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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
 
 
Zondag 22 november 2015              Eeuwigheidszondag  
 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend 
   

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Maria van Damme 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Ingrid Tanis 
 
    oppas: Marije Hoek en Julia Moerkerk 

 
18.30 uur   Ds.W.J. van de Griend 
       
    collecten: kerk  
      zending (schoenendoosactie) 
      rente en aflossing  
 
Zondag 29 november 2015     1

e
 Advent 

  
10.00 uur   Kandidaat G. Wolfert uit Utrecht 
 

     kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v.Theresa Willemse 

groep 6,7 en 8  o.l.v. Klaske Voogd 
 
     oppas: Eline Tanis en Eline Meijer 
 
      Dienst voor belangstellenden 

18.30 uur   Ds. J. Koster uit Nieuw-Vennep  
 
     collecten: kerk  
       eigen evangelisatie 
       rente en aflossing   
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Zondag 6 december 2015     2

e
 Advent 

        viering Heilig Avondmaal 
             
10.00 uur   Ds.  G. Mink uit Herwijnen 
     

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Marjolijn Bosland 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Diana de Lege 
 

  oppas: Klaske Voogd en Maartje van Woerkom 
 
18.30 uur   Ds.  W.J. van de Griend 
 
       collecten:  kerk 
     diaconie 
     Heilig Avondmaal collecte 
                
Zondag 13 december 2015     3

e
 Advent  

 
10.00 uur   Ds. W.A. Boer uit ‘s Gravendeel    
 

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Evelien Tanis vd Doel 

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Janine v.d. Meijden 
 

    oppas: Pieterke Kolff en Martijntje Maliepaard 
 

     
18.30 uur   Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder 
 
     collecten: kerk 
       rente en aflossing 
       orgelfonds 
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Zondag 20 december 2015     4
e
 Advent 

   
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend  
         

     kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Ingrid Tanis 

groep 3, 4 en 5   o.l.v. Mirjam v.d. Wende 
 
     oppas: Bartha Moerkerk en Dieuwertje Soeteman 
 
 

18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
 
     collecten: kerk 
       reserve en onderhoud 
       rente en aflossing   

           
 

TAXI NAAR DE KERK 
 

U wilt graag naar de kerk, maar u heeft geen vervoer?? 
Dan kunt u bellen naar Maart Hoek tel. 0187-683292 
of Yvonne Venneman tel. 0187-683010. 
 
 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr.795,  34

ste 
jaargang, vrijdag  20 november 2015 

 
De Nieuwsbrief is een vierwekelijkse uitgave van de Gereformeerde 
Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 18 december 
2015. Kopij uiterlijk vrijdag 11 december 2015 inleveren bij Richard 
van Damme op mailadres: redactiegko@hotmail.com 
 
U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief. Hiervoor dient 
u zich eenmalig aan te melden via de website.  
De kerkdiensten zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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       LET OP! 
 
Met ingang van de volgende nieuwsbrief is het inleveradres voor uw 
kopij gewijzigd. 
De redactie heeft gemeend om één algemeen mailadres te openen 
voor de kopij van de nieuwsbrief. U hoeft dan niet meer te zoeken 
naar wie u uw stukje moet sturen maar kunt altijd hetzelfde mailadres 
gebruiken.  
Dit mailadres is : redactiegko@hotmail.com 
 
Onze redacteur Josette Reinhoud is helaas gestopt met het maken 
van de nieuwsbrief. De vorige nieuwsbrief was de laatste van haar 
hand. Zij heeft ruim 22 jaar met veel enthousiasme en 
nauwkeurigheid de nieuwsbrief en allerlei werkzaamheden daar om 
heen gedaan. Wij bedanken Josette voor haar inzet in al die jaren! 
 
Redactie nieuwsbrief, 
Elly, Jan, Linette en Richard. 
 

AGENDA 
 
Elke woensdag repeteert “Per Amore” in Stellendam van 19.45 tot 
21.45 uur.  
Elke donderdag repeteert “Canticum” in Ouddorp vanaf 19.30 uur. 
Dinsdag (om de week) samenkomst gebedskring vanaf 19.00 uur. 
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken na de dienst. 
 
