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in dit nummer van Kompas leest u:
- Jezus bij het graf van Lazarus
- beste varenden
- Ludwig Ingwer Nommensen

III

- de schepping

Wilt u het werk onder de varenden financieel steunen? Dan kunt u een bedrag
storten op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van het Landelijk Kerkelijk
Bureau te Veenendaal o.v.v. Varenden.

- gebed van en voor Israël (gedicht)
- brief
- kerkdiensten Mannheim

inleveren kopij

Het volgende nummer van Kompas zal D.V. in september 2020 verschijnen. De
kopij dient uiterlijk 8 september ingeleverd te worden.
Redactie-adres: Stooplaan 26, 3311 DM Dordrecht. Telnr.: 078-6138280.
Mob.tel: 06-53596380. E-mail: hvdham@kpnmail.com
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Christus zei: 'Ik ben de Opstanding.' In die woorden greep Hij vooruit op
Pasen. De dood is de straf op de zonde. De Heere Jezus heeft Zich aan het oordeel van de dood overgegeven, om zó van binnenuit, de dood te overwinnen.
Hij heeft echt de dood achter Zich gelaten.
Niemand kon de dood overwinnen, dan alleen Hij Die wilde sterven, terwijl Hij
dat niet hoefde. De dood kon Hem niet houden. Na drie dagen had Hij het recht
om op te staan. Hij leeft en Hij leeft met Zijn kerk mee. Hij is nabij de ziel die
tot Hem zucht, Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht.
H. van der Ham

Jezus bij het graf van Lazarus
'Jezus weende.' (Johannes 11:35)
De kortste tekst uit de Bijbel is: 'Jezus weende.' Lazarus was ernstig ziek. Zijn
zusters Martha en Maria dachten: Was Jezus er maar. Hij zou onze broer wel
beter maken. Maar het werd sterven.
In het oosten werd iemand heel gauw begraven, reeds na enkele uren.
Na enkele dagen kwam Jezus pas. Martha en Maria waren erg verdrietig. De
Heere vroeg waar Lazarus begraven was. Hij was diep bewogen. De dood is zo
erg! Jezus leeft mee. Hij weende. Daar schaamde Hij Zich niet voor.
Ook in 2020 kan Hij meevoelen in verdriet. Hij weet wat er omgaat in uw hart.
Hij kent de smart van mensen.
Wij moeten niet te snel, tegen iemand die verdriet heeft, zeggen: 'Ben je er nu
nog niet overheen? Het leven gaat verder.' Dat is helemaal mis. Verdriet over
de dood hoeven we niet weg te drukken. Daar mag ruimte voor zijn. De Heere
Jezus weende immers bij het graf van Lazarus. Zo mag er bij ons ook rouw en
verdriet zijn.
Wij hebben niet alleen een Zaligmaker Die geweend heeft over de dood en bij
het graf. Maar wij hebben een Zaligmaker Die de Overwinnaar is over de dood.
Hij zei al tegen Martha: 'Ik ben de Opstanding en het leven. Geloof je dat?'
Die woorden maakte Hij waar, door Lazarus uit de doden op te wekken.
Christus riep: 'Lazarus, kom uit!' En Lazarus kwam uit.
Dat was het machtswoord van de Zaligmaker. Er is er maar Eén Die tegen een
dode kan spreken.
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De Heere heeft dikwijls Zijn gunst betoond. En Zijn nabijheid doen ervaren. En
Zijn zegen gegeven.
Een schipper hoeft zondag niet te werken; dat is niet nodig.
Er is een categorie schippers die ook in deze tijd, door Gods goedheid, geen
grote problemen hebben. Anderen voelen dat de vrachtprijzen omlaag gaan. Ze
kunnen moeilijk een acceptabel reisje vinden. Hoe zal het gaan?
Diverse varenden hebben een achterstand bij de bank. Kan het noodzakelijke
onderhoud plaats vinden? Ik leef graag mee met jong en oud.
Veel broeders en zusters zijn de coronacrisis nog goed door gekomen. Vaak
hebben ze de kinderen of kleinkinderen een poos niet kunnen zien. Dat was
stil, maar ze zijn gespaard.
Broeder en zuster Van Haren sr. gaan wat achteruit. Zuster H. van Haren-Leeuwestein heeft problemen met haar nieren. En broeder L. van Haren is ook niet
sterk meer. De Heere moge bij hen zijn. Het adres van familie Van Haren:

