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ACTIVITEITEN 

Open dag evangelisatiepost  

25 september 

 

SAMENKOMSTEN 

Elke zondag om 9.30 uur en 16.00 uur 

een uitzending via YouTube. 

Elke week bijbeluurtje om 11.30 uur in 

het inloophuis. 

 

INLOOPHUIS 

De inloop is in verband met de corona-

maatregelen tijdelijk gesloten. 

BESTE LEZER, 
 

Achter de Hoven 
NIEUWS 

Evangeliseren in coronatijd, 

kan dat wel? Met alle be-

perkingen die er zijn? Eerst 

dacht ik van niet en gebeur-

de er ook niet veel door de 

week. In deze nieuwsbrief 

zult u lezen dat daar veran-

dering in is gekomen. Enkele activiteiten zijn 

weer opgestart, al is het in aangepaste vorm. 

Ook op deze wijze gaat de boodschap van Gods 

Woord de stad in. Of de mensen komen zelf 

deze boodschap halen. Aan het hek bij de inloop 

is een afsluitbaar folderrekje geplaatst, bereik-

baar voor iedereen. Elke week moet ik het bij-

vullen en gaan de boekjes ‘de Bijbel in een no-

tendop’ de stad in. Ze kunnen daar ook elke 

week een liturgie ophalen voor het bijbeluurtje 

op zondag. Het bijbeluurtje wordt vanuit Achter 

de Hoven uitgezonden. De classis gaf toestem-

ming om een dure camera aan te schaffen. Dit 

geld hadden we niet nodig, want er zat zomaar 

1000 dollar in de brievenbus! Van een milde 

gever. Ik dacht dat het nepgeld was en wilde het 

al in de papiercontainer deponeren. Voor de 

zekerheid toch maar even thuis laten zien. Het 

bleek niet nep, maar echt te zijn! Zo is de came-

ra bijna betaald door een onbekende. 

 

Er luisteren op zondag mensen mee uit de stad 

of omgeving die voor mij onbekend zijn. Zelfs 

jongeren sluiten aan of vragen of ze op het bij-

beluurtje mogen komen.  

Coronatijd geeft onmogelijkheden maar ook 

mogelijkheden om te evangeliseren. Ik moest 

denken aan de volgende woorden die Jezus 

sprak na het gesprek met de arme rijke jongere 

uit Matthéüs 19:25 en 26: Zijn discipelen nu dit 

horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie 

kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, 

zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, 

maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ook door 

een online-uitzending kan Hij mensen bereiken. 

Laten we in die wetenschap zoeken naar evan-

gelisatiemogelijkheden. 

Hartelijke groet uit Leeuwarden,  

Sam en Rina de Visser 

Evangelisatiepost Gereformeerde Gemeenten april 2021 
voor alle data geldt D.V. 

ICT op onze evangelisatiepost 
Het is alweer een jaar geleden dat ik te horen kreeg dat de samenkomsten niet meer gehouden mochten worden vanwege het coronavirus. 

Gelukkig kwam onze coördinator digitale media (Arjen Guis) van de Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten met een alternatief. Een samen-

komst houden zonder mensen en dit uitzenden via YouTube… Via een eigen YouTube-kanaal. Ik had nog nooit iets met YouTube gedaan, dus 

dit was echt een uitdaging. Maar ook een hele leuke uitdaging. Met behulp van een oude laptop die we nog op de post hadden staan, een 

webcam en een statief van evangelist De Visser en het streamingsprogramma (OBS) ben ik aan de slag gegaan. En dat ging eigenlijk best goed. 

Binnen een zeer korte tijd waren we volledig operationeel. De mensen thuis konden meekijken en meeluisteren. 

