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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
  
Zondag 17 januari 2016 
 
10.00 uur  Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse   
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Theresa Willemse 
    Groep 3, 4, 5 o.l.v. Diana de Lege 
   
   Oppas: Diana de Lege en Eline Meijer  
 
18.30 uur  Ds. N. de Boo uit Zeist 
 
   Collecten: Zondag van eenheid / oecumene 
       Reserve en onderhoud 
       Rente en aflossing 

 
 

Zondag 24 januari 2016 
 
10.00 uur  Ds. D. Westerneng uit ’s-Gravenpolder 
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Marjolijn Bosland 
    Groep 6, 7, 8 o.l.v. Janine van der Meijden 
   
   Oppas: Petra Meijer en Maartje van Woerkom  
 
18.30 uur  Ds. W.J. van de Griend  Jongerendienst 
 
   Collecten: Kerk 
       Zending 
       Jeugdwerk 
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Zondag 31 januari 2016 
 
10.00 uur  Ds. W.J. van de Griend  Heilig Avondmaal  
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Evelien Tanis 
    Groep 3, 4, 5 o.l.v. Mirjam van der Wende 
   
   Oppas: Caroline v. Heukelen en Martijntje Maliepaard
     
18.30 uur  Ds. G. Mink uit Herwijnen 
 
   Collecten: Kerk 
       Rente en aflossing 
       H.A. Collecte 

 
 
 
 
 

Zondag 7 februari 2016    
 
10.00 uur  Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen Dienst voor  
          belangstellenden
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Edi Goeree 
    Groep 6, 7, 8 o.l.v. Astrid Tieleman 
   
   Oppas: Ellen Akershoek en Inez Neele 
 
18.30 uur  Ds. L.J. Lingen uit Middelharnis 
 
   Collecten: Kerk in Aktie / Werelddiaconaat 
       Rente en aflossing 
       Eigen evangelisatie 
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Zondag 14 februari 2016 
 
10.00 uur  Ds. H.P. De Goede uit Werkendam   
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Marga van Opijnen 
    Groep 3, 4, 5 o.l.v. Marjo Grootenboer 
   
   Oppas: Inge van de Wende en Dieuwertje Soeteman 
 
18.30 uur  Ds. H.P. de Goede uit Werkendam 
 
   Collecten: Kerk 
       Rente en aflossing 
       Orgelfonds 
 

 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr. 797, 35 ste jaargang, vrijdag 15 januari 2016 
 
De Nieuwsbrief is een vier wekelijkse uitgave van de 
Gereformeerde Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 12 februari 
2016. Kopij uiterlijk vrijdag 5 februari 2016 inleveren bij  
Linette Kolf-Bruggeman 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 ook te beluisteren op www.kerkomroep.nl 
 
 

TAXI NAAR DE KERK 
 
U wilt graag naar de kerk, maar u heeft geen vervoer?? 
Dan kunt u contact opnemen met: 
diaken Maart Hoek (0187-683292) of 
diaken Yvonne Venneman (0187-683010)  

mailto:redactiegko@hotmail.com
http://www.kerkomroep.nl/
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VERKOOP COLLECTEBONNEN 
 
De collectebonnen zijn iedere zondag verkrijgbaar in de Kerken- 
raadkamer na de eredienst. 
Wanneer u hier liever geen gebruik van wilt maken, kunt u ook 
collectebonnen verkrijgen bij diaken Maart Hoek (0187-683292). 
Wij verzoeken u vriendelijk om hier telefonisch een afspraak voor te 
maken! 
 

VIERING H.A IN DE VLIEDBERG 
 

Wanneer u graag wilt deelnemen aan de viering van het Heilig 
Avondmaal in de Vliedberg kunt u vanaf heden telefonisch contact 
opnemen met diaken Yvonne Venneman (0187-683010) of via de 
mail naar: yvonnevenneman@gmail.com 
 

 

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. 
 