20 november  Wuppie Club    18:30 uur 
22 november  Teens United    19:45 uur 
27 november  G-Teens     19:00 uur 
28 november  Wintermarkt in de kerk  09:00 uur 
 1 december  Rock Solid 
 4 december  Wuppie Club    18:30 uur 
 9  december  Peuterclub ’t Pareltje  13:30 uur 
13 december   Teens United    19:45 uur 
15 december  Rock Solid 
18 december  G-Teens     19:00 uur 
15 december   Kerstviering Ouderen  14:30 uur 
24 december  Kerstmusical    18:30 uur 
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24 december   Kerstnachtdienst met mmv Rejoice uit   22.00 u 
          Zuidland. 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 

De komende tijd zijn D.V. jarig: 
 
 22 nov. Br. J.M. Viskil, Wilhelminaweg 22, 3253 BW Ouddorp 
 24 nov. Br. G. Kooi, Spreeuwenstein 12, 3253 VM Ouddorp 
 25 nov. Zr. P. Franke-v.d. Nieuwendijk, Vliedberglaan 56 
                 3253 VT  Ouddorp 
 27 nov. Anja Bakelaar, Doelenstraat 1A, 3255 AB Oude-Tonge 
 27 nov. Zr. N Windemuller, Jan Toorropplein 9, 2391 GG 
                 Hazerswoude 
 27 nov. Zr. P.J. Prins-Lanser, Blomweg 2, 3253 MB Ouddorp 
 28 nov. Zr. L. Hoek van Splunder, Dijkstelweg 19, 3253 TA 
                 Ouddorp 
  1 dec. Br. P. v.d. Stoep, Stenenbaak 12, 3253 VR Ouddorp 
  2 dec. Zr. I. Bakker-Oosterman, Havenweg 28A, 3253 XD     
Ouddorp 
  9 dec. Br. H.C. Tienhoven, Wilgenplaslaan 232, 3052 SL 
Rotterdam 
14 dec. Br. B. Bosch, Oosterweg 21, 3253 BR  Ouddorp 

     
 

 

  
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

 
 

BLOEMEN    
 

De bloemen gingen in de afgelopen weken met een hartelijke groet 
van de gemeente naar: 
 
  Dhr.John Quist, Kelderweg 2 als beterschapswens. 
  Fam.v.Huuksloot-v.d.Werf, Oude Nieuwlandseweg 7, met hun 55  
jarig huwelijk. 
  Mevr.T.Hoek-Tanis, Vliedberglaan 54, als felicitatie 
  Mevr.G.Karels-v.Halem, Schansweg 25, als felicitatie. 
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VLUCHTPLAN KERK 
 

Binnenkort worden er in onze kerk op enkele plaatsen vluchtplannen 
opgehangen waarop u kunt zien wat u moet doen en waar u heen 
moet in geval van nood. 
Neemt u goede notie van deze vluchtplannen. 
Wij willen langs deze weg Robért v.d. Meijden van Optima hartelijk 
bedanken voor zijn medewerking aan deze plannen. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
Wim Westhoeve. 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Ons meeleven wordt gevraagd met zr. P. Franke - van de 
Nieuwendijk (Vliedberglaan 56, 3253 VT) en haar kinderen en 
kleinkinderen na het overlijden van br. J. Franke, haar man en hun 
(schoon)vader en opa. De laatste jaren waren best moeilijk maar 
tijdens die periode is ook de zegen van de Here God merk baar 
geweest. We wensen u allen Gods kracht en troost toe in deze tijd. 
 
Verder wordt ons meeleven gevraagd voor Jan Arie en Iris Meijer en 
hun gezin (Oudelandseweg 80a, 3253 LP) en voor Marga en Ton 
van Opijnen en hun gezin (Havenweg 23, 3253 XC) en hun zus en 
zwager na het plotseling overlijden van hun (schoon-)vader en opa. 
We bidden hen samen en ook zr Meijer de troost van Gods nabijheid 
toe in deze tijd. 
 
We vermelden hier ook het blijde nieuws van Imke Akershoek, 
dochtertje van Lennart en Ellen Akershoek, zusje van Elin 
(Hoofdlandseweg 3, 3253 XS) Met jullie zijn we God dankbaar dat 
Hij nieuw leven schenkt en ook leven spaart. We wensen jullie van 
harte geluk met dit grote wonder en zijn blij dat we in jullie vreugde 
mogen delen! 
 
