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”

We weten waar Jezus
ons van heeft bevrijd

Spaanstalige gemeente

”

Casa de Oracion
viert 10-jarig bestaan

Als ‘zendeling’ kwam Aneudy Soriano in z’n uppie naar Dordrecht.

Uitgezonden vanuit zijn moedergemeente in Rotterdam, gericht op
het werk onder Spaanstaligen. Nu komt er elke week een geloofsgemeenschap bijeen in een garagebox in Crabbehoff: ‘Casa de

Oracion’, het ‘Huis van Gebed’. Deze maand is het 10-jarig bestaan
gevierd. ‘De meeste leden van de gemeente heb ik gedoopt.’
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Aneudy, geboren in de Dominicaanse Republiek, is een bescheiden dertiger,
getrouwd, vader van vier kinderen. Hij werkt als monteur in de petrochemische industrie, hij verdient zijn boterham bij de olieraffinaderijen in de Botlek.
Daarnaast is hij voorganger van een
evangelische gemeente.
‘Ik ben niet christelijk opgevoed.
Integendeel, ik heb een verleden waar ik niet trots op ben.
Op mijn 15e zat ik al tot over
mijn oren in de drugshandel. Een leven “op straat”;
verslaving, drugs, alcohol.
Totdat een vriend me meenam naar een christelijke
gemeente, waar ik het
evangelie heb leren kennen. De ontmoeting met
Jezus en de vervulling met
de Heilige Geest veranderde mijn leven totaal. Het
was, zoals wij dat zeggen, een
‘regeneración’, een nieuwe geboorte. Het is een verandering van
je binnenste; woorden schieten
tekort om dat te omschrijven.’
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Een buitengewone startbijeenkomst

Vul deze stad met Uw Glorie
Met een ‘buitengewone start-

bijeenkomst’ op zondagavond
19 januari is de Week van

Gebed in Dordrecht begonnen.

Een week lang zijn er elke

avond gebedsbijeenkomsten in

de verschillende wijken van de

stad, georganiseerd door
samenwerkende kerken.

“Bidden is reiken naar uitersten”,

met deze woorden opent Rein

Hoekstra, voorganger van de

Open Hof Kerk de avond. Hij in-

troduceert het landelijke thema

‘Buitengewoon’ door het lezen

van Handelingen 28 over de

schipbreukelingen bij Malta die
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het vuur aansteken omdat het

koud is “zij waren buitengewoon

vriendelijk voor ons”.

Hij emigreerde naar Nederland,
vond werk en een woning in Rotterdam, waar hij zich aansloot bij een
Spaanstalige gemeente. Tien jaar
geleden kreeg hij het op zijn hart om
iets te betekenen voor Spaanstaligen
in Dordrecht en omgeving. Waarom
Dordt? ‘Geen idee, ik voelde een
roeping. En mijn voorganger bevestigde dat. Zo werd ik uitgezonden.’
Hij begon op de markt foldertjes uit te
delen, contacten te leggen. ‘Het
eerste begin zal ik nooit vergeten. Ik
raakte in gesprek met een Spaanstalige vrouw. Haar dochtertje lag in het
ziekenhuis. We hebben het kind bezocht, voor haar gebeden. Bij haar
thuis begonnen we met bijbelstudiebijeenkomst. De vrouw nodigde anderen uit, en zo groeide het van
lieverlee.’ Na verloop van tijd werd
de groep te groot voor de huiska-

“Vanuit allerlei filialen van de Heer
wordt er gezongen over de naam
van God die ons samenbindt”, aldus
InSalvation, het muzikale duo. Er
wordt gezongen, staande en vol
passie: ‘Juich, want Jezus is Heer’,
‘Groot is Uw trouw’ en ‘Heilig is de
Heer’. Het lied ‘Vul dit huis met Uw
glorie’ wordt vervolgd met de aangepaste versie ‘Vul deze stad met
Uw glorie’ waarbij iedereen de handen uitstrekt richting de vier windstreken om het lied vier keer als gebed
uit te zingen over de stad Dordrecht.
Na het zingen komt Willem Ouweneel als spreker op het podium. Vanuit de Bijbel leest hij twee gedeelten
over bidden. “Wees in niets bezorgd,
maar bid voor alles en vraag God
wat u nodig hebt, dankbaar voor
alles wat Hij doet.” (Filippenzen 4:6)
“Maar de enige reden dat u niet
hebt wat u wilt, is omdat u God er
niet om vraagt. Of u bidt Hem er wel
om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u
het Hem op een verkeerde manier
gevraagd.“ (Jacobus 4:2 en 3)
Het woord ‘gebed’ vormt de beginletters van de vijf punten van Ouweneel’s boodschap over bidden;
geloven, eerlijkheid, belijden, eren en

mer, toen hebben we een eigen
ruimte gehuurd, aan de Troelstraweg
in Crabbehoff.

Vier maal per week zijn er bijeenkomsten. Dinsdagavond is er een gebedsdienst, op donderdag een
bijbelstudieavond, zondagochtend
komt de bijbelschool bijeen, zondagmiddag is de samenkomst van de
gemeente. Aneudy toont Youtubefilmpjes van de feestelijke driedaagse, ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan. Met dans en
drama, muziek en zang is het jubileum uitbundig gevierd. Momenteel
zijn er 35 leden. ‘Elk van hen heb ik tot
Jezus mogen leiden en de meesten
van hen heb ik ook gedoopt. Nog
veel meer trouwens, want in de afgelopen tien jaar zijn er door verhuizing
ook velen uitgewaaierd naar andere

danken. “Goed bidden is gelovend
bidden. Gelooft u dat God zijn glorie
uitzendt over Dordt?”, vraagt Willem
Ouweneel. Vanuit de zaal zijn er enkele ja-stemmers te horen. “Dat zijn
vast evangelischen”, grapt Ouweneel, die de evangelische en reformatorische mensen verbindt in zijn
toespraak. Vanuit de geschiedenis
van de twee blinden die bij Jezus
komen, leren we dat God doet wat
Hij wil, maar dat Hij er ook om gebeden wil zijn. “Bidden in geloof, dat Hij
het kan en wil doen, dat geeft vrede
in je hart.”
Bidden in eerlijkheid is bidden dat
God Zijn wil bekend wil maken.
“Staat mijn wil in Gods plan?”, vraagt
Ouweneel. “Want als we bidden
voor een opwekking in Dordt, betekent dat ook dat iedereen aan het
plaatsen in Nederland. In totaal heb
ik zeker 60 mensen gedoopt.’ Hij zegt
het zonder een spoor van trots; eerder vol verwondering.