 
15 jan. Wuppie Club     18.30 uur 
17 jan. Teens United     19.45 uur 
19 jan. Rock Solid      
27 jan. Kleuter Club ’t Pareltje   13.30 uur 
29 jan. G-Teens      19.00 uur 
31 jan. Teens United     19.45 uur 
2   feb. Rock Solid 
9   feb. Ouderenmiddag 60+   14.30 uur 
12 feb. Wuppie Club     18.30 uur 
13 feb.  Per Amore musical “Grace”   20.00 uur 
  Dorpstienden 3 DGG 
 

mailto:yvonnevenneman@gmail.com
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen in de afgelopen weken met een hartelijke groet 
van de gemeente naar: 

 
 Fam. Reinhoud-Breen, Hoenderwijk 11, als felicitatie 50 jarig  
    huwelijk. 
 Mevr. L.v.Kempen-Oostenbrugge, Broekweg 40, ter bemoediging. 
 Fam. Lodder-Verhagen, Oudenhil 8, als felicitatie 40 jarig 
    huwelijk. 
 Dhr. H.Bakker, Havenweg 28A, als felicitatie. 
 Dhr. Joh.Kolff, Kerkhoek 8, als beterschapswens. 
  

 
 

VERJAARDAGSKALENDER                       
 

In onze gemeente zijn DV jarig:  
 
18 jan. Mevr. A.D. Tanis-van de Goorbergh, Havenweg 8  

3253XD Ouddorp 
19 jan. Mevr. M. Braber-Korteweg, Ireneweg 14 3253BK Ouddorp 
20 jan. Dhr. A.C. Pape, Dorpsweg 37 3253AG Ouddorp 
20 jan. Mevr. C.C. Zuurmond-van der Deijl, Steenkreek 27 
  3253EG Ouddorp 
23 jan. Mevr. J.C. Villerius-Lengkeek, ’t Klooster 8,  

3252BN Goedereede 
28 jan. Mevr. K. Buter-Snoek, p/a J. van Slooten-Snoek,  

wijk 3-7 Urk, 8321 EW Urk 
9   feb. Mevr. N.H. ’t Hart-van de Gaag, Rembrandtsingel 27 
  3181DJ Rozenburg (ZH) 
10 feb. Dhr. W. Bezooijen, ’t Magasijn 55 4791KK Klundert 
    
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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MUTATIES LEDENBESTAND 
Verhuisd: 
 
Mevr. W.J. van der Giessen-Neels 
Van: Vliedberglaan 148 naar: 
Vliedberglaan 104 
3253 VT Ouddorp 
 
Fam. van den Berg-Klepper 
Van: Tuinstraat 32 te Dirksland naar: 
Bieningen 25 
3253 EA Ouddorp 
 
 
6 januari 2016 
Annemieke Meijer 

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Ons meeleven wordt gevraagd met zr. K. Buter-Snoek, haar familie, 
vrienden en bekenden na het overlijden van br. T. Buter op 28 
december j.l. Br. en zr. Buter zijn ruim 63 jaar getrouwd geweest en 
in heel veel andere dingen heeft God hen gezegend. Daarom was er 
een dankdienst voorafgaand aan de begrafenis. We hebben daarin 
stilgestaan bij Psalm 90 en de woorden ‘dat God een toevlucht voor 
ons is’… Daarna is de dienst voortgezet op Urk, waar br. Buter naar 
Zijn laatste rustplaats op aarde is gebracht. We bidden zr. Buter en 
de verdere familie Gods troostende nabijheid toe in de komende tijd. 
Daarin zal het voor zr. Buter ook wennen zijn, nu zij is verhuisd naar 
Urk. Zijn hoopt daar 28 januari a.s. haar verjaardag te vieren. Al met 
al reden genoeg om een kaartje te sturen: haar adres is: mevr. K. 
Buter-Snoek, p/a J. van Slooten-Snoek, wijk 3-7 Urk, 8321 EW Urk 
 
Na onderzoek en uitslagen daarvan is er grote dankbaarheid bij 
Jannie Tetteroo-Bakelaar (Beatrixweg 7, 3253 BB).  
De uitslagen geven aan dat haar situatie stabiel is en dat is heel 
bijzonder!  
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We mogen dat zien als verhoring van gebed en de wonderen die 
God laat zien. We hopen en bidden jou toe Jannie, dat deze tijd van 
rust nog mag voortduren. 
 
