
Zes stichtingen houden ontmoetingsdag op Ark van Noach 
(fotoserie)

23-09-2013 11:24 | gewijzigd 23-09-2013 11:35 | Van een medewerker 

”In Hem verbonden”. Dat was het thema van de ontmoetingsdag zaterdag van zes 
organisaties: de stichting Schreeuw om Leven, stichting Gave, Hulp Vervolgde Christenen, 
Vrienden van de Hoop, 222 Ministries en Stichting Hulp Moldavië. De bijeenkomst had 
plaats op de replica van de ark van Noach in Dordrecht. 

Psalmgezang klinkt vanaf de voorplecht van de ark, in de haven van Dordrecht. Het is tien uur 
zaterdagmorgen. Het Shaare Zedek-koor zingt onder leiding van Bert Noteboom enkele psalmen 
en gezangen.

Directeur Jan Bor van de stichting Hulp Vervolgde Christenen interviewt aansluitend Johan 
Huibers, de bouwer van de ark. Deze geeft aan dat hij de ark bouwde om van God te vertellen. 
„De ark is ’s avonds verlicht, zodat mensen kunnen zien dat ze een keuze moeten maken om in 
de ark Jezus te stappen om gered te worden.”

In diverse zalen in de ark zijn gedurende de dag diverse inleidingen. Zo spreekt dr. Mary Job uit 
India. Haar man, dr. P. P. Job, richtte in India het Michael en John Job Centre op. Doel van deze 
organisatie is de maatschappelijke positie van weesmeisjes te verbeteren door het geven van 
goed onderwijs.

Toen dr. Job in 2012 overleed, nam zijn vrouw de leiding van de organisatie op zich. Ze vertelt 
hoe ze bij haar werk Gods leiding ervaart. Zij memoreert dat dr. Jobs bedoeling was om 
verbetering aan te brengen in de slechte maatschappelijke positie van vrouwen in India. 

De broer van mevrouw Job, Thomas Koshy, legt uit dat veel ongeboren meisjes in India worden 
geaborteerd omdat het veel geld kost om een meisje uit te huwelijken. Koshy is werkzaam bij de 
Verenigde Naties in Genève. „Je weet hoeveel het uithuwelijken van een meisje kost, en je weet 
ook dat je failliet gaat als je er een aantal moet uithuwelijken.” Hij benadrukt de noodzaak om 
hierin verandering te brengen. 

SGP-Tweede Kamerlid Van der Staaij vraagt aandacht voor selectieve abortus in Europa. Hij 
citeert de directeur van de Engelse abortusorganisatie, Mary Stopes, die stelde: „Abortus mag, 
als het geslacht van de baby tegenvalt. Dat is het recht van de vrouw.”

Van der Staaij steunt Schreeuw om Leven in haar acties tegen abortus van meisjes en 
discriminatie van meisjes en vrouwen in India. Een SGP-motie om abortus van meisjes in India 
aan de orde te stellen is kamerbreed aangenomen, vertelt hij.
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De SGP-voorman wijst ook op het burgerinitiatief One of Us, dat met 1 miljoen handtekeningen 
inmiddels voldoende gesteund wordt om op de agenda te komen van het Europees Parlement.

In een andere zaal zijn presentaties van onder meer de stichting Vrienden van De Hoop, die zorg 
voor verslaafden ondersteunt, en stichting Gave, die Evangelieverkondiging onder asielzoekers 
steunt. ’s Middags wordt er gesproken over onderwerpen zoals ”Abortus en schepping en 
evolutie” en ”Waarom het weer wordt als in de dagen van Noach”. 
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