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Achter de Hoven

NIEUWS

Ook op de evangelisatiepost is het 
winterwerk al even aan de gang. 
Er zijn verschillende Bijbelstudies, 
catechisatie en dit jaar ook belijdenis 
catechisatie gestart. Het is verrassend 
dat we een bijbelstudiegroepje 

hebben met bijna allemaal jonge mensen die vragen 
wat het Christelijke geloof inhoudt. Zo brengt een 
foldertje op straat of een livestream op zondag 
jongeren op Achter de Hoven. Wat belangrijk dat er 
zo’n plek in de stad is waar de Bijbel opengaat, waar 
bijbelcursussen gegeven worden. Het is mooi om te 
horen hoe bezoekers vertellen dat ook de maaltijd op 
donderdag gebruikt mag worden om belangstelling 
voor de Bijbelse boodschap te wekken. Of hoe een 
bezoeker verteld over de samenkomsten op zondag: 
‘Het is voor mij hier een pretpark’. Hij bedoelde dat het 
een feest is om op zondag naar de kerk te gaan. We 
hopen van harte dat de Bijbelse boodschap tot zegen 
mag zijn.

Laatst was er op Achter de Hoven een bijzonder 
gezelschap aanwezig. Een groepje dominees 
woonachtig tussen Leeuwarden en de Waddenzee. 
Een soort predikantenconferentie, met een evangelist 
erbij. Het was een gemiliteerd gezelschap: HHK, CGK, 

PKN en GG, gewoon alles samen. Regelmatig hebben 
we ontmoetingen en bespreken we elkaars preken 

of toespraken. Deze 
ontmoetingen in het 
Noorden zijn leerzaam 
en samenbindend. We 
hebben elkaar hard 
nodig!

Bij de ontmoeting op Achter de Hoven stond het 
evangelisatiewerk centraal, omdat deze gemeenten 
ook het evangelisatiewerk op willen pakken of uit 
willen breiden. Hier mag Achter de Hoven wat in 
adviseren. Steeds meer gemeenten pakken het 
evangelisatiewerk op en dat is verblijdend. Op 
Longkruid hangt de bekende tekst op de schoorsteen: 
Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: 
Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre en Mijn 
dochters van het einde der aarde (Jesaja 43 : 6). Dat 
is ons uitzien!

Deze waardevolle ontmoeting 
werd afgesloten met een 
rondleiding in de Grote kerk 
die spreekt van een rijke 
historie.
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ACTIVITEITEN
-  Bak - en kinderclub 9 november  

23 november en 7 december.
-  Haak - en breimorgen 8 november  

en 13 december.
-  Folderen met Genemuiden 17 december.
-  Kerstzangavond in de Grote kerk van 

Leeuwarden 23 december. 

SAMENKOMSTEN
-  Elke zondag om 9.30 uur en 16.00 uur.
-  Elke zondag een Bijbeluurtje om 12.00 uur.

INLOOPHUIS
De inloop is elke vrijdag en zaterdag  
open van 11.00 - 15.00 uur.
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Zaterdag 24 september was er weer een 
open dag op de evangelisatiepost!

Al vroeg was alles klaargezet De kerkzaal 
was gezellig ingericht. Vrijwilligers van 
diverse activiteiten stonden klaar om de 
bezoekers te ontvangen en de fryske 
sûkerbôle kon natuurlijk niet ontbreken.
Coördinator G. Fahner opende de dag 
met schriftlezing en gebed waarna hij de 
aanwezige vrijwilligers hartelijk bedankte 

voor hun komst en inzet voor deze dag.
Vanaf ongeveer 10:30 uur kwamen 
de eerste belangstellenden binnen. 
Voor mensen die niet bekend waren 
met de evangelisatiepost werd er een 
rondleiding verzorgd door het gebouw 
en kon er een kijkje genomen worden bij 
het straatteam evangelisatiewerk.