Het evangelisatiewerk op de markt is
altijd onderdeel blijven uitmaken van
de kleine gemeente. Sinds een aantal jaren werkt Casa de Oracion
samen onder de koepel van Missie
Dordt. Vanwaar die missionaire
drive? ‘Wij zijn ervan doordrongen
waarvan Jezus ons heeft bevrijd. De
ontmoeting met Hem heeft ons leven
veranderd. Dat willen we anderen
doorgeven. Wij zijn dienstknechten
van God, om anderen te dienen.’

Tekst: Koos van Noppen

werk moet. Bidden in eerlijkheid is
wat Calvijn zegt in zijn Institutie; zelfkennis en Godskennis gaan hand in
hand.” De Rooms Katholieken beginnen de dienst met de schuldbelijdenis, het Kyrie. Het belijden van schuld
bespreekt Ouweneel als derde punt
van het gebed. “Is het een onbewolkte hemel? Staat er niets tussen
jou als kind en tussen de Vader? Kan
je Hem recht in de ogen kijken?” zijn
vragen waarmee iedereen over zijn
eigen gebedsleven aan het denken
wordt gezet. Job belijdt in zijn lijden
Gods grootheid en zijn eigen kleinheid. Dat bepaalt ook de stijl van
omgaan met God. Abraham, de
vriend van God, heeft de stoute
schoenen aangetrokken om tot Hem
te naderen.
“God zoekt niet alleen bidders, maar
ook aanbidders”, aldus Ouweneel
met eren als vierde thema van het
bidden. In het ‘Onze Vader’ bidden
we ook eerst om de heiliging van
Gods Naam en daarna om dagelijks
brood. Dus ons bidden is niet alleen
maar vragen of het uitzenden van
een verlanglijst. Ouweneel vraagt de
aanwezigen: “Wie is er achteraf weleens dankbaar geweest dat hij be-

paalde gebedspunten juist niet gekregen heeft?” Het woord gebed
heeft als vijfde letter de D. Met danken sluiten we ons gebed af. Dank bij
voorbaat voor de verhoring en dank
voor de onverhoorde gebeden. Er is
altijd reden om te danken. Ouweneel illustreert het met een ervaring
van een Amerikaanse gebedsdienst
waar altijd gedankt werd voor het
mooie weer. Zelfs op een regenachtige dag werd er gedankt, gedankt
dat het niet altijd dit weer was. “Bidden is communiceren met God en
dat mag altijd en overal, wees altijd
online!”
Na het zingen van ‘There is power in
the blood in Jesus Christ’, introduceert Joren Menkveld, voorganger in
Krispijn, het gezamenlijk bidden. “Bidden om verzoening en verbinding.
Verbinding tussen de kerken in onze
stad en verbinding naar de mensen
buiten de kerk zodat elke Dordtenaar de kracht van het gebed voelt.
Bidden voor verbinding in de familiebanden en relaties die we hebben in
ons leven.” In de zaal worden de
stoelen opgepakt en verschoven
zodat er kleine groepjes van 4 – 6
mensen bij elkaar zitten en zo wordt

er gebeden voor verbinding met
God en elkaar.
Timon Kitsz, van de evangelische gemeente Jozua, roept ons op om te
geven. “Waarom zou je niet geven?
Jij bent de gebedsverhoring van Missie Dordt! God zal daarvoor gedankt
worden.” Je bent rijk geworden om
te geven, volgens 2 Korinthe 9 : 11
“Ja, Hij geeft zo veel dat u altijd veel
kunt weggeven. En wanneer wij uw
gift brengen aan hen die tekort hebben, zullen zij God danken en prijzen
voor uw hulp.” Tijdens het inzamelen
van het geld en de machtigingskaartjes voor Missie Dordt, wordt het
jaarverslag 2019 vertoond met op de
achtergrond de Sela-muziek ‘Bij U is
de Bron van het leven.’ Er wordt
zichtbaar wat Missie Dordt met missionair werker Wiebe van Horssen in
2019 allemaal gedaan heeft aan
missionaire en diaconale activiteiten
en wat de plannen zijn voor 2020. De
avond wordt afgesloten met de zegenbede door Richard Kofi Crentsil,
voorganger van de Christ Family
Chapel International, “the grace of
the Lord Jesus Christ, the love of God
and the communion of the Holy
Ghost, be with you all. Amen.”

Tekst: Irma Verduijn
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Zaaien in verwachting
van vrucht

Evangelisatie

Remco Regtuit doet straatevangelisatiewerk
‘Het is wonderlijk gesteld met

zaad. Als je Jezus’ gelijkenis van
de zaaier leest, valt op dat heel

veel zaad verloren gaat. Het valt

op de verkeerde plaats, komt

niet tot ontkiemen. Maar wát er

ontkiemt draagt véél vrucht.’
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Remco Regtuit (49) houdt het beeld
van de zaaier graag voor ogen bij
het straatevangelisatiewerk, waar hij
sinds een jaar bij betrokken is. ‘Heel
veel mensen – zeker 80% - zijn moeilijk
te bereiken. Een relatief kleine groep
is bereid om je even te woord te
staan en een nog veel kleiner deel
staat open voor het evangelie. Wat
ook meespeelt: veel mensen willen in
het bijzijn van familieleden en vrienden niet laten merken dat ze best interesse hebben in een gesprek over
het christelijk geloof. Het is nu eenmaal vandaag de dag niet populair

om Christen te zijn of dat te worden.
Ik herinner me een Somalische moslima die me eerst voorbij liep, maar
na 10 meter rechtsomkeert maakte
en alsnog een foldertje aanpakte.’