Voor Jannie Tetteroo-Bakelaar (Beatrixweg 7, 3253 BB) worden 
behandelingen  en kuren toch wel heel zwaar en de vermoeidheid is 
groot. Behandelingen zijn wel nodig en gelukkig mocht ze weer aan 
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een volgende kuur beginnen. Ook nu hopen we we dit het resultaat 
geeft waarop we met Jannie hopen. Laten we samen biddend om 
haar heen blijven staan! 
 
Ook voor Marja den Eerzamen (Noordzijde Haven 2, 3252 BH 
Goedereede) is het zwaar; ze was opnieuw in het ziekenhuis voor 
onderzoek. We hopen en we bidden dat de behandelingen die zij 
ondergaat ook resultaat geven. Verder zijn er ook de zorgen 
vanwege de ziekte van haar vader. Samen bidden we jullie allen 
Gods kracht en bemoediging toe. 
 
Het zijn ook moeilijke tijden voor fam. T. Buter (Hongaarseplein 30, 
3252 AR, Goedereede). De gezondheid van br. Buter gaat achteruit 
en zijn vrouw zal in de komende tijd nog een operatie moeten 
ondergaan. Al met al zijn de zorgen heel groot. Daarnaast zijn we 
ook dankbaar voor de aandacht en (mantel)zorg die ze krijgen. 
Samen bidden we hen beiden Gods zegen toe in deze tijd. 
 
Ook de gezondheidstoestand van zr. Annie Nelisse (Ireneweg 19, 
3253 BK) gaat achteruit. Ook hier is veel dankbaarheid voor alle 
meeleven en aandacht en de (mantel)zorg. Gelukkig kan ze dankzij 
alle hulp wel thuis zijn en dat is heel fijn! Samen bidden we u in alle 
zorgen Gods kracht en nabijheid toe 
 
Jet Roodnat (Diependorst 1, 3253 VB) is al een tijdje aan het 
revalideren na een operatieve ingreep die ze heeft ondergaan. Die 
periode van revalideren is lang; gelukkig blijkt het mogelijk om al 
weer te beginnen met haar werk. We hopen en bidden dat de 
revalidatie verder voorspoedig zal verlopen en dat er dan een 
volledig herstel mag zijn. 
 
Ons meeleven wordt ook gevraagd voor zr. Jannie Sleeuwenhoek-
van der Jagt Oudelandseweg 69, 3253 LN). Na onderzoek in het 
ziekenhuis zijn er uitslagen die best ingrijpend zijn. Er zal ook verder 
onderzoek zijn bij zr. Tiny Pikaart en bij elkaar zijn het daardoor best 
moeilijke tijden voor beiden. We bidden u Gods kracht en zegen toe. 
 
Tot slot: ons meeleven en gebed wordt ook gevraagd voor alle 
gezinnen en situaties waar zorgen of spanningen zijn. Dat kan zijn 
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vanwege verhoudingen in huwelijk of relatie, financiële redenen of 
vanwege de zorgen om het behoud van werk. Er is veel aan de 
hand: laten we blijven bidden om moed en kracht en boven al om 
vertrouwen op God die belooft dat Hij niet zal loslaten. 
 

Tenslotte vraag ik u allen om aandacht te hebben voor ieder die 
dagelijks thuis met ziekte en/of de gevolgen ervan te maken hebben: 
er zijn vaak onzekerheden of ook spanning zoals bij controles in het 
ziekenhuis. Laten we proberen elkaar hierin tot steun te zijn. Laten 
we ook niet vergeten alle ouderen en hen die alleen zijn en de 
moeite daarvan merken. 
 
In woord en daad, in geloof en gebed kunnen we heel veel voor 
elkaar betekenen! Zo geven we iets door van de bron van hoop die 
ons is gegeven in de Here Jezus. Hij heeft ook ons beloofd dat Hij 
met ons zal zijn. Dat mag in vragen, verwarring of onzekerheid onze 
bemoediging zijn. 
 
W.J. van de  Griend. 
 

