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Achter de Hoven
NIEUWS
BESTE LEZER,
In deze nieuwsbrief
leest u over het
evangelisatiewerk in
coronatijd. Nu ik dit
schrijf, eind oktober,
is op Achter de Hoven de deur weer op
een kiertje gezet. De inloop is enkele
dagen per week open, waarbij een
paar bezoekers tegelijk binnen mogen
zijn. Ook de handwerkmorgen heeft
weer plaatsgevonden, met daarbij een
lunch. De bezoekers zijn blij dat er op
Achter de Hoven weer iets te doen is.
De vrijwilligers doen hun best om, ondanks de anderhalve meter afstand,
er een gezellig moment van te maken.
Wat is er in de achterliggende tijd een
band met de mensen opgebouwd. U
begrijpt wel waar de gesprekken over
gingen.
Tijdens de lunch na de handwerkmorgen ging de Bijbel open bij Psalm 91.
U kent de bekende woorden wel. Het
thema van deze morgen was: Wat is
de beste maatregel tegen het coronavirus? Dat was ook mijn vraag aan de
mensen. Want de beste maatregel
staat zo duidelijk in Psalm 91:1 en 2:
‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in
de schaduw des Almachtigen. Ik zal
tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht
en mijn Burcht; mijn God, op Welken
ik vertrouw’. We hebben hierover samen met de mensen gesproken. Waar
moet het nu ten diepste in het leven
om gaan?

Heb ik een Schuilplaats, een Toevlucht?
Wat was er een aandacht voor de bijbelse boodschap. Zou het ook een
boodschap voor ons zijn? Mag ik door
genade zeggen: ‘Mijn Toevlucht en
mijn Burcht; mijn God, op Welken ik
vertrouw’? Ik wens u van harte deze
Schuilplaats toe.
Een aantal vrijwilligers heeft in de achterliggende maanden bedankt voor de
taak die ze hadden op Achter de Hoven. Dat vinden we erg jammer, maar
in deze omstandigheden goed te begrijpen. We hopen dat anderen de
lege plaatsen op het rooster in mogen
nemen. Ik
dank u allen
heel hartelijk voor de
bijdrage die
u geleverd
hebt
aan
het evangelisatiewerk.
Mocht u nog eens in Leeuwarden komen..., we hopen dat de deur dan
open staat. Veel mensen moeten in
deze tijd thuis werken. Ik wil u vragen
om ook veel thuis te werken met gevouwen handen voor het evangelisatiewerk. Ik wens u van harte toe: ‘Ik
zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen
zien’ (Psalm 91:16).
Hartelijke groet uit Leeuwarden,
Sam en Rina de Visser
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ACTIVITEITEN
Haak- en breimorgen
8 december en 12 januari

Bak- en kinderclub
9 december en 6 januari

Kerstmuziekavond Grote Kerk
18 december

Verrassingsdag verzorgingshuizen
19 december

SAMENKOMSTEN
Elke zondag om 9.30 uur en 16.00 uur
een uitzending via YouTube.
Elke week bijbeluurtje om 12.00 uur in
het inloophuis.

INLOOPHUIS
De inloop is elke vrijdag en zaterdag
open van 11.00 - 15.00 uur.

VERSLAG AUTOPUZZELRIT GEMEENTEDAG KAMPEN
Elke eerste zaterdag van de maand oktober staan we met een kraam van Achter
de Hoven op de gemeentedag van onze moedergemeente te Kampen. De kraam
wordt jaarlijks gevuld met een paar honderd suikerbroden. Ook worden er nieuwe boeken verkocht, waarvan een deel van de opbrengst voor Achter de Hoven
is. Vorig jaar kregen we ook nog 40 potten honing van een imker uit de gemeente, die hij zelf verkocht. Zo mochten we vorig jaar bijna € 800,00 meenemen naar
Leeuwarden en was de evangelisatiepost weer op de kaart gezet.
Dit jaar was het anders. Geen gemeentedag, geen suikerbroden, geen boeken,
geen honing en dus geen opbrengst.
Er was wel een andere actie, een autopuzzelrit van ruim 100 kilometer. De bedoeling was om het ‘gemeentezijn’ gestalte te geven en om geld in te zamelen
voor zending en evangelisatie. Ik heb lang gedacht wat mijn bijdrage daarin kon
zijn voor Achter de Hoven. Ik dacht aan vorig jaar en al die andere jaren waarin
we ons lieten zien en horen. Zou dat dit jaar niet kunnen?
In de laatste weken voor de gemeentedag van 3 oktober wist ik het: ik ga de autopuzzelrit fietsen en zoek sponsors. Op vrijdagavond heb ik via WhatsApp een
oproep gedaan en op zaterdagmorgen een appje in een verzendlijst. Het resultaat was dat op vrijdagavond de teller al begon te lopen.
Om half negen stapte ik op de fiets richting het beginpunt bij paprikakweker
Noorland in de Koekoek. Ik startte vol goede moed, de telefoon aan en in de binnenzak van de jas. Onderweg kreeg ik berichtjes met toezeggingen en leuke bemoedigende teksten. Het was gewoon een feest om op de fiets te zitten. De
fietstocht ging deels door het prachtige natuurgebied De Weerribben.
Na 6 uur fietsen en 110 kilometer in de benen kwam ik over de finish. De opbrengst? Ik kon € 800,00 meenemen naar Leeuwarden. Bijzonder!
George Fahner, IJsselmuiden