Eén keer in de maand is Remco
samen met enkele andere vrijwilligers
actief bij het Statenplein, waar het
doorgaans een drukte van belang is.
‘Je moet de noodzaak van evangelisatiewerk zien’, verklaart hij zijn inzet.
‘Veel christenen zeggen: mijn levenshouding is een getuigenis voor nietgelovigen’. Dan maak je je te
gemakkelijk af van het zendingsbevel dat Jezus zijn volgelingen heeft
gegeven. Als wij niet spreken, dan
zullen de stenen het uitschreeuwen!
Hoe kunnen mensen buiten de kerken het evangelie ooit horen, als niemand hen dat vertelt?’
In het dagelijks leven is Remco technisch-commercieel
medewerker;
daarnaast is hij voorganger van de
Gemeente van Apostolische Christe-

nen in Zwijndrecht. Evangelisatiewerk
is zijn ‘grote hobby’, zegt hij met een
smile. ‘Niet dat ik mijn collega’s voortdurend met Bijbelteksten belaag,
maar wanneer het zo uitkomt, spreek
ik met hen over het evangelie. Soms
gebeurt het weken niet, dan zomaar
een paar keer per week, wanneer
het gepast is. Daarbij wil ik me laten
leiden door de Heilige Geest.

Ken je dat verhaal van een koopvaardijschip uit de 17e eeuw dat
voor de kust van Florida is vergaan?
Meer dan drie-en-een halve eeuw
later werd het op de zeebodem gevonden, met graan in de ruimen. Het
zaad werd uitgestrooid over een
akker en het kwam op. Dat is de
kracht van zaad, in goede aarde! De
foldertjes die wij uitdelen gaan mee
naar huis en kunnen zomaar vroeg of
laat weer ergens tevoorschijn komen
en dan tot zegen zijn. Dat is ons
gebed.

Tekst: Koos van Noppen

Missie Dordt blikt terug en kijkt vooruit:

Samen goed nieuws zíjn en verkondigen
met God en de kerken
Van Dordtse Evangelisatie naar

Missie Dordt. Behalve de naamsverandering is er in 2019 veel

gebeurd en is er veel missionair

werk verricht in de straten en

kerken van Dordrecht. Donder-

dagavond 9 januari blikten de

leden van Missie Dordt terug op
het voorbijgevlogen jaar en

vooruit naar het komende jaar

waarin we samen goed nieuws
willen zijn en verkondigen.

,,We danken God voor wat we als
kerken mogen betekenen voor Dordrecht”, begint voorzitter Ebe
Bruinsma het openingswoord achter
de katheder in De Wijnstok. ,,Er is veel
gebeden voor de eenheid tussen
kerken”, vervolgt hij. ,,Dat er inmiddels 25 kerken als lid zijn aangesloten
bij Missie Dordt en 35 samenwerken,
zien we als een teken van Zijn trouw.”
Na het beamen van deze woorden
met het lied Groot is Uw trouw, o
Heer, spreekt Micha Nolten, voorganger bij Ruach Ministries, over het
thema van deze avond: ‘Samen
goed nieuws zijn en verkondigen.’
,,We zijn samen, een eenheid, met elkaar en met God. Hij geeft ons de
opdracht om deze stad voor Jezus te
winnen. Hoe dan, dat kunnen wij
toch helemaal niet? God geeft niet
alleen de opdracht, hij geeft ook direct de belofte ‘ik zal met je zijn’.”

Na deze bemoedigende woorden
kan er teruggeblikt worden op het
werk dat er het afgelopen jaar is verzet binnen de stichting. Met als ultiem
hoogtepunt The Passion, het evenement dat in april in Dordrecht gehouden werd. ,,De kerkelijke betrokkenheid was doorslaggevend bij het binnenhalen van dit evenement”, vertelt Hans Berrevoets van het Platform

Dordtse Kerken, waarmee Missie
Dordt nauw samenwerkt. Wiebe van
Horssen, missionair coördinator van
de stichting, laat in een korte compilatie alle hoogtepunten van het afgelopen jaar nog eens voorbij
komen. De kindergebedsdienst, Ontmoeting met vrouwen, Broodnodig,
christelijke films in The Movies, en nog
veel meer. ,,Als je dit allemaal voorbij
ziet komen, kun je alleen maar zeggen Groot is Uw trouw”, aldus van
Horssen.

De missionair coördinator geeft alle
leden tijdens deze vergadering inzicht in de nieuwe structuur van de
stichting en de financiën. Daarbij
komen er ook meteen wat uitdagingen om de hoek zetten. ,,We zijn
dankbaar voor de groei in eenheid
die we het afgelopen jaar hebben
mogen doormaken.” Ook is er een
daverend applaus voor de financiële
bijdrage die de kerken gezamenlijk
hebben geschonken aan de stichting. ,,Ruim boven wat we begroot
hadden.” De uitdagingen zitten
voornamelijk in de bemensing van
de stichting. ,,We zien nu dat relatief
veel tijd gegaan is naar de ontwikkeling van de interne organisatie, samenwerking
met
kerken
en
fondsenwerving”, legt Wiebe van
Horssen uit. ,,We hopen dat door
groei in het aantal betrokkenen bij
de stichting de hoofdenergie zal kunnen gaan naar het missionaire werk.”

Er liggen nog veel plannen op de stapel. ,,We willen graag een website
met een overzicht van al het missionaire werk in de stad. Ook willen we
werken naar Kerk in de wijk, waarbij
christenen die bij elkaar in de buurt
wonen bij elkaar komen voor een
kopje koffie en om te bidden en te
bespreken hoe ze samen tot zegen
kunnen zijn voor de wijk.”

Dat de lopende initiatieven inderdaad tot zegen zijn, daarvan kan
Doortje Westerduin getuigen. Zij was
vorig jaar betrokken bij het Kinderge-

bedsfeest dat in Jozua gehouden
werd. ,,Het was een dag waarop het
had gesneeuwd en toch kwamen er
ruim 80 kinderen naar het gebedsfeest”, vertelt Westerduin verwonderd. ,,De kinderen konden op een
creatieve manier gaan bidden, bijvoorbeeld door hun gebeden te verven. We zagen echt de gebeden uit
hun hart naar boven komen. Een
kind vertelde achteraf ook echt de
liefde van God in zijn hart te hebben
ervaren en dat hij die dag een keuze
kon maken voor God.”

Na diverse van deze mooie getuigenissen zet muzikant Wouter Seinen zijn
lied Dankbaar in, waarna de aanwezigen tijdens de korte pauze het Brokkinggebakje, ter ere van het 80-jarig
bestaan van de marktkraam evangelisatie, dankbaar tot zich nemen.