beste varenden
In februari, maart brak wereldwijd een pandemie uit: het gevaarlijke corona
virus. Het kostte ook in de lage landen aan de zee duizenden mensenlevens.
De overheid nam noodzakelijke maatregelen. Alle samenkomsten werden verboden. Een aantal schippers voer ver weg. Ze bleven maar een poos weg van
thuis.
Fysieke aanwezigheid in de kerkgebouwen diende zoveel mogelijk beperkt te
worden. De erediensten konden door deze omstandigheden slechts in digitale
vorm doorgang vinden. Het overgrote deel van de gemeente kon de dienst niet
in een kerkgebouw meemaken.
Schippers maken het wel vaker mee, dat ze ergens niet naar de kerk kunnen.
Of dat ze een zondag mee luisteren.
Maar het was nu wel een heel bizarre situatie! Verruimende maatregelen zijn
afgekondigd. Maar dat we, zoals we dat gewoon waren, in de Havenkerk in
Mannheim bij elkaar kunnen komen, is nog niet aan de orde. En dat moet toch
ons verlangen zijn, dat we ook tegen ieder kunnen zeggen: Kom naar de kerk,
mensen die de kerk nog nooit van binnen hebben gezien. Dan is, als het goed
is, een kerkdienst toch ook een evangelisatie bijeenkomst. Het is méér dan dat.
maar dat hoort er toch ook bij?!
Onze trouwe organist Wolfgang Schostak maakt het goed, wat zijn gezondheid
betreft. Hij verlangt er sterk naar dat de diensten in Mannheim weer gehouden
kunnen worden. Als het verantwoord is/kan, worden de erediensten na de vakantie weer iedere zondag gehouden. Achter in Kompas vindt u een overzicht.
Het is bijzonder dat in Mannheim zoveel jaren reeds kerkdiensten voor de Nederlandse schippers en hun gezin zijn.
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L. van Haren
Hugo de Grootplein 29
3314 EG Dordrecht
Diverse bekenden hebben zorgen. In de gezinnen, in de huwelijken.
In het vorige nummer van Kompas schreef ik dat onze zoon Gerrit ernstig ziek
was. Hij heeft vier zware kuren in het Erasmus ziekenhuis gehad. Donderdag
25 juni kreeg hij de uitslag. Die was heel goed. Schippers hebben mee gebeden. De Heere heeft de gebeden gehoord. Het adres van Gerrit:
G. van der Ham
Rijnstraat 20
3313 GW Dordrecht
De vakantieperiode breekt aan, en sommige jongeren hebben al heel vroeg vakantie gekregen door de coronacrisis.
We mogen bidden dat de Heere, in deze tijd van ontspanning, een ieder wil
bewaren en beschermen. Ook de kinderen. Dat er geen ernstige ongelukken
gebeuren.
Ook wanneer wij met vakantie gaan, dichter bij of verder weg, dan is het nodig
dat we voor Gods oog leven! Laat dat het allervoornaamste zijn bij onze voorbereidingen voor de vakantietijd. Dat we niet alleen denken aan ontspanning,
aan vreugde en aan dingen die ons misschien aantrekken. Maar bovenal gedachten hebben met betrekking tot de Heere, het overdenken van God. Mediteren.
Meditatie bevestigt onze kennis. Zijn we nog Bijbelvast?
Meditatie doet onze liefde ontbranden. En meditatie stimuleert de tere vreze
Gods. Hadden we daar meer van!
Kompas, nr. 2 - juli 2020

