
 

Maart 2022  
 

Beste vrienden,  

 

Als thema van deze nieuwsbrief wil ik het volgende Bijbelvers aan jullie meegeven ‘Wanneer u zult 

gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen .’ (Jesaja 43: 2) 

  
Briefhoofd, bankrekeningnummer en ANBI status!!  

Zoals jullie zien, heeft de nieuwsbrief een nieuwe frisse uitstraling. Een dankjewel aan Carolien voor 
deze mooie opmaak! We zijn er blij mee. 

Sinds de laatste nieuwsbrief heeft  de Stichting Levend Water – Havenevangelisatie ook een eigen 

bankrekeningnummer en een ANBI-erkenning ontvangen. Geweldig goed nieuws dus. Een dank je 
wel aan ons bestuur (Remco, Michiel en Jan) voor al het werk! 

We willen ook Annemiek bedanken voor het bijhouden van onze website!  

Opnieuw besef ik bij het schrijven van deze nieuwsbrief hoe de Heere God alles zo wonderlijk geleid 

heeft dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij het havenevangelisatiewerk in Terneuzen-Gent. 
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden, giften en andere praktische hulp waardoor 

jullie mij enorm helpen in het havenevangelisatiewerk. Ik ervaar dit persoonlijk als een bevestiging dat 

God er bij is. Aan Hem dus alle eer! 
 

Bijzonder 

Deze foto raakt mij. De foto werd kort na het overlijden 

van mijn oudste breister (89 jaar oud) gemaakt. V ia haar 
dochter kreeg ik de laatste mutsen die ze gebreid had. 

Tijdens een scheepsbezoek vertelde ik de mannen over 

het overlijden van de breidster van de zes grijze mutsen 
die ik zojuist aan hen uitgedeeld had. Deze foto mocht ik 

van hen nemen als dank voor al haar breiwerk.  

Met deze foto ook een dank namens alle zeelui aan allen 

die dit havenevangelisatiewerk in woord en daad in 
Terneuzen-Gent ondersteunen! Wij ervaren het als zeer 

bemoedigend!  

 
 

Russische en Oekrainse zeelui  

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Deze oorlog heeft ook zijn weerslag op de 

bemanning van de schepen. Om jullie wat cijfers te geven: er zijn ongeveer 1.650.000-1.890.000 
zeelieden. En van die zeelui komen er ongeveer  198.000 uit Rusland en 76.500 uit de Oekraïne. Ik kom 

in de haven Terneuzen-Gent heel wat Russische en Oekraïense zeemannen tegen die samen vijf tot zes 

maanden op de schepen wonen en werken. Het valt mij op dat de anders niet zo praatgrage Oekraïners 
en Russen mij nu opzoeken voor gesprek. 



Onlangs raakte ik met een Oekraïense kok in gesprek. Zijn contract van 
vijf maanden liep over een maand af. Maar kok Peter wist nu al dat hij 

zeker voor twee of vier maanden ging bijtekenen. Hij had regelmatig 

contact met thuis. Het ging goed met hen. Maar naar huis gaan, 
betekende opgeroepen worden voor het leger. Hij was dankbaar dat hij 

zijn zorgen aan mij kwijt kon. Toen ik Peter liet weten dat wij als gezin 

en met ons vele christenen in Nederland en België voor de vrede 

tussen beide landen bidden, raakte dit een gevoelige snaar bij hem. 
Deze kok werd er stil van en niet alleen hij maar ook de andere Russen 

en Oekraïners die met mij over de oorlog kwamen praten.  

Na het gesprek met Peter zag ik aan hem dat hij opgelucht en dankbaar was voor mijn interesse en 
aandacht voor hem. Ik vond het mooi dat ik hem ook een Oekraïens Nieuw Testament kon geven.  

 

Bemoediging 

In maart bezocht ik een klein schip in de haven van 
Terneuzen. Drie Filipijnse zeemannen genoten van 

hun pauze. Ik was welkom. De kerstboom stond er 

nog en ik dacht: ‘Die komt mij goed van pas. Een 

mooie aanleiding om het met hen te hebben over 
kerst, Pasen en het verzoenend lijden en sterven 

van onze Heere Jezus voor zondaren’.  

Na een goed gesprek over deze onderwerpen 
kwam de vraag of ik voor hen wilde bidden. Ik kon 

aan hen merken dat mijn bezoek een 

bemoedigende uitwerking had op hun geloofsleven 

waardoor ik op mijn beurt bemoedigd werd in het 
evangelisatiewerk. 

 

Bidden en danken 
Wilt u danken voor… 

 broeders en zuster die mij in woord en daad helpen bij het havenevangelisatiewerk; 

 de openheid, het vertrouwen en de vriendschap die mij als havenevangelist gegeven wordt 
tijdens de scheepsbezoeken; 

 de vele bidders die mij met hun gebed bijstaan? 
 

Wilt u bidden voor… 

 de Oekraïners en Russen die gezamenlijk op de schepen werken? Bid om een blijvende goede 
sfeer tussen hen, om bescherming voor hun gezinnen en vrede tussen beide landen; 

 mij als havenevangelist dat ik met de Heilige Geest vervuld blijf  om de juiste woorden te 

spreken voor christenen en niet-christenen? 
 

Tot slot 

Ik wens jullie een gezegend Lijdenstijd en Pasen toe! U zij de glorie, opgestane Heer! 

Hartelijke groeten en Gods zegen, ook namens Tonja en Hannah, 
Alexander 

 
Uw gift kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:  
IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie  
(fiscaal aftrekbaar).  