Na de pauze is het tijd om vooruit te
blikken. Het is duidelijk dat Missie
Dordt wil groeien. Groeien qua bestuursleden, het aantal werkgroepen
en het aantal aangesloten kerken.
De inkomsten van de stichting moeten groeien, wil de betaalde functie
van missionair coördinator kunnen
worden blijven bekostigd. Ook wil
Missie Dordt nog meer samenwerking
en interactie tussen de verschillende
kerken en nog meer missionaire initiatieven bij evenementen. Het aantal
buurtinitiatieven mag groeien en ook
het ontstaan van pioniersplekken om
mensen uit de wijk te ontmoeten,
verdient in 2020 de aandacht.

Al deze dromen voor de toekomst
starten met de liefde en de zegen
van Jezus, waarover we als slotlied
ook zingen. ,,Zing maar en bid en ga
Gods wegen (…) weet dat de Hemel
zelf u zegent (…) weet dat Hij altijd
met ons gaat.”

Tekst: Jannelie Bras

5

Suzanne Tempelaar,
ouder van basisschool
‘Het Kristal’
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‘Ieder kind is waardevol
en geliefd door God’
Vanuit de wijk Sterrenburg gaan de
drie dochters Tempelaar naar de basisschool ‘Het Kristal’. Als betrokken
ouder kwam bij moeder Suzanne de
vraag op ‘Wat kunnen we als christen doen voor de school?’ Met de
vraag of er een gebedsgroep was,
bleek dat er al twee ouders regelmatig voor de school bidden. Inmiddels
is de groep uitgebreid naar vijf ouders en bidden ze eens in de twee
weken aan het begin van de schooldag. Bidden in de school en bidden
voor de school. Het is een moment
van ontmoeting en bemoediging.
Eerst worden de gebedspunten uit
de brievenbus verzameld, die vervolgens in een kringgebed bij God worden neergelegd. Dat zijn soms hele
concrete gebeden; gebed voor een
kind die zoveel moeite heeft met
lezen. Er wordt gebeden voor de kinderen én voor de gezinnen waar de
kinderen uit komen. Ook de actualiteit in de wijk krijgt een plaats in het
gebed, zoals een familiedrama dat
vorige jaar Sterrenburg trof.
Suzanne is betrokken bij de Jozuagemeente en heeft op haar hart om
christen te zijn voor de ander dichtbij.
‘Wie ben ik voor de vriendjes van
mijn kinderen? Ieder kind is waardevol en geliefd bij God. Daarom wil ik
Gods Liefde doorgeven aan alle kinderen.’ Suzanne is met een andere
moeder van de gebedsgroep,
een keer de klassen rond gegaan
om de leerlingen te informeren
over de gebedsbrievenbus.
Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen hun gebedspunten
daar inleveren. Verder is het
plan om een klas van de
maand te kiezen, waarbij die
maand specifiek voor de kinderen van die klas wordt gebeden. Het is soms zoeken naar
nieuwe
ingangspunten,
maar bij alle activiteiten
ervaart ze dat stappen
zetten in geloof, ook
vertrouwen geeft dat
God het zegent.
Met het scholengebed

op ‘het Kristal’ is Suzanne ook betrokken bij andere gebedsactiviteiten in
Sterrenburg en in Dordrecht. In de
gebedsweek heeft ze op 22 januari jl.
de gebedsavond van de wijk Sterrenburg in de school georganiseerd.
Er waren 3 lokalen waarbij er 3 thema’s centraal stonden: gebed voor
Sterrenburg, gebed voor Nederland,
gebed voor de vervolgde kerk in de
wereld (Open Doors).
De voorbereidingen voor een volgende avond zijn in volle gang. Binnenkort organiseert ze een scholengebedsbijeenkomst voor alle scholen
in Dordrecht. Het is een initiatief dat
jaarlijks wordt georganiseerd en van
school naar school gaat. Het doel is
dat mensen door elkaar bemoedigd
worden en samen bidden voor alle
betrokkenen bij de scholen. Het
thema op de eerstvolgende avond
is ‘Shine’; laat je licht schijnen naar de
ander. Na de centrale boodschap
en liederen wordt er in kleine groepjes gebeden. Ze hoopt op een olievlekwerking waarbij de ouders
betrokken zijn op de christelijke
school en de gebedsgroepen elkaar
kunnen ondersteunen in hun missie
om te bidden voor de kinderen. Een
ideaal is om het scholengebed meer
zichtbaar te maken binnen de scholen. Ideeën heeft ze genoeg, bijvoorbeeld een canvasdoek met een
schilderij van allemaal kinderhanden
met gebedspunten voor het scholengebed. Het belangrijkste is het
gebed voor de scholen en de kinderen, daarom doet Suzanne een oproep om mee te bidden voor de
scholen in Dordrecht!
De datum voor de scholengebedsbijeenkomst is op te vragen via

stadsgebed@missiedordt.nl

Tekst pag. 6, 7, 9: Irma Verduijn

Yvette Crentsil
Sinds januari is Yvette bestuurslid
geworden van Missie Dordt.

Samen met 3 andere bestuurs-

leden en de missionaire werker

Wiebe van Horssen werkt Yvette

aan de goede organisatie van
Missie Dordt.

Yvette Crentsil woont al 15 jaar in Dordrecht en ze is kerkelijk actief in de
Christ Family Chapel. De internationale gemeente die kerkdiensten
houdt in het gebouw van de gemeente Immanuel aan de Lange
Breestraat. Yvette is getrouwd met
Kofi Crentsil, voorganger van de
gemeente Christ Family Chapel
(CFCI). Samen hebben ze 3 kinderen.
Van een gemeentelid, actief bij
Broodnodig, (de werkgroep die op
dinsdag eten uitdeelt op straat) heeft
Yvette voor de eerste keer van Missie
Dordt gehoord.
Vorig jaar was Yvette tijdens de Passion betrokken bij de activiteiten die

Missie Dordt organiseerde. Yvette
deed met een groep kinderen en
jeugdigen de flashmob, waarbij alle
bezoekers op een luchtige manier in
aanraking kwamen met het Evangelie. ‘Het was voor mij een mooi moment waarop Missie Dordt zichtbaarder werd in de samenleving, juist
ook voor de ongelovigen.’ Missie
Dordt wordt gekenmerkt door samenwerking, zegt Yvette, een heel
mooie unieke samenwerking tussen
alle verschillende kerken en geloofsgroepen op het Dordtse eiland. Ze
heeft het zelf ervaren bij de week van
het gebed, toen vanuit haar ge-

