Heere, hartelijk willen bedanken. We kunnen terugzien 
op een mooie tocht, door een prachtige provincie, voor een schitterend doel.  

Marco Rietveld 
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klijke Marine. Mijn vader had ge-
diend bij het Korps Mariniers.  
Hij werd na de oorlog uitgezonden 
naar Soerabaja in Indonesië.  
 

 

lk mocht deze dag met hem naar 
Den Helder. De grijze oorlogsbo-
dems waren feestelijk gepavoi-
seerd.  
Om 12.00 uur is er de ‘blauwe 
hap’, de beroemde Indische rijstta-
fel bij de Marine. Wij nemen er-
gens plaats en vragen in stilte om 
een zegen voor het eten. Ineens, 
tegenover ons: ‘Heren, ik zie dat u 
bidt.’ 
Vriendelijk staat vader deze man te 
woord: 
 

 

‘Een os kent zijn bezitter en een 
ezel de krib zijns heren’ (Jesaja 
1:3). Het tafelgesprek dat volgt, 
krijgt onverwachts eeuwigheids-
waarde. ’t Gaat over God. Over Zijn 
Woord. Hij had er mee gebroken. 
Of toch niet… Mensen die bidden! 
Lang geleden. Geroerd luistert hij 
naar de woorden van vader. Stil 
vertrekt hij. ’t Was maar een kort 
moment. Evangelisatiewerk begint 
niet in Leeuwarden. Om je heen. 
Opdat ik Zijn Naam belijd. 