De bezoekers konden de kraampjes met 
informatie langslopen en er was ruimte om 
met evangelist de Visser, de vrijwilligers, 
leden van de Post en bezoekers van 
het bijbeluurtje in gesprek te gaan. De 
kinderen werden vermaakt door twee 
jonge dames met knutselwerkjes.
Rond 12:00 uur hield ev. de Visser 
een interview met 2 bezoekers van 
het Bijbeluurtje. Beiden gaven op een 

eerlijke en indringende manier aan hoe 
het woord van God hun heeft geraakt 
en niet meer loslaat. Hierna werd een 
heerlijke lunch aangeboden. Na het 
eten vertelde ev. de Visser hoe een 
Bijbeluurtje eruitziet. Als afsluiting van de 
dag hebben we gezongen in de Waalse 
kerk met Harm Hoeve aan het orgel en 
Nynke Fahner op de dwarsfluit.

Wij kunnen terugzien op een 
goedbezochte, gezellige maar ook 
leerzame dag. We kregen een kijkje 
in de diverse activiteiten en er was 
een fijn contact met de mensen die 
op verschillende manieren bij de 
evangelisatiepost betrokken zijn.

Bertus en Margreet

KINDERCLUB LEEUWARDEN

Woensdagmiddag 28 september 
was de eerste kinderbakclubmiddag 
weer van het nieuwe seizoen. De 
voorbereidingen zijn getroffen 
en onderweg wisselen regen en 
zonneschijn zich af. Rond 3 uur zijn we 
aangekomen op de evangelisatiepost 
en zetten de laatste spullen klaar. 
Rond half 4 worden de eerste vijf 
kinderen gebracht met het taxibusje 
en wordt er nog een meisje gebracht 
door haar vader. De middag kan 
beginnen met zes kinderen. We 
drinken eerst gezellig wat en eten 
een snoepje. Rond de klok van 4 
uur beginnen we de middag met 
het zingen van twee psalmversjes 
en bidden we voor deze middag. 
Samen mogen we luisteren naar de 
Bijbelvertelling uit Exodus 16; God gaf 
manna, hemelsbrood! Heel eerbiedig 
wordt er geluisterd. Na de vertelling 
zingen we nog een psalm en dan is 
het tijd om te gaan bakken. De groep 
is vandaag niet zo groot, dus alle 
kinderen kunnen tegelijk beginnen 

met een bakactiviteit; cupcakes 
versieren, fruitspiesjes maken, wraps, 
sandwiches, pannenkoeken enz. Als 
alles klaar is, wordt de tafel netjes 
gedekt en mogen we van al het lekkers 
smullen. Dan is het alweer bijna 5 uur 
en staat de taxi alweer te wachten. 
We zingen nog samen het lied: ‘Voor 
wij hier weggaan…’ Het overige eten 
wordt netjes verdeeld en de kinderen 
krijgen nog een nieuwsbrief, met een 
korte samenvatting van de middag, 
mee naar huis en dan is de middag 
alweer om. 

Gods Woord mocht weer verteld 
worden en Hij kan het ook verder 
brengen dan het oor. Wilt u/willen 
jullie bidden of Hij het wil zegenen?

ZATERDAG 24 SEPTEMBER OPEN DAG OP DE EVANGELISATIEPOST!

Uw gift voor de evangelisatiepost is van harte welkom 
op NL79 RABO 0159 3425 70 of via de QR-code

VAN DE COORDINATOR
George Fahner

Het is alweer een poosje geleden 
dat u van ons een nieuwsbrief 
ontving. Het betekent niet dat 
het evangelisatiewerk stilligt. 
Integendeel, we kunnen weer 
volop aan de gang. Tijdens de 
verschillende lockdowns hadden 
we te maken met beperkingen en 
kon alleen de kerkdiensten digitaal 
worden uitgezonden. Soms werden 
er maaltijden uitgedeeld worden 
en kon de bak- en kinderclub vaker 
doorgaan dan we hadden gedacht. 
De inloop was tijdelijk gesloten en 
de meeste andere activiteiten gingen 
een poosje niet door. Het wordt dus 
weer tijd om een nieuwe nieuwsbrief 
uit te geven. Zoals u ziet is de lay-out 
vernieuwd. We informeren u over de 
Open Dag, de bak- en kinderclub en 
schrijft Ev. De Visser over de bijzonder 
dingen die hij soms meemaakt. De 
Heere werkt, ook in Leeuwarden. Wilt 
u blijven bidden voor Leeuwarden? 
We wensen u veel leesplezier.