Na ongeveer een half jaar kwamen we met elkaar tot de conclusie dat het hele coronaverhaal nog wel wat langer kon gaan duren. De laptop 

die we gebruikten was op en de webcam beperkte ons behoorlijk in de mogelijkheden om een mooie uitzending te maken. We hebben toen 

in overleg een professionele camera en laptop aangeschaft. We zijn hierin geadviseerd door een IT’er uit de gemeente van 

Kampen. De camera is door onze coördinator voor ons geïnstalleerd en aangesloten. Daarna ben ik aan de slag gegaan met 

deze nieuwe set-up. Ook dit was weer even puzzelen en uitzoeken hoe het allemaal werkt, maar uiteindelijk is het helemaal 

goed gekomen. Inmiddels kunnen drie mensen zelfstandig een uitzending maken. We zijn erg dankbaar dat we dit met el-

kaar hebben kunnen realiseren. 

Sipke Venema 
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En de kinderen blijven  
komen… 
Laten we de kinderclub wel doorgaan? Deze 
vraag is de achterliggende tijd vaak gesteld. 
We hebben er voor gekozen om minder 
clubmiddagen te houden. In plaats van één 
keer in de twee weken, één keer in de vier 
weken. Voor de kerstvakantie konden alle 
geplande middagen doorgaan. Iedere club-
middag kwamen er 15 tot 20 kinderen.  
Om in die vier weken tussen de middagen 
het contact te onderhouden met onze kin-
deren, werd er tussendoor een extra nieuws-
brief bezorgd met informatie, een bijbelver-
haal en knutselideeën. 
Met de sluiting van de scholen, zijn we ook 
tijdelijk gestopt met de club om de kinderen 
te ontvangen. 
Woensdagmiddag 3 maart was een spannen-
de middag. Na 3 maanden geen clubmiddag 
te hebben kunnen organiseren, mochten we 
deze middag weer 17 kinderen ontmoeten. 
Wat een zegen en wat een wonder. Juist 
deze middag werd er met aandacht geluis-
terd naar de vertelling over Abraham die zijn 
enige en allerliefste zoon Izak moest offeren. 
Toch hoefde Izak niet te sterven. God greep 
in, de ram stierf in plaats van Izak. Een heen-
wijzing naar het werk van Christus. Op Goe-
de Vrijdag stierf Gods eniggeboren en liefste 
Zoon wel. Een vraag die gesteld werd door 
één van de kinderen: ‘Hoe kan het dat je het 
Goede Vrijdag noemt, als er iemand sterft? 
Dat is toch niet iets goeds?’ Ja toch, de dag 
van het sterven van de Heere Jezus is de 
beste vrijdag ooit geweest. Dat is juist de 
enige en goede reden om het werk onder de 
kinderen in Leeuwarden voort te zetten. En 
de Heere zorgt ervoor dat ze er elke club-
middag nog weer zijn…                Henkjan Last 

Afhaalmaaltijd 
Het is donderdagmiddag en er wordt druk gekookt. Grote pannen staan op het vuur. Om 
17.00 uur komen de eerst gasten voor een afhaalmaaltijd. Het menu bestaat vandaag uit 
sperziebonen, aardappelen met jus en een slavink. Het toetje is extra feestelijk. ‘Ik ben jarig 
geweest’, zegt Sam de Visser. ‘Verjaardag vieren kan nu niet, dan maar zo.’ Vanuit het ge-
bouw werd voorheen iedere donderdag een maaltijd geserveerd aan mensen uit de stad. 
Samen met vrijwilligers werd er gekookt. Er was plek voor 35 personen. Om toch in contact 
te blijven met de gasten heeft Sam het initiatief genomen om met afhaalmaaltijden te be-
ginnen. Samen met zijn vrouw Rina en zoon Bas kookt hij vandaag voor zo’n 30 mensen. 
Gerda is één van de eerste gasten die in de rij 
staat voor het ophalen van een maaltijd. Ze 
vertelt enthousiast: ‘De gezelligheid neem je nu 
mee naar huis. Vóór corona was donderdag de 
leukste dag van de week. Ik schoof dan samen 
met andere stadsgenoten aan voor een drie-
gangenmenu. Dat is nu allemaal anders gewor-
den, omdat we niet met zoveel om de tafel 
kunnen. Ik ben alleen, maar door hier naar toe 
te komen, zit ik niet zo in mijn eigen kringetje. 
Ik spreek nog eens even iemand anders. Nu 
met afhaal is het fijn dat je even een ritje hebt 
op de fiets.’ 
De man op de foto (Tyco) vindt het heel fijn om de maaltijd te komen ophalen. ‘Is er weer 
even contact’ en met een grote glimlach fietst hij weer weg. Een andere man vertelt dat hij 
een maaltijd extra heeft besteld voor een ‘nooddruftige’ uit de buurt. Op deze manier wordt 
er weer heerlijk gegeten in de stad. En het Woord? Hopelijk wordt het ‘bewaard’. 

