
Achter de Hoven 
NIEUWS 

BESTE LEZER, 
 

Wanneer ik dit schrijf, is het stil op evangelisatiepost Achter de Hoven. Bezoe-
kers van het inloophuis zie je door de stad fietsen. Waar moeten ze heen? 
Alles zit op slot. Het is stil in ons hart, als we overdenken wat er in de wereld 
plaatsvindt. Het is stil als we overdenken: wat heeft de Heere ons te zeggen? 
Onze buurman zei: ‘Het is net of iemand zegt, sta nu eens even stil en denk 
eens na over waar we hele dagen mee bezig zijn.’ Het was een mooie aanlei-
ding voor een diepergaand gesprek. 

Dat was ook de bevestigingsdienst in februari en het kerkbezoek in Kampen op biddag met 
een groep mensen van het bijbeluurtje. Kort schrijf ik iets over de bevestigingsdienst. Ook ik 
word elke drie jaar opnieuw bevestigd, omdat ik ouderling ben met een bijzondere opdracht 
van de Gereformeerde Gemeente van Kampen. Maar hoe leg je dat uit aan de mensen die 
daar totaal onbekend mee zijn? Alle bezoekers van beide eetgroepen hadden we uitgenodigd 
voor een gezamenlijke maaltijd op donderdag. Deze maaltijd was gratis, want het was feest 
met aansluitend een korte dienst. Zo hebben we de mensen uitgelegd dat ik verder mag met 
mijn werk als evangelist in de stad. Ik heb verteld dat het wel een eerbiedig feest is, want ik 
mag mijn ja-woord aan de Heere geven. De mensen kwamen. Eerst was er de maaltijd, die 
door een groep vrijwilligers keurig klaargemaakt was. Tijdens het eten heb ik de liturgie voor 
de dienst uitgedeeld. Ook heb ik de psalmen uitgelegd en hebben we ze alvast samen gezon-
gen, zodat men in de dienst ook mee kon zingen. Tot onze verwondering bleef bijna iedereen. 
Met onze kerkmensen en nog wat belangstellenden waren de kerkzaal en inloop vol. Het was 
mooi dat dominee Tuinier rekening hield met de gevarieerde groep mensen en zijn boodschap 
duidelijk overkwam. De tekst was uit Johannes 1:43: ‘En hij leidde hem tot Jezus’. Zo kregen 
we onderwijs over wat het werk van een evangelist inhoudt. Maar ook wat het werk van zijn 
vrouw is. Dat is niet alleen een mooie hoed dragen in de kerk. In deze nieuwsbrief leest u hoe 
Dieneke, een bezoekster van de maaltijd, de dienst heeft ervaren en wat haar opgevallen is. 
Zo waren we met onze mensen onder het Woord en dat was de bedoeling, ook in Kampen op 
biddag. De Heere kan het gebruiken om mensen te bekeren. Laat het ons gebed zijn om Zijn 
werk in het leven van mensen te bevestigen. Ik wens u allen de bewarende hand van de Heere 
toe in deze bijzondere, zorgvolle tijd.     Hartelijke groet uit Leeuwarden, Sam en Rina de Visser 

HULDIGING S. DE VISSER 
 

Zoals jullie misschien wel weten, gaan wij als 
een mooi en gezellig clubje op donderdag uit 
eten bij familie De Visser. Het eten is altijd 
zeer goed en de mensen zijn geweldig in de 
kerk Achter de Hoven. Ze hebben een luiste-
rend oor voor iedereen die het een beetje 
moeilijk heeft. 
Maar nu komt het: Sam de Visser werd ge-
huldigd op 6 februari. Het was voor mij heel 
indrukwekkend. De heren zagen er uit om 
door een ringetje te halen en zo ook de 
vrouwen. Keurig in één woord. De ceremo-
nie begon en zo zie ik Rina en de dochters 
opeens met mooie hoeden binnenkomen, 
wat ik eerst niet snapte.  

 
Ik dacht dat ze een 
soort toneelstukje uit 
de Bijbel gingen doen 
voor de huldiging van 
Sam. Maar Rina en 
haar dochters bleven 

mooi zitten. De nieuwsgierigheid van Diene-
ke was gewekt. Donderdag 13 februari kon 
ik het niet laten, maar helaas was Rina er 
niet. Ik dacht: dan Sam maar vragen. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Wat blijkt: de dames dra-
gen de hoeden, zodat ze nog dichter bij God 
staan. Hoe mooi is dat. Het toneelstukje 
bleef uit, maar nu weet ik waarom dames 
hoeden dragen in een kerkdienst. 
Een vriendelijke groet van Dieneke Fiolet 
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Folderen 26 september 

Veluweavond 29 oktober 

Kerstzangavond 18 december 
(met CD-opname) 
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Elke zondag om 9.30 uur een 

uitzending via YouTube 

Elke week bijbeluurtje om 

11.30 uur via YouTube  
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In verband met corona-

maatregelen is het inloophuis tot 

nader bericht gesloten. 
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Lid werkgroep evangelisatie  
Bert-Jaap van de Weg,  

Nunspeet  
  
 