 

       DIENST VOOR BELANGSTELLENDEN 
 

In de avonddienst van 29 november is er weer een Dienst voor 
Belangstellenden. Ds. Taco Koster uit Nieuw- Vennep zal in deze 
dienst voorgaan. Het thema van de dienst is Amazing Grace. Het 
koor Laetare uit Burgh- Haamstede o.l.v. Dhr. W. van den Berg zal 
aan deze dienst meewerken en heeft een aantal mooie liederen 
uitgezocht om te zingen. Het belooft weer een mooie dienst te 
worden. 
 
Namens de liturgiecommissie,  
Anja Dorsman 
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COLLECTEN OPBRENGSTEN 
september en oktober 2015 

 
6 sept.                              13 sept. 

 
 
 
 
 
 
 

20 sept.                                           27 sept.  
 
                        
  
 
  

4 okt.                              11 okt. 
  

  
                                  
 

18  okt.                                           25 okt.  

 
 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de diaconie, 
J. Meijer. 

 
 

Kerk €  83,70 Kerk €  150,23 

Rente/aflossing €  98,19 Eigen 
evangelisatie 

€  132,02 

HA coll. Fam. 
Tanis 
Mozambique 

€  461,22 Rente en 
aflossing 

€  135,45 

Vredesweek €  158,42    Kerk €  119,75 

Kerk €  137,95 Diaconie €  114,85 

Ouderenwerk €  118,76 Rente en 
aflossing 

€  109,22 

Kerk en Israel €  101,75      Kerk €  134,71       

Kerk €   95,05      Zending €  119,45 

Orgelfonds €   79,45 Jeugdwerk €  107,50 

Werelddiaconaat €  111,95      Kerk €  147,35       

Kerk €    94,84      Diaconie €  117,07 

Rente en 
aflossing 

€  110,95 Reserve en 
onderhoud 

€  123,86 
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ERFSTELLINGEN & LEGATEN 
 
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met 
hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. 
Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin 
kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen 
nalaten. 
Eén van de goede doelen kan de Gereformeerde Kerk Ouddorp zijn. 
 
Waarom geld nalaten aan de kerk? 
De volgende motieven kunnen worden genoemd om bij overlijden 
geld na te laten aan de Gereformeerde Kerk Ouddorp. 

 Wij mogen iedere zondag in de kerk God en elkaar ontmoeten. 
Luisterend naar Zijn Woord en bemoediging, zingen en bidden en 
zo met elkaar bouwen aan de groei van de gemeente. Een 
moment van rust in een wereld die geen rust kent. 

 De kerkelijke gemeente zet zich in voor de medemens, zoals door 
het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze 
samenleving die extra aandacht nodig hebben. 

 De kerkenraad geeft aandacht aan de jeugd door middel van 
jeugd- en jongerenwerk. 

 De kerk zet zich in voor onze samenleving in haar geheel, onder 
meer door het steunen van diaconale projecten. 

 De kerkelijke gemeente onderhoudt een kerkgebouw, dat in 
Ouddorp mede het beeld bepaalt. 

 Door de hoge vaste lasten van de kerk wordt het steeds moeilijker 
om de begroting rond te krijgen. Extra financiële inkomsten zijn 
daarom bijzonder welkom. 

 
Hoe kunt u de kerk steunen, ook als u er niet meer bent? 
Het is mogelijk een goed doel in uw testament op te nemen. Dit kan 
op twee manieren: met een legaat of met een erfstelling. Een legaat 
is een vooraf bepaald bedrag of object van waarde. Bij een 
erfstelling kunt u in uw testament bepalen dat de kerk, alleen of 
samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. 
 
Wilt u nadere informatie? 



11 
 

Als u het belangrijk vindt om de Gereformeerde Kerk Ouddorp na te 
laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met 
ondergetekende via dakoppenol@online.nl of 0187 492111. 
U kunt ook contact opnemen met de notaris. Met algemene vragen 
kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 
0900-346 93 93. 
 