‘Laten we samen
het Licht uitstralen’
meente er een gebedsavond werd
gehouden in de oud Katholieke kerk.
Er was volledig respect voor alle gelovigen en fijne openheid naar elkaar
toe.
Missie Dordt, als samenwerking tussen
de Dordtse kerken, is aanwezig in de
Dordtse samenleving. Dat is ook de
missie van Yvette in het bestuur van

Nieuw bestuurslid

Missie Dordt. ‘Christus wil eenheid!
Laten we samen een eenheid zijn,
samen het Licht uitstralen en samen
onze Heer dienen. ’Het werk van Missie Dordt is verdeeld over meer dan
12 werkgroepen. Als bestuurslid
houdt ze contact met diverse werkgroepen en bezoekt hen jaarlijks.
Heel enthousiast is Yvette over het
nieuwe project SuperKids, wat later in
dit jaar gelanceerd wordt. SuperKids
is een eigentijds missionair kinderwerkprogramma en zal starten in de
wijken Crabbehof, Wielwijk en Krispijn.
Ook merkt Yvette dat ze nu als bestuurslid van Missie Dordt nog meer
functioneert als spilfunctie tussen
de gemeente en Missie Dordt.
De koppeling tussen een werkgroep van Missie Dordt en de gemeenteleden van de Christ
Family Chapel wordt door Yvette nu
nog makkelijker gemaakt. Yvette geniet van de creatieve aanpak van
Missie Dordt. Als door corona diverse
activiteiten afgelast moeten worden,
zoals een buurtkoffie, komen er ook
nieuwe initiatieven voor terug, bijvoorbeeld ‘Licht voor Dordt’, met
klokkengeluid en het aansteken van
kaarsen.
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Van de
werkgroepen

Ontmoeting
met Vrouwen
Samenkomen met allemaal

vrouwen rondom de Bijbel. Dat is

de werkgroep Ontmoeting met

Vrouwen. Tweemaal per jaar

wordt een inspirerende spreker
uitgenodigd en komen ruim

tweehonderd vrouwen uit heel

christelijk Dordt bij elkaar in de
Open Hof om te luisteren,
bidden en te zingen.
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Mieke (65) is ruim twintig jaar betrokken geweest bij deze voor haar heel
bijzondere ochtenden. ,,We hebben
dingen van God ervaren.” ,,Het is zo
mooi om te zien hoe op zo’n ochtend honderden vrouwen bijeenkomen uit allerlei verschillende kerken
en hoe er vooral wordt gefocust op
hetgeen we gemeenschappelijk
hebben”, vindt Mieke. ,,Waar je kerkt
doet niet ter zake. Vrouwen van
evangelische tot bondskerken komen samen rond de Bijbel; het Boek
dat ons allemaal bindt.

Mieke heeft mooie dingen mogen
ervaren tijdens de jaren dat ze zich
inzette als penningmeester voor de
werkgroep. ,,Wonderlijke dingen
waarin we Gods hand zagen. Dan
zie je dat je de ochtenden niet alleen
organiseert voor je eigen pleziertje,
maar dat Hij er ook een plan mee
heeft.” Dat was iedere keer weer te
zien in hoe alles op zijn plaats viel op
zo’n ochtend. ,,Dat je voorafgaand
aan een ochtend nog even alles
doorneemt en dat de spreker, die er
dan voor het eerst bij is, vertelt dat
waar wij het over hebben precies is
waar hij of zij mee bezig is geweest.
Dat het precies in het plaatje past.
Dat vind ik heel bijzonder.”
Ook dat het financiële plaatje steeds
weer rondkwam, vind Mieke heel bij-

Mieke Dekkers (rechts) en Linda Vink tijdens de laatste ‘ontmoeting met vrouwen’.

zonder. ,,Daar hield ik me als penningmeester natuurlijk het meest
mee bezig. Zo’n ochtend met ruim
tweehonderd vrouwen kost niet niets.
De kosten voor de spreker, locatie en
aankleding zijn door de jaren flink opgelopen.” Toch kwamen er steeds
weer genoeg giften binnen. ,,Dat
vind ik best bijzonder.” Al ging het
ook wel eens een jaar wat minder.
,,Dan was de opkomst slecht en
dachten we eraan of we niet moesten stoppen. De keer erna werd het
dan opeens weer beduidend drukker. Een teken voor ons om toch door
te gaan.”

Mieke hoopt dat de ontmoetingen
nog lang op deze manier door kunnen gaan. ,,Je ziet dat het tot opbouw is van de vrouwen die komen,
maar ook van de vrouwen die eraan
meewerken. Het is zo mooi om zo
met je geloof bezig te zijn. En soms

lijkt het misschien dat iets geen uitwerking heeft, maar God heeft een
plan”, vertelt Mieke die zelf geen
christelijke opvoeding had, maar ooit
geraakt is door kinderwerk op de
camping. ,,Tijdens die kinderclub heb
ik iets ervaren wat ik nog nooit had
meegemaakt, dat heb ik altijd met
me meegedragen en is de basis geweest voor mijn geloof. Dus, al lijkt je
inzet geen zin te hebben, houdt vol,
God gaat ermee aan de slag.”

Ontmoeting met vrouwen
“Geloven als levensstijl”
met Dorina Nauta
5 november 2020

Tekst: Jannelie Bras

Zingen is twee keer bidden
Zingen met en voor elkaar tot

eer van God uit het liedboek van
Johannes de Heer, dat brengt

een groep zondagavondzangers
en cliënten met hun familie

samen. De ene week is het in

Crabbehoff en de andere week
in Vreedonk, maar elke week is

Ad Euser erbij. Hij wacht vol ent-

housiasme de binnenkomers op

met een gezellig praatje. Ad is
samen met zijn vrouw Joke al

10 jaar betrokken bij de zondagavondzang. De gewoonte van
zondagavondzang kent in

Dordrecht al een lange traditie;

het is 60 jaar geleden begonnen
in het ziekenhuis Refaja.