Voor Bram en Riet Akershoek-Mulder (Molenweg 12, 3253 AM) is 
het een heel intensieve tijd geweest als mantelzorgers van br. T. 
Buter. In de laatste maanden was het niet makkelijk en werd heel 
wat van hen gevraagd. Maar zij hebben dat alles kunnen volbrengen 
en dat is kostbaar. De dankbaarheid aan hen is ook uitgesproken in 
de dankdienst op 2 januari. We wensen jullie ook Gods kracht en 
rust toe in de komende tijd. 
 
Br. Johan Kolff (Kerkhoek 8, 3253 ED) verbleef tien dagen in het 
ziekenhuis in Goes vanwege klachten, die niet over gingen. 
Inmiddels is hij wel weer thuis, maar er volgen nog verdere 
onderzoeken, omdat de klachten nog niet weg zijn. We hopen en 
bidden met uw gezin dat uitslagen van onderzoek hoopvol zullen zijn 
en wensen u samen heel veel sterkte toe. 
 
We leven ook mee met br. en zr. Van Kempen-van Oostenbrugge 
(Broekweg 40, 3253 XB). Na een toch ernstige diagnose bij zr. Van 
Kempen en de daarop volgende operatieve ingreep is er nu een tijd 
van behandelen. Gelukkig gaat het met haar in deze periode naar 
omstandigheden redelijk goed en dat is fijn! We hopen en bidden dat 
dit zo mag blijven en ook dat de uitkomst van de periode van 
behandelen hoopvol mag zijn. We wensen u en uw gezin van harte 
Gods kracht en zegen toe! 
 
Br. P. Soeteman (Braggert 4, 3252 CM, Goedereede) verbleef enige 
tijd in het ziekenhuis vanwege hevige klachten. 
Onderzoek, behandeling en medicatie hebben gelukkig verbetering 
gebracht en inmiddels is hij weer thuis en  voorzichtig begonnen met 
werken. Het is voor het hele gezin een drukke periode en we hopen 
en bidden met jullie allen kracht en bemoediging ervaren door Gods 
rustgevende nabijheid en zegen. 
 
Onze hartelijke gelukwensen gaan nog naar br. en. zr. Reinhoud-
Breen (Hoenderdijk 11, 3253 AK). In december hebben zij gevierd 
dat zij 50 jaar geleden zijn getrouwd.  
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Het is heel bijzonder dat je zo’n jubileum mag meemaken. Het is 
zegen die God schenkt. En zegeningen zijn er vele geweest in al die 
jaren. Daarom danken we God en bidden u ook Zijn zegen toe in de 
komende tijd! 
 
Ons meeleven wordt ook gevraagd voor fam. J.C. Tanis-van Katwijk 
(Julianaweg 38, 3253 BL) vanwege het overlijden van (schoon-) 
moeder en oma van Katwijk. Zij mocht de gezegende leeftijd 
bereiken van bijna 96 jaar. Toch is er opnieuw afscheid: ook na het 
overlijden van een broer van moeder Tanis (Dirkdoensweg 40, 3253 
AH) Wij wensen u allen daarom in deze tijd de troostende kracht van 
Gods nabijheid toe! 
 
Tot slot: ons meeleven en gebed wordt ook gevraagd voor alle 
gezinnen en situaties waar zorgen of spanningen zijn. Dat kan zijn 
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. 
 
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.   