7

Meditatie geeft rust aan de ziel, als we het moeilijk hebben.
We denken ook aan onze oud-schippers. Enkelen zijn eenzaam of bedroefd. De
Heere is ook de God van alle vertroosting. Hij belooft: 'Ziet, Ik ben met ulieden
al de dagen tot de voleinding der wereld.'
Dat geldt ook voor hen die niet op vakantie gaan. Ons gezin hoopt een weekje
op vakantie te gaan, naar Limburg NL.
Maandag en donderdag werk ik in het pastoraat en missionair onder zeevarenden. Door de coronacrisis kunnen zeelieden vaak niet aan boord. Ze kunnen
niet met hun werk beginnen. Of ze kunnen niet van boord. Ze zitten vast op
hun schip en kunnen onmogelijk naar huis.
Zeelieden zitten ook vast in de havens. Polen en mensen uit Oekraïne proberen
met busjes naar huis te komen. Filipino’s blijven steken in Manilla, als ze daar
al komen.
Als zeevarenden niet aan boord kunnen (niet kunnen werken), zitten ze helemaal zonder inkomsten. Regelmatig kom ik mensen tegen die al dertien maanden varen, of langer.
Tenslotte een hartelijke groet in deze crisistijd. De genade van de Heere Jezus
Christus en de liefde van God de Vader en de troost van de Heilige Geest zij
met u allen.
										

H. van der Ham

Ludwig Ingwer Nommensen III
Ludwig Ingwer Nommensen (1834-1918) heeft als zendeling veel mogen betekenen op het eiland Sumatra. Hij heeft daar heel ontroerende zaken mee gemaakt bij de Batakkers. Wat heeft de Heere zijn werk rijk gezegend!
Bij de bouw van zijn huis ondervond Nommensen veel moeilijkheden. Hij verzon er iets op. Hij nam het grootste boek dat hij had. Dat toonde hij aan de
Batakkers. Vervolgen sprak hij hen nog eenmaal vriendelijk toe. Nommensen
opende het boek en zei: 'Ik zal de namen opschrijven van al degenen die mij
tegenwerken en mij hier helemaal niet dulden.'
Maar de Batakkers waren bijgelovig. Ze wilden beslist niet dat hun naam in dat
grote boek kwam! Ze durfden de zendeling niet langer tegen te werken. Eindelijk kon hij zijn huis bouwen. Hij was blij dat hij een eenvoudig onderkomen
had. Meubels had hij niet. Hij timmerde een soort tafel. Met het allereenvoudigste was hij tevreden. De maaltijd bestond uit rijst en een beetje groente.
Nommensen kon met heel weinig toe.
Hoe was het leven in Silindung (op Sumatra)? Wilde taferelen speelden zich af.
Diverse stammen verkeerden voortdurend in oorlog. Alle Batakkers waren bang
zelf getroffen te worden. Ze waren er op uit vijanden te ontvoeren, vrouwen
en/of kinderen (van de vijand) mee te nemen, weg te slepen en op gruwelijke
wijze te vermoorden, nota bene.
Sluipmoord en sluwheid was aan de orde van de dag. In die omgeving moest
Nommensen zijn werk beginnen.
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Op een dag was hij naar een dorp in de buurt.
Twee Batakkers knipten ondertussen het ijzerdraad (spijkers kenden ze nog
niet) door waarmee de balken van zijn huis waren vast gemaakt.
De Batakkers hoopten dat het huis ’s avonds of ’s nachts in zou storten.
Nommensen kwam terug en stapte binnen. Maar voordat hij goed en wel zat
hoorde hij mensen roepen: 'Pas op, pas op! een aardbeving!'
De zendeling vloog naar buiten. En een ogenblik later stortte zijn huis in.
Hij was zijn huis kwijt.
Het trof hem bijzonder, dat de Heere hem wonderlijk gespaard had.
Twee keer werd Nommensen ernstig ziek. Op de markt hadden ze hem vergiftigd vlees verkocht. Maar hij werd toch beter.
Dikwijls trok hij de dorpen in. Hij leerde de Batakkers kennen en hun gewoonten en gebruiken. Ze waren echt van God los.
Ze wisten totaal niet wat recht was. Het waren echte kannibalen, menseneters.
Zelfs de stamhoofden deden er volop aan mee.