Ad kondigt de liederen aan en
geeft daarbij een persoonlijke boodschap. ‘De tekst van het lied ‘Is uw
paspoort getekend door hem?’ is
de belangrijkste vraag in ons leven.’
Na elk lied is uit de zaal wel een volgend liednummer te horen. Soms is
het ent-housiasme zo groot dat er
drie nummer tegelijk gevraagd worden. Maar dan regelt Ad Euser op
een soepele manier even de wachtlijst met de volgorde. Het zingen
wordt ingezet door het orgel en de
stemmen van de groep zangers die
voorin de zaal in een halve cirkel
staan, klinken de zaal in. Ouderen
knikken instemmend en waar mogelijk wordt er meegezongen. Naast
de ouderen zitten gastvrouwen en
gastheren, die helpen het lied op te
zoeken in de liedbundel. Jos en Gerrie van den Bogaard uit de Hervormde wijkgemeente 2 en 7 zijn
samen gastheer en gastvrouw. Hun
betrokkenheid begon toen de ouders van een vriendin hier verpleegd
werden en ze op bezoek kwamen.
Ze zijn sindsdien blijven komen en
begeleiden de dementerende ou-

deren en zingen zelf van harte mee
met de liederen.

De groep zangers is gevarieerd van
leeftijd en ze komen uit verschillende
kerkelijke gemeenten in Dordrecht.
Onder de zangers zijn jongeren uit
de gereformeerde gemeente. ‘Dit is
een mooie manier om de zondag al
zingend af te sluiten.’ Mevrouw van
der Weijden van de hervormde vereniging ‘Calvijn’: ‘Al gaan we zondags naar verschillende kerken, hier
ervaar ik dat de kerkmuren wegvallen.’ Terwijl haar man de jongste kinderen op bed legt, gaat zij met haar
oudste dochter Hanna zingen.
‘Prachtig, die liederen van Johannes
de Heer, zo’n mooie boodschap.’

Familie Vink uit de Gereformeerde
Gemeente is met een groot deel
van het gezin bij de groep zangers.
Mevrouw Vink is al vanaf haar zestiende (toen woonde ze in de zusterflat) regelmatig bij het zondagavond zingen, toen nog in het Refaja ziekenhuis . Ze zijn nu, na een
verhuizing van Werkendam naar
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Dordrecht, zo'n kleine drie jaar eigenlijk elke zondagavond als gezin
zingend aanwezig. Ze zingen heel
graag met elkaar thuis en de meesten van hen zitten ook op een koor.
De jongste van de familie Vink is
Daan en met zijn elf jaar kan hij met
dit tijdstip nog mooi mee naar de
zondagavondzang. De anderen kinderen Vink zijn er wisselend bij, afhankelijk van de JV, onregelmatige
werktijden of het zijn bij hun
vriend/vriendin. De familie Vink haalt
altijd een oudere dame op, die het
ook zo heerlijk vindt om te mogen
zingen van onze hemelse Vader. Ze
noemen haar onze "surrogaat" oma.

De familie Vink vindt het zeer waardevol om zingend het Rijke Evangelie te mogen overbrengen aan onze
oudere medemensen en een ieder
die het horen wil. Maar ook voor
henzelf zijn de psalmen en liederen
vaak bemoedigend en vreugdevol.

Vacatures
Missie Dordt

Gezocht: bestuursleden
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De stichting Missie Dordt ondersteunt kerken en geloofsgemeenschappen bij de verkondiging van
het Evangelie op het eiland van
Dordrecht. Voor het stichtingsbestuur zoeken wij per direct een 2e
secretaris en een coördinator kerken en gemeenten (v/m). De vacatures betreffen een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 2 u./wk.
• 2e Secretaris
• Coördinator
Kerken & Gemeenten

Meer informatie?
Kijk op www.missiedordt.nl.

Hebt u passie voor het doorgeven
van het Evangelie en gelooft u
dat wij geroepen zijn om daarin
samen op te trekken? Denk dan
eens biddend na over deze vacatures en maak uw motivatie kenbaar bij de bestuursvoorzitter

Ebe Bruinsma
voorzitter@missiedordt.nl
06 549 70 435

‘Zingen is twee keer bidden’. Wat
we ook vaak ervaren als een aanvulling op de preken die we die dag
hebben gehoord. Onze wens is dat
die God, waarvan we zingen voor
ieder persoonlijk het rustpunt van
hun hart en leven mag zijn. Alleen in
Hem is er vreugde voor jong en oud,
daar ligt zoveel Rijkdom!’

Een bijzonder moment van de zondagavondzang is het zingen op eerste kerstdag ’s morgens vroeg. Om
6:00 uur wordt er door de zangers en
vrijwilligers gezongen met begeleiding van verschillende instrumenten.
De deuren van de kamers van de
cliënten zijn dan geopend en zo
wordt de herdenking van de geboorte van het Kind Jezus, zingend
ter ore gebracht.

Welkom om mee te komen zingen,
elke zondagavond 19.45-20.30 uur.

Locaties

HET SPECTRUM VREEDONK
Aanvang 19.45 u
Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht
078 617 65 66
VERPLEEGHUIS CRABBEHOFF
Aanvang 19.45 u
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
078 652 88 88

Contact personen

Ad Euser
078 61 66 101, 06 260 78 348
zondagavondzang@missiedordt.nl
Wim Klop
078 61 86 450, 06 518 44831

Data 2020

www.missiedordt.nl

Oud Papier

Wij zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers. Voor aanmelden
en verdere informatie
mail of bel Rianne van der Knijff
oudpapier@missiedordt.nl
of 06 424 48 904

Broodnodig is
‘er zijn voor de ander’
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Michiel van de Berg is sinds een half jaar betrokken bij Broodnodig.
Michiel heeft een sprookjesatelier, een creatieve vormgeving van

boeken en straatnamen. Hij is kerkelijk actief in gemeente ‘De Bron’,

de protestantse wijkgemeente van Stadspolders. Jarenlang Is

Michiel diaken geweest en inmiddels al geruime tijd betrokken bij
een missionaire werkgroep. Zo werkt hij al 10 jaar mee aan de

maandelijkse maaltijd in de kerkelijke gemeente. Voor wie wil wordt

op een vrijdagavond van elke maand met elkaar gegeten. Dit zijn

leden van De Bron én wijkbewoners die geen lid zijn. Zo ontstaat er

contact tussen allerlei verschillende mensen uit de wijk.

Nu de pensioen- gerechtigde leeftijd van Michiel dichterbij komt,

komt er meer tijd vrij. Door een oproep op Facebook dat er mensen

gezocht worden voor Broodnodig, herinnerde Michiel zich weer

hoe hij jaren geleden al van dit project had gehoord.
Het trok zijn aandacht en hij meldde zich aan.