De Here Jezus is onze Gids: wat de toekomst ook mag brengen, Hij 
wijst de weg en Hij gaat ook méé! De Here Jezus zegt: ‘Ik ben het 
licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen 
(Joh. 8: 12) Laten we ons hart open stellen voor Hem die door het 
donker van pijn, verdriet en noden héén ons Zijn weg wijst en Zijn 
vrede schenkt. Dan is er altijd hoop en uitzicht: samen zijn we 
onderweg naar Gods toekomst!  

W.J. van de Griend 
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GEZAMENLIJKE GEBEDSDIENST  DO. 21 JANUARI 2016 
 
Voor de vierde keer wordt in Ouddorp een gezamenlijke 
gebedsdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid door de 
Hervormde Gemeente, de Gereformeerde kerk, de Rooms-
katholieke parochie en de Doopsgezinde gemeente.  

De gebedsdienst is in de landelijke week van het Gebed voor de 
Eenheid van de Kerken n.l. op: D.V. donderdag 21 januari 2015 
om 19.30 uur. Dit jaar hopen we samen te komen in de 
Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3, Ouddorp. Na de avonddienst 
van D.V. zondag 17 januari a.s., is er voor de jeugd vanaf  de 
middelbare schoolleeftijd een programma en gezamenlijke bidstond 
in onze kerk.  

Gebedsweek thema in 2016 is: “HET WOORD IS AAN JOU !” 
(georganiseerd door Missie Nederland i.s.m. Raad van Kerken 
Nederland) Het thema is gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit 1 
Petrus 2: 9 t/m 12, waarin Petrus ons oproept om  ‘de grote daden 
van God te verkondigen…’ als mensen aan wie het Woord juist 
daarom is toevertrouwd: om uit te leggen, dóór te geven in woorden 
en ook in daden. 

De voorbereidingsgroep nodigt iedereen van harte uit voor de 
gebedsdienst en andere activiteiten. In de gebedsdienst zal 
gelegenheid zijn om gebedsintenties op te schrijven op papiertjes en 
die vooraan in de kerk te brengen. Ze krijgen dan een plaats in de 
dank- en voorbeden in het tweede deel van de dienst. Verder zal er 
gelegenheid zijn na afloop van deze dienst elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie, thee of fris. 

Voorafgaand aan de landelijke gebedsweek wordt een folder 
uitgedeeld bij de uitgang van de deelnemende kerken met 
aanvullende informatie en voor elke dag een passend gebedsaccent 
zodat u ook thuis actief kunt meedoen.  

 
 
 
 
 
 



10 
 

Wij hopen van harte u en jullie zondag 17 januari en donderdag 21 
januari a.s. te mogen begroeten.  
Boven alles hoopt de voorbereidingsgroep dat de gebedsdienst en 
alle activiteiten in alle opzichten mogen zijn tot eer van God en tot 
versterken van de band van geloof tussen de verschillende 
kerkelijke gemeentes en mensen onderling om zo samen te 
getuigen van de levende Heer. 
         

     De voorbereidingsgroep 

 
 