Enkele mensen werden christen en werden gedoopt.
Op den duur kon de zendeling ook een klein schooltje beginnen.
Nommensen heeft in de loop der jaren veel gewonde Batakkers geholpen. Veel
kogels heeft hij uitgesneden en wonden gehecht. Ook wist hij één en ander van
homeopathie. Tamelijk veel Batakkers kwamen naar hem toe voor behandeling
of medicijnen.
Maar wie christen werd, werd buiten de dorpsgemeenschap gesloten.
De zendeling werd er (tegen zijn wil) toe gedwongen de gelovigen/christenen
om zich heen te verzamelen in een christen-dorp.
Nommensen had veel geduld. De Batakkers treiterden hem, maar hij bleef
vriendelijk.
De kerk breidde uit.
										

H. van der Ham

Nommensen ontmoette een 'aardige' man. Ze dronken een kopje koffie en
praatten met elkaar. Het was een levendig gesprek. De zendeling dacht: hij is
een aardige man; ik hoop dat ik hem nog eens tegenkom.
Een paar dagen daarna kwam hij diezelfde man tegen als aanvoerder van een
gruwelijk bloeddorstige groep. Hij droeg een bamboestok met daaraan een
pas geveld mensenhoofd. Met de andere hand droeg hij een afgehouwen arm,
waaraan verschillende vingers ontbraken.
De man herkende Nommensen. Hij zag dat de zendeling heel verschrikt keek.
De man boog zijn hoofd een klein beetje. Maar het bloeddorstige geschreeuw
van de groep gaf hem nieuwe kracht en… hij ging door.
Nommensen ging achter hem aan. Hij probeerde de man te overtuigen, maar
het maakte verbazend weinig indruk. Vreselijk.
Hij heeft veel meegemaakt, veel gruwelen gezien. Nommensen kon dat ook
niet veranderen.
In september 1866 werd een groot voorvaderfeest gehouden. Een voorvadergeest eiste dat er een mens geofferd zou worden.
Deze keer zou de blanke man, Nommensen, uit de weg geruimd worden.
Hij hoorde ervan en ging toch naar het feest.
Batakkers tolden rond als bezetenen. Ze hitsten elkaar op om Nommensen te
doden. Dat eiste de geest van de voorvader.
De spanning was heel dreigend. Maar Nommensen ging staan en sprak: 'Een
grootvader die liefheeft, vraagt niet de dood van een nakomeling. Het is de
boze/satan die jullie hiertoe aanzet.'
Dit maakte indruk, maar de volgende dag kwamen de Batakkers weer opzetten. Plotseling ging het geweldig onweren en regenen. De mensen dropen af.
De Heere God nam het voor Zijn knecht op. De Batakkers merkten wel dat
Nommensen diverse keren wonderlijk gered werd.
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de schepping

gebed van en voor Israël

Een groot wetenschapper, de Engelse Isaac Newton (1642-1727) kreeg op een
dag bezoek van een collega die niet in de God, de Schepper, geloofde. Het was
een atheïst. Ze hadden met elkaar reeds meerdere discussies gevoerd.
Ze zaten samen in de studeerkamer van Newton. Opeens viel het oog van die
collega op een nieuwe wereldbol van Newton. Hij loopt ernaar toe en bekijkt
die wereldbol zorgvuldig en vraagt: 'Wie heeft die gemaakt?'
Newton antwoordt: 'Niemand.' De collega kijkt hem heel verbaasd aan.

Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël herrijz’
en elk volk dit wonder prijz’.
Heerlijk zij in ieders oog
wat U tot haar heil bewoog.

Waarom duldt U onze smart?
Zie de trotsheid die ons tart.
Onze heil’ge vreugd verging,
die elk plechtig feest omving.
Hoor Uw wijnstok, eens vol vrucht,
hoe z’ onvruchtbaar tot U zucht.