Mijn eerste bijdrage 
In deze nieuwsbrief vindt u een eer-
ste bijdrage van mij als werkgroeplid 
van de classicale evangelisatiecom-
missie. Al een tijdje denk ik na over 
de vraag waar dit stukje over moet 
gaan. Over het overnemen van de 
taak van Cees Petersen, een nadere 
kennismaking, de eerste ervaringen, 
de veranderende activiteiten in de 
inloop, of toch over ‘het virus’? Ik 
houd het bij de twee eerstgenoemde 
punten. 
Iets over mijzelf: ik ben 28 jaar oud, 
in het dagelijks leven werk ik in de 
financiële dienstverlening en sinds 
drie jaar woon ik met mijn vrouw en 
dochter in Nunspeet. Alweer ruim 
anderhalf jaar geleden benaderde 
Cees Petersen mij om zijn taak bin-
nen de werkgroep over te nemen. Hij 
was verantwoordelijk voor de coördi-
natie van de vrijwilligers van de in-
loop. Alhoewel ik eerst twijfelde, ben 
ik toch blij dat ik dit heb gedaan. Het 
is namelijk mooi en waardevol om 
een bijdrage te mogen leveren aan 
het evangelisatiewerk in Leeuwar-
den. Het is onze inzet en ons gebed 
meer dan waard. Dat het mag zijn tot 
eer van God en tot heil van onze 
naaste! 
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Als trouwe bezoekers van het bijbeluurtje, 
had ons groepje de wens om ook eens een 
kerkdienst in Kampen te mogen bezoeken/
beleven. Na wat wikken en wegen werd er 
besloten om dit dan op de ‘Biddag voor ge-
was en arbeid’ te realiseren. 
Na eerst een kop koffie te hebben gedron-
ken, vertrokken we rond 18.00 uur uit 
Leeuwarden met 12 personen naar Kam-
pen. Hier werden we heel hartelijk ontvan-
gen (zonder handdruk) en begeleid naar de 
voor ons gereserveerde plaatsen voor in de 
kerk. Ik keek mijn ogen uit dat er zovelen 
waren in deze doordeweekse dienst. De 
dienst werd gehouden door dominee Tui-
nier. De prediking ging over het gelovige 
leven van Daniël in Babel. Ondanks de lis-
ten die er werden bedacht en uitgevoerd, 
bleef hij trouw en VERTROUWEN op zijn 
grote God. Ik heb de prediking goed kun-
nen volgen, alhoewel het in mijn beleving 
wel wat lang was. Maar de dominee zei 

later nog het kort te hebben gehouden. 
Wat ik goed onthouden heb, is dat ook wij 
dagelijks ons geloofsraam geopend moeten 
houden naar Jeruzalem. Dat wil zeggen het 
gebedsleven in stand houden, omdat dit als 
een ademhaling van de ziel wordt be-
schouwd. Wat mij persoonlijk opviel, was 
dat er buiten het Onze Vader in het gebed, 
niet werd gesproken over deze biddag 
(geef ons heden ons dagelijks brood). Na 
het beëindigen van de dienst mocht mijn 
geloofsbroeder, die organist is, ook nog 
even het orgel bespelen. Hierna hebben we 
nog een lekker kopje koffie gedronken in 
informele kring en mochten we nog even 
heerlijk evalueren. Een leuke opmerking 
kwam nog naar voren: ‘Jullie treffen het 
hier met het zingen, er worden alleen maar 
hele noten gezongen en geen halve of 
kwart noten.’ Na een avond vol indrukken 
opgedaan te hebben zijn we weer blij naar 
Leeuwarden gegaan.                  Bernard Prosé 

BIDDAG IN KAMPEN 

OM SIONS WIL 
 

Onlangs plaatste ‘Om Sions Wil’ een 
artikel over de evangelisatiepost te 
Leeuwarden. Deze mooie bijdrage werd 
geschreven door Ada Schouten-Verrips. 
Met toestemming van de redactie 
plaatsen wij enkele fragmenten. 
Bijbelcentrum Achter de Hoven is een 
mooi opgeknapt oud gebouw. Elke zon-
dag gaan de deuren meerdere keren 
open, evenals het Woord. Op dinsdag is 
er een haak- en breimorgen. 
Mevrouw Bakker is ook aanwezig. Ze 
wil wel een stukje van haar levensver-
haal delen. ‘Mijn vader was hervormd, 
mijn moeder deed nergens aan. Mijn 
broer is nog gedoopt. Ik niet meer. Wel 
mocht ik naar een kinderkoor. We zon-
gen in de dienst op zondag en daarna 
gingen we naar de zondagsschool. Daar 
heb ik bijbelverhalen gehoord en ook 
een Bijbel gekregen.’ Via een nicht is ze 
bij Achter de Hoven terechtgekomen. 
‘Ik was met pensioen en dacht: wat 
moet ik met al die vrije dagen? Toen 
vroeg mijn nicht me mee. Ik ben nu el-
ke maand present, leer veel en heb 
mooie gesprekken.’ Naar de zondagse 
samenkomsten gaat ze ‘nog niet’. ‘Met 
Kerst heb ik een nieuwe Bijbel gekre-
gen. En een kinderbijbel. Daar lees ik nu 
mijn kleinzoon uit voor.’ 

 
Ook mevrouw De Jong heeft een kerkelij-
ke achtergrond. Ze komt uit een 
‘gereformeerd gezin’. ’Toen ik vijftien 
was, had ik veel vragen. Levensvragen. 
Later ontmoette ik ook een mevrouw uit 
ons dorp, die naar een evangelische ge-
meente in de stad ging. Ik mocht wel 
mee van haar.’  
Hoe ze op de evangelisatiepost terecht 
kwam? ‘Ik houd van handwerken, ben 
wel een beetje creatief, denk ik.’ 
Mevrouw Smit vertelt: ‘Ik heb even ge-
googeld en ontdekte dat deze evangeli-
satiepost door een reformatorische kerk 
georganiseerd werd. Daar kan ik me wel 
veilig voelen. Die kerkelijke vakjes moe-
ten wij loslaten. Dan krijg je contact, 
soms ook met de mensen die helemaal 
niet kerkelijk zijn, maar graag gehoord 
en gezien willen worden.’                  

 Jan Koster 