COLUMN
Om de beurt verzorgt een lid van
de werkgroep Evangelisatie een
column. Deze keer Jan Barten uit
Staphorst
‘Jullie komen er wel’
Begin 2019 werd ik gevraagd om lid
te worden van de werkgroep Evangelisatie.
Ik heb daarop positief gereageerd,
om zo een kleine bijdrage te mogen
leveren aan het evangelisatiewerk.
Temeer omdat ik sinds enkele jaren
in Friesland werk en dagelijks merk
hoe weinig mensen nog iets afweten van de Bijbel.

Collega’s die zeggen: ‘Jullie komen
er wel, want jullie zijn beter.’ Hoe
moeilijk is het om te vertellen dat
het anders gaat: We worden niet
bekeerd omdat wij iets verdienen,
maar alleen uit genade worden we
zalig. Dit is voor velen onbegrijpelijk, ook als ze merken dat je zondags twee keer naar de kerk gaat.
Dit zouden zij als een last ervaren.
Toch merk ik dat er soms een soort
van nieuwsgierigheid is. Er komen
vragen en er is een opening om wat
te vertellen. Daarom is het belangrijk dat we een evangelisatiepost
hebben in Leeuwarden. Evangelist
De Visser, maar ook andere evangelisten hebben ons gebed en onze
steun nodig.

Dat hun werk tot zegen mag zijn!
Even voorstellen...: Ik ben 59 jaar,
getrouwd, vader van vijf kinderen
en ik heb inmiddels vier kleinkinderen. Ik ben werkzaam in de veevoederbranche.

EVANGELISATIEWERK IN CORONATIJD
In de week voorafgaande aan mijn beurt om het
straatwerk op te pakken, zag ik er erg tegenop. Veel
gedachten en gebeden zijn door mijn hoofd gegaan.
Na contact met onze coördinator had ik geen vrijmoedigheid meer om thuis te blijven. Ik heb gebeden of God mee wilde gaan naar Leeuwarden en of
Hij mij wilde ondersteunen in het straatwerk. Hierna
kreeg ik rust en heb ik aangegeven dat ik naar Leeuwarden zou gaan.
Als voorbereiding kreeg ik 4 kaarten toegestuurd,
met bijbelteksten die toepasselijk zijn in deze coronatijd. Aan de hand van die informatie wilde ik de
kaart ‘De Heere is nabij’ gaan verspreiden.
Kort voordat ik vertrok naar Leeuwarden werd ik gebeld door evangelist De Visser. Hij liet weten dat de
inloop vandaag niet open zou gaan, vanwege klachten bij de vrijwilligers. Ik twijfelde…
Eenmaal op de post aangekomen, ging ik op zoek
naar de kaarten. Helaas was de kaart 'De Heere is
nabij' niet aanwezig. Daarom heb ik gekozen voor de
kaart 'Weest in geen ding bezorgd'. Deze kaart sprak
mij persoonlijk ook heel erg aan.
Daarna ben ik de straat op gegaan. Van tevoren had
ik een mondkapje meegenomen, maar ik wilde afwachten wat ik op straat zou aantreffen. In de stad
liepen weinig mensen met een mondkapje op, dus
liet ik hem ook af. Met vragen als 'mag ik u bemoedigen?' of 'mag ik u dit kaartje aanbieden?' heb ik de
kaarten uitgedeeld. Ik had veel kaarten in mijn tas
gedaan, maar had ze niet geteld. Zeker de helft heb
ik aan andere mensen mogen geven. Het heeft mij
stil gemaakt.
Ondanks al mijn gedachten, afwegingen en tegenwerpingen heeft de Heere er een zaaidag van gemaakt. Ik mocht zaaien en mag het nu aan Hem teruggeven. Uiteraard waren er mensen die weigerden
en niets wilden aanpakken. Terugkijkend op deze
dag is het mij alles meegevallen!
De kaartjes heb ik met gestrekte arm overhandigd,
zodat er gepaste afstand gehouden kon worden.
Het zijn mooie kaarten, met een duidelijke en begrijpelijke boodschap, die zeker geschikt zijn om in deze
tijd/situatie te verspreiden.
Van een straatwerker