God van heerlijkheid en kracht.
Losser van ons voorgeslacht,
toon ook nu, dat U door strijd
Uw beminde volk bevrijdt.
Vel des vijands sterkten neer
en verwoest ze als weleer.

Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw Israël weer zij,
eens opnieuw bemind en vrij,
zodat ieder volk erkent,
dat U Isrels Losser bent.

Newton vervolgt: 'Misschien vind jij het vreemd dat ik zeg dat niemand deze
wereldbol gemaakt heeft, maar ik vind het nog véél vreemder dat jij zegt dat
de echte aarde (met alles wat erop leeft: dieren, planten, bloemen, bomen,
mensen inclusief jij en ik) geen Schepper heeft! Maar dat alles vanzelf ontstaan
is! In den beginne schiep God de hemel en de aarde.'
God openbaart Zich in het eerste Bijbelboek Genesis. In den beginne. Er staat
niet: Sinds het begin. Maar 'In den beginne schiep God ...' Scheppen in de zin
van: onnavolgbaar scheppen.
'Scheppen' heeft altijd God, de God van Israël, als Subject. Hij is de handelende Persoon en nooit de mens.
Een mens kan boetseren, prutsen, maken, doen en weet ik wat allemaal niet.
Maar God schept. Een mens kan niet scheppen. God is de Schepper.

Heere, dat het jubeljaar
’t treurend Sion vreugde baar’.
Mag de zilveren trompet
spoedig aan de mond gezet
en ’t gevangen volk bevrijd
van zijn juk en dienstbaarheid?

				

R.M. MacCheyne

In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De hemel wordt eerst genoemd; de woonplaats van God Drieënig. En de aarde, dat is de voetbank van
Zijn voeten.'
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brief
Beste varenden,
In dit mooie blad Kompas vindt u vaste rubrieken, zoals een Schriftoverdenking
en een informatierubriek, waarin aandacht wordt gegeven aan het schipperswerk, wat zijn ups en downs kent. Nog veel meer is er in dit blad te lezen. Wat
fijn dat we een eigen blad met de mooie naam ‘Kompas’ hebben. Telkens als
ik het blad lees raak ik onder de indruk van het mooie van uw werk, maar ook
van al de moeiten en zorgen, die het schippersleven met zich meedraagt.
Wanneer wij als Deputaten Varenden vergaderen, is een vast agendapunt de
bespreking van het werkverslag van uw schipperspredikant ds. H. van der
Ham, waarin hij o.a. een overzicht geeft van zijn werkzaamheden, die hij onder
u verricht, als ook van het werk onder de zeevarenden en dan met name in de
havens van Moerdijk.
Hoeveel gesprekken zou ds. Van der Ham in de loop der jaren al niet hebben
gevoerd met de schippers en de zeevarenden, waaronder met mensen uit verafgelegen landen? Wat al die gesprekken hebben uitgewerkt weten we niet,
maar dat is bij de Heere wel bekend. Zo mag er week in week uit nog steeds
gezaaid worden aan vele wateren. Als deputaten zijn we dankbaar dat dit werk
voortgang mag vinden en we vragen voortdurend om Gods zegen over dit werk
en brengen uw noden en zorgen voor Gods aangezicht.
Het leek ons goed om van tijd tot tijd met u via Kompas in contact te komen
en u wat te schrijven en te informeren over bijvoorbeeld iets van ons kerkelijk
leven, zodat de afstand tussen u en ons deputaatschap mogelijk wat kleiner
wordt, als die afstand er zou zijn en gevoeld zou worden.
Ik wil nu de spits afbijten en u wijzen op de foto, die hier staat afgedrukt. Ik
kwam die foto bij mij thuis in Dirksland tegen en dacht bij mijzelf dat die foto
u wel zou aanspreken, zeker ook met wat erbij geschreven staat: 'U bent mijn
Kompas. Op U Heere vertrouw ik. Neem mij bij de hand.' De zojuist geciteerde
regels zijn geen letterlijke aanhalingen uit het psalmenboek, maar geven wel
aan wat u en wij allemaal nodig hebben.
Een kompas kunt u op uw schip niet missen. Een kompas wijst altijd naar het
noorden, naar omhoog. Als de Heere uw Kompas mag zijn, dan vaart u zeker
veilig. De Heere wil ook uw Stuurman zijn, uw Bewaarder van uw levensschip.
Daar mag u dagelijks om vragen.
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We leven in een heel moeilijke tijd. Het coronavirus heeft al voor heel wat leed,
verdriet gezorgd. Die zorgen maakt u dagelijks mee. Diverse schippers zijn de
wanhoop nabij en weten niet of hun werk nog in de toekomst voortgezet kan
worden. Hoe moet het toch allemaal verder? Wees er van overtuigd dat wij als
Deputaten Varenden met u meeleven!
De dichter van Psalm 121 zegt dat hij zijn ogen opheft naar de bergen, d.w.z.
naar omhoog, naar de hemel, net zoals de punt van het kompas naar omhoog
wijst, want, zo zegt de dichter, daar zal mijn hulp vandaan komen. Dat is ook
het vertrouwen waar de tweede regel van de tekst op de foto van spreekt. Ook
Psalm 62 spreekt hiervan. Daar zegt de dichter dat we op Hem te allen tijde
mogen vertrouwen. Die weg van vertrouwen op Hem, bidden we u van harte
toe. En dan ga ik nog even terug naar Psalm 121. In vers 5 staat: 'De HEERE is
uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand.' Lees die psalm
vandaag nog maar eens rustig, biddend door. Hij wil ook uw Toevlucht zijn te
allen tijde. Hij wil ook uw hand nemen en u leiden aan Zijn hand.
Beste varenden, met deze paar overwegingen, wil ik u een hart onder de riem
steken. We denken aan u en bidden voor u.
'Zalig hij die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft; die zijn hoop, in ’t hach’lijkst lot, vestigt op den HEER’, zijn God.'