Michiel is dus één van de vrijwilligers
die op dinsdagavond op de hoek
van de Spuiboulevard en de Johan
de Wittstraat het ‘Broodnodig’ uitdeelt. Op dinsdagmiddag om half 5
beginnen de voorbereidingen in de
Kruiskerk aan de Vriesestraat. Het
brood wordt belegd en verdeeld
over lunchpakketjes. De soep en de
knakworsten worden opgewarmd.
Het team gaat bij elkaar zitten en
opent de Bijbel en bidt God om
zegen over het werk van Broodnodig.

Om half zeven is het team van ongeveer zeven mensen te vinden op
straat, klaar om het nodige brood uit
te delen. De bezoekers krijgen soep,
warme worst en een lunchpakket.
Heeft er iemand kleding of schoenen
nodig? Ook daar is aan gedacht,
want in de auto liggen dekens en
kledingstukken. Als de juiste maat

ontbreekt, wordt het genoteerd en
geregeld dat een passend kledingstuk er volgende week is. Er komen
wekelijks zo’n 20 tot 30 mensen die
gebruik maken van het aanbod van
het project Broodnodig.

Er is 45 minuten de tijd om het eten
uit te delen en elkaar te spreken.
Daarna gaat het team Broodnodig
weer terug naar de Kruiskerk. Er wordt
in een schrift verslag gedaan, zodat
het team dat volgende week de
straat opgaat op de hoogte is. Bij het

opruimen zijn er fijne gesprekken tussen de teamleden over hoe ze het
ervaren hebben op straat.

Michiel geniet van het praktisch
bezig zijn als christen. Deze mensen
hebben eten nodig, maar vooral
aandacht. Dat aspect van contact
maken is voor hem het interessantste
punt in het eerste half jaar dat hij actief is bij Broodnodig. Hij merkt dat bij
het nemen van de tijd er rust ontstaat
voor een gesprek. Een gesprek over
deze dag of over gebeurtenissen

van de afgelopen week. Of het praten over het leven op straat en/of
het leven met een verslaving. Door
het meedenken ontstaan er mogelijkheden om te verwijzen naar de
hulpverlening. Het zien van de ander,
het luisteren naar het verhaal geeft
Michiel plezier in het werk van Broodnodig. Het evangeliseren met daden
zodat de ander in de aandacht en
liefde iets van God mag ervaren. En
daarbij komt het gesprek soms ook
op God. Bijvoorbeeld die keer dat
een bezoeker hem vroeg: ‘Denk jij
nou echt dat God bestaat?’ was
voor Michiel een mooi moment.
Bij de vraag naar andere mooie momenten somt hij er nog twee op.

De keer dat een teamlid een bezoeker aansprak op zijn leven en hem
aanmoedigde om te stoppen met
alcohol. Na deze scherpe woorden
omhelsde het teamlid de bezoeker.
Michiel is ontroerd bij het vertellen
van deze herinnering. Hij realiseerde
zich toen dat de meeste bezoekers
zoveel liefde en genegenheid missen
in hun leven.
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Of die keer dat twee dames stopten bij Broodnodig en hen een
gulle gift gaven voor het werk. Zij
hadden als toerist een dag genoten van de mooie stad Dordrecht, maar waren bij het
verlaten van de stad geraakt toen
ze het werk van Broodnodig zagen.
Michiel vindt het goed dat het project Broodnodig ook zichtbaar is voor
anderen, waarbij de kerken een gezicht krijgen in de samenleving.

In het project Broodnodig is de samenwerking tussen de verschillende
kerken zichtbaar. In het team wordt
er gesproken over de eigen kerkelijke
gemeente en gedeeld hoe ze in het
geloof staan. Michiel ervaart persoonlijke betrokkenheid en veel respect voor elkaar. Wat Michiel als
missie ziet voor Missie Dordt is het er
zijn voor de ander ‘want wat je ooit
gedaan hebt aan de minste van mijn
broers, zegt Jezus , dat heb je aan mij
gedaan’.
Tekst: Irma Verduijn
Pag. 13: Koos van Noppen

Hij werkt achter de schermen, maar daar is hij dan ook

in zijn element. ‘Ik ben niet iemand voor op het podium’,

zegt Friso Goudriaan. Binnenkort viert hij zijn 25-jarig jubileum
als penningmeester van Missie Dordt.
Een longtransplantatie maakte dat
hij een kwart eeuw geleden zijn baan
in de accountancy moest opgeven.
Toen hij volledig afgekeurd thuis
kwam te zitten moest hij zijn leven opnieuw gaan uitvinden. Zijn vrouw
maakte carrière, Friso werd ‘huisman’. En sprokkelde vrijwilligersklussen bij elkaar. Hij werd penningmeester van de diaconie van de
Hervormde gemeente, deed de administratie van het kerkelijk bureau,
werd actief bij Schuldhulpmaatje
Drechtsteden en het Diaconaal Platform, kortom hij grossierde in ‘goede
werkjes’. Eén van die taken is het
penningmeesterschap van Missie
Dordt.

‘Een win-winsituatie’, noemt hij het.
‘Je helpt de organisatie met je vakkennis. En tegelijkertijd levert die be-

trokkenheid ook voor jezelf veel op.
Je ziet waar God aan het werk is in
de stad. En de samenwerking bij Missie Dordt leert je ook over kerkmuren
heen kijken. Vijfentwintig jaar geleden zat iedereen nog veel meer ‘opgesloten’ in z’n eigen kerkverband.’
Het is één van de ontwikkelingen die
hij observeert.

Nog zo’n verschuiving: ‘Het missionaire werk is veel persoonlijker, individueler geworden. Voorheen was het
vaak ‘een groep’, die zich richtte op
‘een doelgroep’. Nu gaat het veel
meer om een missionair-diaconaal
contact tussen twee mensen. We
werken ook langs veel meer verschillende kanalen. Dat varieert van het
‘delen van je leven’ tot het uitdelen
van brood, het schoonmaken van
portieken, het afwassen in de keuken

Jubilaris Friso Goudriaan
tekent nog graag bij

in de penitentiaire inrichting, etc.’
Nog een andere: ‘Missie Dordt is ooit
ontstaan als het initiatief van leden
van kerkelijke gemeenten die niet
bijster enthousiast waren over evangelisatiewerk. Tegenwoordig zie je
juist dat kérken zich heel erg bekommeren om de vraag hoe ze missionair
present kunnen zijn in de stad. In het
licht van de geschiedenis is dat een
opmerkelijke ontwikkeling. Wel mooi,
trouwens. Het raakt ook aan mijn verlangen dat we meer mogen meemaken dat mensen door het
evangelie worden geraakt en toetreden tot de gemeenten.’