Na veel maanden mocht voor het eerst het straatwerk weer opgepakt worden op 19 september jl. Rijdend vanaf Genemuiden kwamen we om 10.00 uur
aan op de evangelisatiepost voor een bakje koffie en
zoals gebruikelijk het lezen van een bijbelgedeelte en
om Gods zegen te vragen over het straatwerk van die
dag.
Met een geladen kar vertrokken we met ons drieën
naar het centrum. Een van ons nam positie in bij de
ingang van de Hema. Direct kwam er een boze
marktkoopman op hem af met de mededeling dat
onze kraam hem klanten zou gaan kosten. Zonder
protest hebben we een andere plek gezocht.
Aan het eind van de dag kon ik het toch niet laten
nog even contact te zoeken met de marktkoopman
en vroeg hem: ‘Nou, vandaag nog goed mogen verkopen?’ Verbaasd over deze vraag en kijkend naar
mijn rode Achterdehovenjas zei hij: ‘Uh, jazeker meneer.’ Ik overhandigde hem nog een van onze nieuwe kaarten met bijbeltekst en wenste hem toe: de
enige Hulp in deze bijzondere tijd, hopelijk een hart
onder de riem. Direct daarna kocht een van ons, zonder dat we het van elkaar wisten, een grote zak noten bij de koopman. Verbazing alom en verstomd
keek de eigenaar ons aan. Wie weet wat dit uitwerkt!
Straatwerkgroep, Genemuiden

KERSTMUZIEKAVOND IN DE GROTE KERK OP 18 DECEMBER 2020
Een datum voor een kerstzangavond is al heel lang van tevoren bekend.
Soms wel twee jaar. Elke keer als we bezig zijn met een nieuwe datum
denk ik: ‘Moet dit nu al?’ Er zijn veel gedachten die door je hoofd gaan:
Zijn we dan nog op aarde? Als we de Heere kennen, mogen we dan al met
en bij de Heere zijn? Is de Heere al gekomen om Zijn kinderen thuis te halen? En zullen we daar dan bij zijn?
De boodschap van kerst is om Zijn kind te kunnen worden door de geboorte van Zijn Kind Jezus.
In 2020 is heel veel anders. Ook de kerstzangavond zal anders zijn. We
hadden de hoop dat het Noordermannenkoor met een afvaardiging zou
komen, maar helaas is dat nu niet mogelijk.
We hebben de plannen moeten wijzigen en hebben nu een kerstmuziekavond kunnen organiseren die uitgezonden zal worden via YouTube.

Immanuel, God met ons. Kerst, hoop in coronatijd!
Dit is het thema van de avond die gehouden zal worden op vrijdag 18 december 2020 in de Grote Kerk van Leeuwarden. De avond begint om 20.00 uur. De koorzang wordt deze avond verzorgd door het ensemble Vocals of
Hope uit Urk. Deze jonge en energieke stemmen zullen vast en zeker zorgen voor een prachtige vertolking van
de bekende kerstliederen. Het Urker Ensemble bestaat uit acht zangers en zangeressen, waaronder de bekende
Willemijn. Zij zal deze avond ook een solo voor haar rekening nemen. Het ensemble zingt als gemengd koor,
maar zal ook als vierstemmig dameskoor en als mannenkwartet te beluisteren zijn. Het ensemble staat o.l.v.
Harm Hoeve. Hij zal deze avond tevens de orgels van de Grote Kerk bespelen. De trompettist van deze avond is
Maurice van Dijk.
U kunt de avond volgen via onderstaande link of bijgaande QR-code. Tevens kunt u hier
het programma downloaden om mee te luisteren en mee te zingen.
https://m.youtube.com/channel/UCVX7tQfKvotV7hQd8Mv8ZgA
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