Met vriendelijke groeten,
M.H.Baan, secr. Deputaten Varenden
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:
F. van der Feen
					Marchanthof 126
					1067 MK Amsterdam
					Tel.: 020-613 17 63
Delfzijl:				P.D. Ubbens
					Tweehuizerweg 19
					9909 TL Spijk
					Tel.: 0596-59 12 92
’s-Gravendeel:			L. Stoter
					Schevenstraat 4
					3295 VK ’s-Gravendeel
					Tel.: 078-673 21 79

kerkdiensten Mannheim

Kampen:				J. van Veen
					Koggesingel 74
					8262 GG Kampen
					Tel.: 038-331 62 50

Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is:
Kirchenstrasse 13 te Mannheim. (Deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstrasse.)
De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent van harte welkom!
De diensten beginnen om 11.30 uur. In de komende tijd zijn de voorgangers:

Maassluis:				J. Beijl
					Prinses Beatrixlaan 15
					3155 TH Maasland
					Tel.: 010-592 22 25

6 september

H. van der Ham

13 september

P. Prins

Meppel:				Zr. W. Kikkert-Harder
					Jozef Israëlstraat 16
					7944 BX Meppel
					Tel.: 0522-25 56 28

20 september

J. de Rooij

27 september

L. Krüger

4 oktober

C. van Dam

11 oktober

D. Meijvogel

18 oktober

P.F. Boomsma

25 oktober

R.J. Visser

1 november

T. Koelewijn
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					T. Klompien
					Vledderland 12
					7941 NA Meppel
					Tel.: 06-53 29 01 34
Nieuwegein:			
H. de Weerd
					Souverijnburg 11-r
					3437 AL Nieuwegein
					Tel.: 030-606 24 10
Papendrecht:			P. Alblas
					Westeind 205
					3351 AN Papendrecht
					Tel.: 078-615 84 35
Utrecht-West:			A.P. Kornet
					Dominee Van Haaftenlaan 33
					
3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
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Kompas is verzorgd door:			
Tel.: 0318-582350
Dienstenbureau CGK				E-mail: info@cgk.nl
Postbus 334					Website: www.cgk.nl
3900 AH Veenendaal				
IBAN: NL52 INGB 0000 535300

