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Nieuwsbrief december 2016
 

Zo aan het einde van het jaar heb ik vaak de 

neiging om “terug te kieken”, dat had ik 

vandaag ook. En toen ik alles eens voorbij 

liet komen was dat best heel wat. Het gevoel 

wat hierbij kwam bovendrijven was en is een 

enorme dankbaarheid. 

 

Een eigen stichting op eigen benen 

Als project basisvoedsel en inloophuis 

hebben we 8 jaar lang een thuis en 

ondersteuning gehad als activiteit van de 

V.E.G. Beréa. Dat is dit jaar allemaal 

veranderd, we moesten een nieuwe locatie 

zoeken en volledig op eigen benen staan. 

Los van de praktische impact moest dit toch 

echt wel even als team emotioneel verwerkt 

worden, daar hebben we dan ook de tijd 

voor genomen. We zijn blij dat we hier 

wonderlijk goed doorheen zijn gekomen en 

dat het hele team is gebleven. 

Praktisch gezien kwam er ook wel wat op 

ons af, om maar eens wat dingen te noemen: 

het oprichtingen van de stichting en het 

vormen van een bestuur, het financiële 

aspect, een nieuwe locatie, de ANBI status 

(aangevraagd en gekregen yes!), een eigen 

website, logo, briefpapier, flyers, 

emailadressen, office 365, computer 

apparatuur, telefoon etc. etc. 

Geestelijk gezien ervaren we dat dit ons 

meer ruimte en vrijheid heeft gebracht. Ik 

geloof dat we in een nieuwe dimensie zijn 

gestapt waarin we meer vrucht zullen 

dragen dan voorheen. Het is zo bijzonder om 

op zoveel fronten de hand van God in het 

project te zien. Begrijp me niet verkeerd, we 

werken er echt keihard voor, allemaal, maar 

we staan er ook naar te kijken en de dingen 

gebeuren gewoon.  

We merken dat wanneer wij doen wat wij 

kunnen, dat Hij doet wat alleen Hij kan. 

 

Het team 

Als team zijn we een familie en God voegt 

ook mensen toe. Mensen komen uit zichzelf 

en bieden aan om mee te helpen. Om maar 

eens een paar voorbeelden te noemen. Er is 

nu iemand die mij Vispoort breed 

ondersteunt met beleidsmatige en 

organisatorische zaken en we hebben nu 

een heuse kok die de groenten die we 

uitdelen lekker klaarmaakt, mensen hiervan 

laat proeven en recepten meegeeft. Dat 

geeft zo’n meerwaarde. Mensen weten 

soms gewoon niet hoe je op een gezonde en 

goedkope manier groenten lekker klaar kan 

maken. 

 

Getuigenissen 

Elke keer zitten we als team ná het project 

Basisvoedsel en inloophuis bij elkaar, dan 

delen we wat we hebben meegemaakt die 

morgen. Wat me opvalt is dat bezoekers 

opener worden en dat ze vaak hun 

levensverhaal aan ons vertellen, soms zijn wij 

de eersten met wie ze bepaalde zaken 

kunnen delen. Tijdens zo’n team moment 

hoorden we van twee medewerkers dat ze 

met een vrouw  
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hadden mogen bidden en dat deze vrouw  

haar leven aan de Here Jezus had gegeven. 

Enkele weken later was ik aanwezig bij haar 

doop en hoorde ik weer een stukje meer van 

haar indrukwekkende verhaal.  

Ze volgt nu de discipelschap training die we 

als Vispoort om de week geven en ze groeit 

en bloeit geestelijk helemaal op. Kijk, daar 

doen we het nou voor. 

 

Financieel 

Ook financieel zijn en worden we gezegend 

waardoor we kunnen doen wat nodig is. Ook 

hierin ervaren we de zegen van God. Een 

mooi voorbeeld hiervan was dat de 

projectauto kapot was gegaan, de reparatie 

zou zo´n €800,- gaan kosten. Binnen een 

week kregen we een gift binnen van €750,- 

en een vriend uit het land stuurde ons een 

kerstkaart met €50,- voor Vispoort, is dat nou 

niet bijzonder? 

 

Kerstpakketten 2016  

Donderdag 17 december begon vroeg. Om 

half 8 werden er 158 kerstpakketten 

afgeleverd samen met zo’n 2000 stuks fruit. 

Van te voren hadden we de opstelling, de 

rolverdeling en de manier van werken 

binnen het team van het basisvoedsel 

project goed doorgesproken, het liep dan 

ook allemaal gesmeerd. In een treintje liep 

een deel van het team achter elkaar aan en 

deden het fruit in zakken die we later bij de 

kerstpakketten mee zouden geven.  

We lazen samen Mattheüs 9:36 

 “Toen Hij de scharen zag, werd Hij 

met ontferming over hen bewogen, 

daar zij voortgejaagd en afgemat 

waren, als schapen die geen herder 

hebben.”  

Dat zien we ook, de mensen die we mogen 

helpen en de Heer niet kennen zijn 

voortgejaagd en afgemat. Jezus zei in 

Mattheüs 11:28  

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn 

en onder lasten gebukt gaan, dan zal 

ik jullie rust geven.” 

Het is ons verlangen dat de bezoekers, de 

Here Jezus als hun Herder zullen vinden en 

bij Hem tot rust zullen komen. 

Daarna gingen de deuren open en hebben 

we die dag vanuit dat hart de mensen 

ontvangen. 

De dag was een groot succes en mensen 

waren erg blij met hun pakket. De pakketten 

die wij mochten uitdelen werden 

gesponsord door Christengemeente 

Zuidpoort, Evangelie gemeente de 

Wijngaard en Pinkstergemeente Vlissingen 

e.o. 

Met hartelijke -Vispoort- groet,   
Kees Verkerke 
 

 

 

 

 

Omdat we zijn aangemerkt als een ANBI is uw gift 

aftrekbaar op uw belastingaangifte.  

 

Als u stichting Vispoort wilt steunen, dan kunt u 

een gift overmaken op rekeningnummer:  

NL75 RABO 0179 1202 63. 

 

Voor contact kunt u een mail sturen: 

info@vispoortvlissingen.nl 

 