Dick Koppenol, 
secretaris van het college van kerkrentmeesters 
 
 
 

        
Gereformeerd kerkkoor “Canticum” 
 

 

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN 
 
In deze tijd sturen we graag een kerst- of nieuwjaarswens naar 
elkaar. Ons kerkkoor “Canticum” verzorgt al jaren de bezorging van 
uw kaarten in de woonkernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. 
Dit jaar willen wij dit graag weer voor u doen. Hiervoor vragen wij 
een kleine vergoeding om onze kas wat aan te vullen en voor de 
aankoop van nieuwe muziekstukken.  
Wilt u brieven en kaarten voor Ouddorp, Goedereede en Stellendam 
gesorteerd per woonkern zonder postzegel inleveren. U betaalt bij 
inlevering 50 eurocent per kaart en wij bezorgen uw wenskaarten 
vóór de feestdagen. 
U kunt uw brieven en kaarten inleveren op D.V. Maandag 14 
december vanaf 18.30 uur in de Gereformeerde kerk te Ouddorp 
Kaarten met een postbusnummer kunnen wij niet bezorgen.  
Misschien bent u, of kent u iemand die van een wandeling houdt en 
wilt u ons helpen bij het bezorgen van de kerstwensen, dan kunt u 
zich aanmelden tijdens het inleveren van uw kaarten. 
 
Namens de koorcommissie, 
Janie Kolff 
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ACTIE  KERKBALANS 
 
We zijn weer gestart met de voorbereidingen voor de actie 
Kerkbalans 2016. Deze maand wordt de begroting vastgesteld en 
uiteraard is ons doel weer om de activiteiten van de gemeente met 
een sluitende begroting uit te kunnen voeren. 
 
Bij het opstellen van de begroting 2016 gaan we uit van de 
inschatting van de resultaten van het komende jaar. De inkomsten 
van actie Kerkbalans spelen daarin  een belangrijke rol. Het 
afgelopen jaar hebben we ons weer mogen verheugen in vele 
toezeggingen in het kader van de actie Kerkbalans. 
 
Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Mocht u vergeten zijn uw 
toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft alsnog doen? 
Ook kan het voor uw giftenaftrek relevant zijn dat u tijdig betaalt, 
want uw gift telt mee voor de giftenaftrek in het jaar waarin die wordt 
betaald. 
 
Het zal u inmiddels ook bekend zijn dat het mogelijk is om uw 
toezegging voor tenminste 5 jaar vast te leggen. Het voordeel 
hiervan is dat uw gift voor het gehele bedrag als aftrekbare gift telt. 
Dat komt omdat de drempel die voor de aftrek van “gewone” giften 
geldt niet van toepassing is op meerjarige toezeggingen. 
Tegenwoordig hoeft u voor deze zogenaamde “periodieke gift” niet 
meer naar de notaris, de meerjarige toezegging kan kosteloos 
worden geregeld. Als u hiervan gebruikt wilt maken voor de 
komende 5 jaar of als u vragen heeft, verneem ik het graag.  
 
U wordt de komende periode op de hoogte gehouden over actie 
Kerkbalans. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het college van kerkrentmeesters 
 
René van Ede 
renevede@gmail.com of 06-20601183 
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CREATIEVE  HULP GEZOCHT ! 
 

Voor de Kerst/Wintermarkt hebben we weer leuke creaties gemaakt 
van hout, natuurlijke materialen enz.  Maar we hebben nog wel wat 
hulp nodig!  We hebben  weer mooie amaryllisbollen gekregen van 
Hans Arentshorst  waarmee we weer schalen op willen maken! Dit 
jaar willen we ook  Adventstukken maken voor huishoudelijk gebruik 
zodat we ook thuis het Feest van verwachting kunnen beleven door 
elke week een kaars aan te steken ! 
Wie wil ons  D.V. donderdag avond 26 november v.a. 19.00 uur 
komen helpen om dit karwei te klaren? 
Opgeven kan bij Fina v.d. Stoep ( 684111) of Ans Oost ( 683240) of 
via het inschrijfformulier in de hal van de kerk! 
Degenen die nog mos, groen, mooie takken  enz. hebben , heel 
graag meenemen ! 