Marieke Baan en Rina de Visser 

De bakclub 
De bakclub is inmiddels voor veel kinderen iets om naar uit te kijken. Er wordt een mooie 
flyer bezorgd. Maar ook is er dit seizoen elke keer een nieuwe prachtige lees- en werkplaat. 
Deze bezorg ik twee weken voordat de bakclub samenkomt bij de kinderen die zeer regel-
matig komen.  
Vanuit de hele stad komen kinderen naar de bakclub toe. Dit seizoen wordt de uitnodiging 

precies één dag voordat de bakclub samenkomt, bezorgd. Dit verhoogt de 
attentiewaarde. Dan zit het nog vers in het geheugen. Dus voor mij het sein 
om een rondje door de stad te fietsen. Aan het begin van het seizoen be-
zorg ik bij de hele wijk rondom de evangelisatiepost, ongeveer 350 adres-
sen. 
Daarnaast bezorg ik ook, voordat elke bakclub begint, bij de kinderen die 
regelmatig komen en bij de kinderen die in de vrijheidswijk wonen. Met 
name in de wijk Pilotenespel en de Koerierstersespel flyeren we. Als oud-
postbode ken ik de stad op mijn duimpje. 

Altijd een oog voor die adressen, die met stoepkrijt de muren en de straat hebben versierd 
en waar kinderfietsjes in de tuin of op de oprit staan. Elke keer als ik bezorg, bel ik bij de 
vaste adressen aan om persoonlijk de flyer te overhandigen. Het levert altijd een leuk en 
mooi gesprekje op. Met de bede in het hart of de Heere het wil zegenen. 

Jan Huizenga 

 

EVANGELISEREN IN CORONATIJD door creatieve initiatieven blijkt er nog veel mogelijk 

Huis-aan-Huis Leeuwarden, met een wekelijkse oplage van 61.300, verschijnt elke woensdag in de gemeen-
te Leeuwarden. De lezer krijgt vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws. Deze keer een groot artikel over 
het werk van Achter de Hoven in coronatijd. In het artikel was aandacht voor de afhaalmaaltijden en alle 
andere activiteiten die er zijn. Ook mocht evangelist De Visser uitleggen wat het betekent om gemeente te 
zijn zonder dat je echt de deur openzet. De kerk kan dan ook nooit gesloten zijn, omdat het veel meer dan 
een gebouw is. Letterlijk, maar niet figuurlijk. ‘Wij kunnen gewoon door met het werk wat we moeten 
doen, al is dat nu met de nodige creatieve aanpassingen.’ 
Sam de Visser heeft door dit artikel alle stadsgenoten kunnen uitnodigen. Er is een plek in de stad voor 
mensen die behoefte hebben aan contact en vragen hebben over God. Verwonderend is het dan ook dat er 
veel reacties op kwamen, per mail, telefoon en per post. Op zondag kwamen er zelfs nieuwe bezoekers op 
het bijbeluurtje. Hierdoor is er contact gekomen met nieuwe mensen. 

Marieke Baan 
Voor het volledige artikel: 
https://huisaanhuisleeuwarden.nl/artikel/1155340/kerk-achter-de-hoven-creatief-in-zorg-voor-elkaar.html  

https://huisaanhuisleeuwarden.nl/artikel/1155340/kerk-achter-de-hoven-creatief-in-zorg-voor-elkaar.html