MEDITATIE 
 
De tijd vliegt voorbij. We verheugden ons om met het Christusfeest, 
dit als familie en vrienden met elkaar te vieren, het feest dat uitzicht 
biedt op het ware Licht en ware Vrede. 
Licht tot openbaring van de heidenen en heerlijkheid voor Gods volk 
Israël.  
Want, zoals belooft, zal het Koninkrijk van God komen. Een rijk van 
recht en gerechtigheid, een rijk van vrede en liefde, waar Koning 
Jezus zal regeren, een rijk waar geen einde aan komt. 
Maar het is januari, en we staan weer met beide benen op de grond.  
Paniek op de beurzen, het vluchtelingen probleem, waar de 
regeringsleiders geen raad mee weten en de verharding van de 
maatschappij.  
Soms zou je geen televisie meer moeten kijken en geen kranten 
meer moeten lezen. Veel waarheden worden verdraaid door de 
media en het nepplezier, waarmee veel programma’s worden 
opgeleukt, om de massa maar wat vreugde te willen geven. 
In Europa gaan we voorbij aan wat God van ons vraagt. Zijn naam 
moest verdwijnen uit de Europese grondwet, met als zekere 
consequentie, dat God ook Zijn Hand aftrekt van Europa en de rest 
van de wereld. Wij Christenen kunnen het verschil maken, maar zijn 
dikwijls lauw in onze reacties en worden steeds toleranter tegenover 
alles wat vanuit de wereld op ons af komt.  
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Net als Israël, zullen we weer terug moeten naar de Bron.  
In Israël bestuderen regeringsleiders de Thora en erkennen zij, 
steeds meer dat men als land en volk afhankelijk zijn van de God 
van de voorvaderen. Dat alleen van Hem hulp te verwachten is.  
Zo ook wij Christenen in de westerse landen, zullen steeds meer en 
meer onze stem moeten laten horen en Gods Rijk moeten 
verkondigen en de Liefde van Christus. Dan alleen heb ik nog een 
beetje hoop voor Europa en Nederland.  
Als gemeente van Christus, kunnen wij al het verschil maken.  
Maar we moeten bij onszelf beginnen. Eensgezindheid in Christus 
en Liefde tot Hem en tot elkaar en elkaar verdragen, betekent dat dit 
ook een uitstraling heeft naar mensen om ons heen, die zich zouden 
moeten afvragen, waarom is er daar altijd vreugde en zien de 
mensen naar elkaar om. Ook wij willen weten wat de bron daar is 
van die vreugde en liefde.  
Daarom hoop ik dat velen aan ons zien, dat we werkelijk bij Christus 
horen, omdat we Zijn Liefde doorgeven aan anderen. 
Als we dat kunnen waarmaken en het onze kinderen ook kunnen 
meegeven, dan zal 2016 een gezegend jaar worden en heil 
brengen. 
 
Leo Baas 
 
 

DIENST VOOR BELANGSTELLENDEN 

D.V. 7 februari is de morgendienst een dienst voor belangstellenden. 
Ds P.H. Zaadstra uit Kockengen zal hierin voorgaan. Het thema in 
deze dienst is: “Goed voorbeeld” naar aanleiding van 2 Samuël 18. 
Muzikale medewerking wordt verleend door koor The Message uit 
Bruinisse onder leiding van Mario Riedijk met op de piano Samiel 
Deurloo.  
Zij zingen Nederlands en Engelstalige “gospel” liederen en zijn met 
ongeveer 35 leden. Regelmatig verlenen zij hun medewerking in 
kerkdiensten en in verzorgingstehuizen.  
We zien uit naar een mooie dienst met elkaar.  
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom !                      
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MUSICAL PER AMORE 
 
Per Amore zingt over Gods genade 
 
De genade van God verandert mensenlevens. Het is meer dan we 
verdienen en toch ligt het voor iedereen klaar.  
Daarover zingt gospelkoor Per Amore op zaterdag 13 februari 
wanneer het de musical 'Grace' van Max Lucado opvoert.  
De uitvoering vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de 
Dorpstienden 3 in Ouddorp en start om 20.00 uur.  
De zaal gaat om 19.30 uur open. Kaarten kosten 7,50 euro voor 
kinderen (t/m 12 jaar) en 10 euro voor volwassenen en zijn 
verkrijgbaar bij boekhandel Akershoek in Ouddorp,  
Boekhandel Van der Boom in Middelharnis, Plus Tessemaker 
in Stellendam, aan de zaal en per mail: molesteeg@solcon.nl.  
 
 

 

Gereformeerd kerkkoor “Canticum” 

 
 

Bedankje en oproep 
 

De kerst- en nieuwjaarskaartenactie voor ons kerkkoor “Canticum” 
heeft het mooie bedrag van bijna € 500,-- opgebracht. We willen 
iedereen die hieraan heeft mee gewerkt heel hartelijk bedanken. 
 