  
 

WINTERMARKT 
 

Zaterdag 28 november houden wij onze jaarlijkse wintermarkt in 
onze kerk van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
Wij hebben weer allerlei leuke dingen te koop zoals: 
 
Antiek en curiosa, boeken, kerstartikelen, glaswerk en zelfgemaakte  
stukjes met amaryllisbollen, zelfgemaakte (kerst)kaarten,kleding  en 
veel andere leuke dingen. 
 
U vindt bij ons vast een leuk kado voor Sint of Kerst. 
 
Op bepaalde tijden zal ook het orgel bespeeld worden. 
Wij serveren gratis koffie met koek aan onze gezellige koffietafel. 
Breng deze zaterdag een bezoek aan onze markt en breng gerust 
iemand mee! 
 
De wintermarktcommissie. 
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MUTATIES LEDENBESTAND 
 

Verhuisd: 
 
Fam. Klepper 
Van: Molentienden 73 te Ouddorp naar: 
Jongkoenstraat 2 
3252 AV Goedereede 
 
Mevr. M. Hollaar 
Van: Dorpstienden 12A naar: 
Dorpstienden 14B 
3253 AS Ouddorp 
 
Dhr. D. Hoek 
Van: Molenkade 12 te Stellendam naar: 
Voorstraat 102A 
3251 BE Stellendam 
 
Ingeschreven: 
 
Dhr E. Kievit en kinderen 
Hoofdlandseweg 22 
3253 XS Ouddorp 
 
 
Uitgeschreven: 
 
Dhr. G.W. van Sighem 
Altena 18 
3252 CJ Goedereede 
 
Dhr. S. van Mourik 
Maerenseweg 45 
3253 XR Ouddorp 

   11 november 2015 
Annemieke Meijer 
 



15 
 

 
BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER-DECEMBER 

 
20 nov  Psalm 119:161-168            5 dec  Psalm 119:169-176 
21 nov  Sefanja 1:1-13                 6 dec  Lucas 1:39-56 
22 nov  Sefanja 1:14-2:3                 7 dec  Lucas 1:57-66 
23 nov  Sefanja 2:4-15                    8 dec  Lucas 1:67-80 
24 nov  Sefanja 3:1-8          9 dec  Psalm 28 
25 nov  Sefanja 3:9-20                  10 dec 1 Tessalonicenzen 1:1-10 
26 nov  Marcus 13:1-13                11 dec  1 Tessalonicenzen 2:1-12 
27 nov  Marcus 13:14-27              12 dec  1 Tessalonicenzen 2:13- 
28 nov  Marcus 13:28-37              13 dec  1 Tessalonicenzen 3:1-13 
29 nov  Lucas 1:1-25                    14 dec  Psalm 42 
30 nov  Lucas 1:26-38                  15 dec 1 Tessalonicenzen 4:1-12 
 1 dec   Psalm 50:1-15                  16 dec 1 Tessalonicenzen 4:13-18 
 2 dec   Psalm 50:16-23               17 dec 1 Tessalonicenzen 5:1-11 
 3 dec   Numeri 6:1-12        18 dec 1 Tessalonicenzen 5:12- 
 4 dec   Numeri 6:13-21            

 
Jongerendienst Stellendam: “Red jij kerst?!” 

 
Zondagavond 13 december vanaf 18.30 uur staat er een 
jongerendienst op het programma in de Gereformeerde Kerk van 
Stellendam. Spreker in deze dienst is dominee Taco Koster van de 
PKN pioniersplek in Nieuw Vennep. De muziek zal worden verzorgd 
door praiseband The Message uit Rotterdam. Het thema van de 
dienst zal zijn: ‘Red jij kerst?!’ Ken jij ook dat gevoel, dat je onder 
grote druk de eindstreep moet halen? In dit geval is 'kerst' de 
eindstreep. Want wat moeten we veel in de weken voor kerst: 
boodschappen doen, menu’s maken, huis versieren, mensen 
uitnodigen en ga zo maar door. En dan eindelijk is het kerst en 
hebben we het hopelijk weer gered. Maar ís dat wel zo? En wát 
hebben we dan gered? Over deze vragen willen we in de dienst 
gaan nadenken. Na afloop van de dienst is iedereen nog welkom om 
met warme chocolademelk in de hand na te praten. Spreekt het 
thema je aan? Hopelijk zien we je dan 13 december met je vrienden 
in de kerk!  
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