‘Ajax-voorzitter Michael van Praag
zei ooit dat je als bestuurder na maximaal 9 jaar het veld zou moeten ruimen. Je kunt een soort bedrijfsblindheid ontwikkelen. Zeker bij vrijwilligerswerk wordt al snel alles ‘oké’ gevonden, want iemand zet zich belangeloos in. Daar wil ik scherp op zijn.
Maar hoewel ik er al bijna 25 jaar zit,
teken ik nog heel graag bij. Er zijn
veel ontwikkelingen die ik graag van
nabij wil meemaken.’
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Financieel jaaroverzicht 2019
INKOMSTEN

Particulieren
Kerken en gemeenten
Bedrijven
Acties
Overig

Begroting
2019

Rekening
2019

Rekening
2018

16.750
10.500
9.000
6.250
0

15.865
21.105
8.380
9.396
2

9.979
9.310
6.497
6.119
4.584

Totaal inkomsten

48.750

54.748

36.489

Coördinatie
Projectkosten
Algemene kosten
Fondsenwerving en promotie
Totaal uitgaven

37.500
13.750
5.750
1.500
58.500

34.936
12.081
5.108
4.291
56.416

13.325
20.821
2.914
3.211
40.271

UITGAVEN

SALDO

-9.750

-1.668

-3.782

Het bestuur ziet dankbaar terug op het jaar 2019. Met de komst van de missionair coördinator heeft de stichting samen met de participerende kerken en
gemeenten veel initiatieven kunnen ontwikkelen en de bestaande werkgroepen kunnen versterken. We zien de inkomsten in 2019 significant toenemen
ten opzichte van voorgaand boekjaar. De kosten zijn gestegen vanwege de
kosten van coördinatie en hogere algemene kosten. Deze posten waren
voorzien. De post fondsenwerving en promotie wijkt af; in 2019 hebben we
vanwege fondsenwerving een folder en nieuwe huisstijl ontwikkeld. We hopen
ook in 2020 weer op u te kunnen rekenen!
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COLOFON
STICHTING MISSIE DORDT

Voorzitter
Ebe Bruinsma
078 6163746
voorzitter@missiedordt.nl

Penningmeester
Friso Goudriaan
078 3210351
penningmeester@missiedordt.nl
Secretariaat
Riëtte Bunk
078 6214120
secretariaat@missiedordt.nl

Algemeen bestuurslid
Yvette Crentsil
06 14388667
algemeen@missiedordt.nl

Missionair Coördinator
Wiebe van Horssen
06 28196630
coordinator@missiedordt.nl
Postadres
Berlage-erf 26
3315 JJ Dordrecht

www.missiedordt.nl

Druk
Drukkerij RAD, Dordrecht

Vormgeving
Studio Vincenti, Dordrecht

Missionair werk
kan niet zonder
uw steun!

Missie Dordt is afhankelijk van giften
van kerken en particulieren. Op het
moment zijn er nog onvoldoende financiën om ons werk ook in 2021
voort te zetten.
Uw gift is van harte welkom op
NL18 RABO 0166 4614 31.
Wilt u informatie over de mogelijkheid om Missie Dordt testamentair te
gedenken, neem dan contact met
ons op: info@missiedordt.nl
Namens het Stichtingsbestuur,
Friso Goudriaan,
Penningmeester
Stichting Missie Dordt

Regie van de hemel
Laatst hoorde ik een dominee
in een preek spreken over
‘de regie van de hemel’.

Een mooie uitdrukking, waar ik
nog een tijd op heb lopen

kauwen. Wij willen graag zelf
de regie over ons leven,
over onze organisatie.

Maar hoeveel te beter is de
‘regie van de hemel’;

al geef ik grif toe dat je die
vaak pas achteraf ziet.

In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een verbreding van het
draagvlak van Missie Dordt. Meer
dan 25 kerken en gemeenten op het
eiland van Dordrecht zijn lid geworden van onze stichting en hebben
zich officieel verbonden aan de
doelstelling: samen missionair present
zijn in onze samenleving. Hun commitment doet goed, omdat het zich
vertaalt in meedenken, meebidden
en meedoen.
Al vele jaren is er gebeden om mee
te mogen maken wat wij nu zien, namelijk dat kerken zich in gezamenlijkheid willen inzetten voor de voort-

gang van het evangelie in onze stad.
Veel van ons hebben er hartstochtelijk naar verlangd. Het is de verhoring
van hun gebed. Regie van de hemel, zo zie ik het, achteraf.

We zijn alweer een kwartaal onderweg in het nieuwe jaar. Als ik aan de
nabije toekomst denk, schiet me de
uitspraak van burgemeester Kolff te
binnen: ‘Laten we wat minder in
onze comfortzone blijven en wat
meer contact leggen met mensen
die we nog niet kennen.’ Een oproep
aan elke Dordtenaar. Maar zeker de
leden van kerken en geloofsgemeenschappen mogen zich hierdoor uitgedaagd voelen. We
hebben rond ‘The Passion’ programma’s opgezet om de eenzaamheid
tegen te gaan. Mijn droom is dat die
aandacht voor medemensen zich
niet beperkt tot incidentele momen-

ten, maar structureel een plek krijgt in
ons dagelijks leven. Het helpt daarbij
om regelmatig te reflecteren op
deze vragen: Wie ben jij voor God?
Wie ben jij voor je naaste?

in deze coronatijd zoeken we naar
het “nieuwe normaal” – ook dan blijft
op Jezus zien en HEM volgen de
beste weg. Hij was er voor anderen
en voor ons.
Van harte wens ik je toe, dat je tot
zegen mag zijn.
Onder de regie van de hemel.
Namens het Stichtingsbestuur,
Ebe Bruinsma,
Voorzitter Stichting Missie Dordt
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Geef ons Uw vrede in deze stilte
Breng onze onrust tot rust
~ Sela ~

Missie Dordt is mede-initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Licht voor Dordt
Samen brengen we Licht aan iedere Dordtenaar die wordt getroffen
door de gevolgen van het coronavirus.
www.lichtvoordordt.nl