In een gezegende Kerstnachtdienst in Stellendam hebben we 
gezongen in een gelegenheidskoor van 30 personen.  
Tijdens de repetities was er een fijne sfeer en omgaan met elkaar.  
Ons kerkkoor “Canticum” is maar klein, hierom zijn we dringend op 
zoek naar een aantal nieuwe koorleden. U bent van harte welkom 
vrijblijvend een repetitie bij te wonen. De repetities zijn wekelijks op 
D.V. donderdag om 19:30 uur in de Gereformeerde Kerk te 
Ouddorp. 
  
Namens het Gereformeerd kerkkoor “Canticum” Stellendam en 
Ouddorp, wensen wij u een gezegend 2016 toe. Tot ziens. 
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BEDANKT! 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
cadeau’s voor ons 40 jarig huwelijk. 
Wij wensen de gemeente een Goed en Gezond 2016 toe. 
 
Cees en Marijke Lodder 
 
 

POTERAVOND 2016 
 

Liefhebbers van een oer oudhollandse poteravond, opgelet!!!! 
 
Op maandag 25-01-2016 organiseert de Gereformeerde kerk 
Ouddorp, als vanouds, een poteravond.  
 
U bent van harte welkom in de zaal van RCN Toppershoedje 
(Strandweg 2, 3253 LR te Ouddorp).  
 
Aanvang 19.00 uur / inloop 18.30 uur 
Let op! U dient wel uw eigen bord en bestek mee te nemen.  
 
Het belooft een gezellige avond te worden met soep vooraf, poters 
en spek en een toetje na!  
En dat voor slechts € 12,50!!! 
 
Dus liefhebbers, zet deze datum in uw agenda en kom! 
Voor de kosten hoeft u het niet te laten.  
Wat let u?! Kom en neem uw vrienden mee voor deze gezellige  
avond! 
We hopen op een goed gevulde zaal vol gezelligheid. 
 
Voor deelname kunt u zich opgeven via telefoonnummer 
0187-683997 of via de mail naar nagtegaal66@hotmail.com /  
mariekesantifort@live.nl 
 
 
 
 

mailto:nagtegaal66@hotmail.com
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BIJBELLEESROOSTER 
 
1   jan. Numeri 6:22-27  26 jan. 1 Korintiërs 12:1-11 
2   jan.  Psalm 84    27 jan. 1 Korintiërs 12:12-31 
3   jan. Exodus 1:1-14   28 jan. 1 Korintiërs 13:1-13 
4   jan. Exodus 1:15-22  29 jan. Psalm 71:1-13 
5   jan. Exodus 2:1-10   30 jan. Psalm 71:14-24 
6   jan. 1 Korintiërs 7:1-11  31 jan. Lucas 4:14:30 
7   jan. 1 Korintiërs 7:12-24  1   feb. Lucas 4:31-44 
8   jan. 1 Korintiërs 7:25-40  2   feb. Lucas 5:1-11 
9   jan. Lucas 3:1-14   3   feb. Lucas 5:12-16 
10 jan. Lucas 3:15-22   4   feb. Lucas 5:17-26 
11 jan. Lucas 3:23-38   5   feb. Lucas 5:27-39 
12 jan. Lucas 4:1-13   6   feb. Lucas 6:1-11 
13 jan. 1 Korintiërs 8:1-13  7   feb. Hebreeën 1:1-14 
14 jan. 1 Korintiërs 9:1-14  8   feb. Hebreeën 2:1-18 
15 jan. 1 Korintiërs 9:15-27  9   feb. Hebreeën 3:1-19 
16 jan. Exodus 2:11-22  10 feb. Hebreeën 4:1-13 
17 jan. Exodus 2:23-3:10  11 feb. Psalm 51 
18 jan. Exodus 3:11-22  12 feb. Exodus 5:1-18 
19 jan. Exodus 4:1-17 
20 jan. Exodus 4:18-31 
21 jan. 1 Korintiërs 10:1-13 
22 jan. 1 Korintiërs 10:14-22 
23 jan. 1 Korintiërs 10:23-11:1 
24 jan. 1 Korintiërs 11:2-16 
25 jan. 1 Korintiërs 11:17-34 
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