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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
 
 
Zondag 10 april 2016                 Bediening Heilige Doop 
   
 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend 
   

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Edi Goeree 

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Astrid Tieleman 
 
    oppas: Inge van de Wende en Dieuwertje Soeteman 

 
18.30 uur   Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam 
       
    collecten:  Diaconie 
     Rente en aflossing 
      Reserve en onderhoud 
 
Zondag 17 april 2016     
 
10.00 uur   Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse 
 

     kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Marga van Opijnen 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Mirjam van de Wende 
 
     oppas: Eline van Kempen en Lisa Moerkerk 
 

18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
 
     collecten:  Kerk 
     Rente en aflossing 
     Reserve en onderhoud 
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Zondag 24 april 2016         
  
10.00 uur   Ds. G.S. Mink uit Herwijnen 
     

  kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Jacobien van Splunder 

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Jaap Moerkerk 
 
oppas: Pieterke Kolff en Julia Moerkerk 

 
18.30 uur   Ds. P. Both uit Spijkenisse  Jongerendienst 

 
collecten:  Kerk 
   Rente en aflossing 
   Jeugdwerk  

 
 
                
 
Zondag 1 mei 2016    Belijdenis van Geloof  
 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend    
 

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Annemieke Meijer 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Marjo Grootenboer 
     
oppas: Klaske Voogd en Maartje van Woerkom 

     
18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
 
     collecten:  Kerk in Actie/Missionair werk 
     Rente en aflossing 
     Reserve en onderhoud 
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Donderdag 5 mei 2016    Hemelvaartsdag   

 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend   
         

     kindernevendienst: 
    groep 1, 2, 3 en 4 o.l.v. Maria van Damme 

 
     oppas: Bartha Moerkerk en Elsemeike Voogd 

 
     collecten:  Kerk 
     Zending 
     Jeugdwerk 
 
 
Zondag 8 mei 2016      
 
10.00 uur   Ds. Mw. Nijman-Keijzer uit Sommelsdijk  
         

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

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Klaske Voogd 
 
     oppas: Ellen Akershoek en Nienke Mierop 
 

18.30 uur   Ds. H.P. de Goede uit Werkendam 
 
     collecten:  Kerk 
     Diaconie 
     Orgelfonds 
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     TAXI NAAR DE KERK 

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

 
VERKOOP COLLECTEBONNEN 

 
De collectebonnen zijn iedere zondag  verkrijgbaar in de 
kerkenraadkamer na de eredienst. 
Wanneer u hier liever geen gebruik van wilt maken, kunt u ook 
collectebonnen verkrijgen bij Maart Hoek (0187-683292). Wij 
verzoeken u vriendelijk om hier telefonisch een afspraak voor te 
maken! 
 

 
VIERING H.A. IN 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 een mail 
sturen naar yvonnevenneman@gmail.com 
 
 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr. 801  35ste jaargang, vrijdag 8 april 2016 
 
De Nieuwsbrief is een vierwekelijkse uitgave van de Gereformeerde 
Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag. Kopij uiterlijk 
vrijdag 29 april inleveren bij Jan van Woerkom 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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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. 
 
Vrijdag  8 april  G-teens 
Zaterdag  9 april  Vrijwilligersbijeenkomst  
       EW-regiowerkgroep 
Dinsdag  12 april  Rock Solid 
Vrijdag  15 april  Wuppieclub 
Zaterdag  16 april  Teens United  
Woensdag  20 april  Avond over geloofsopvoeding 
Zaterdag  30 april  Uiterlijk inleverdatum spullen  
       rommelmarkt 
Zaterdag  7 mei   Rommelmarkt in het centrum 
Zaterdag  16 juli  Bijeenkomst Vrienden van de  
       Gemeente 

 
VERJAARDAGSKALENDER 

 
De komende tijd zijn DV jarig: 
 
 12 april Dhr. A Dubel, Kievitsplantsoen 1, 3161 TB, Rhoon 
 15 april Mevr. C. Bijl-Opmeer, Vliedberglaan 107, 3253 VT,      

    Ouddorp 
 23 april Mevr. J.T. Joppe-Roodzant, Parklaan 3, 3253 CA,  

   Ouddorp 
 2 mei Mevr. H.N. Tanis-Kievit, Ireneweg 3, 3253 BK, 

Ouddorp 
 4 mei Mevr. N.G. Tanis-Tanis, Mariadijk 1, 3252 BB 

Goedereede 
 7 mei Dhr. C van der Klooster, Prins Hendrikweg 12,  

3253 BV, Ouddorp 
 

Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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BLOEMEN 
 

De bloemen gingen in de afgelopen weken met een hartelijke groet 
van de gemeente naar: 
 
 Mevr. C.L. v Mourik-Mastenbroek, Pretoriuslaan 61, ter 

bemoediging. 
 Mevr. M. Verhage-Witte, Vliedberglaan 140, als felicitatie. 
 Fam. v.d. Griend, Duffelweg 1, als paasgroet. 
 Fam. Meijer-Hoogerland, Molentienden 70, als felicitatie 25 

jarig huwelijk. 

 
 
 
 
 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 

Ingeschreven: 
Loïs van den Berg 
 
Verhuisd per 9 april: 
Fam. Kraaijvanger 
Van: Het Klooster 9 te Goedereede, naar: 
Dorpstienden 14f 
3253 AS Ouddorp 
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AAN DE LEDEN/VRIENDEN VAN DE GEREF.KERK TE 
OUDDORP 

 
Mevr.Buter Snoek v/h in “Westvoorne” te Goedereede heeft nu een 
eigen kamer op Urk. 
Met haar gezondheid gaat het nog niet zo goed; ze heeft ook al een 
paar keer in het ziekenhuis gelegen. 
 
Ze heeft graag post uit haar oude omgeving Goedereede, Ouddorp 
etc. Misschien mag ze van u ook iets horen?  Daar zal ze erg blij mee 
zijn. 
 
 
 
Haar nieuwe adres is:  
Mevr. Buter-Snoek 
Ankerplaats 2, kamer 2.02  
8321 RT, Urk. 
 
Ook namens haarzelf, alvast hartelijk dank! 
 
Fam. A. Akershoek-Mulder 
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BELIJDENISDIENST op zondag 1 mei a.s. 10.00 uur 
 
Vreugde en dankbaarheid voor ons als gemeente! Op D.V. zondag 1 
mei a.s., hoopt in onze gemeente opnieuw een aantal mensen 
belijdenis te doen van hun geloof. In de belijdenis klinken hun ja-
woord en beloften tot de Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest! Samen als gemeente mogen we vieren dat zo ook onze 
gemeente wordt opgebouwd: dat stemt ons dankbaar en blij! 
 
In het afgelopen seizoen hebben de volgende mensen meegedaan in 
de groep voor belijdeniscatechese: Martijn & Antoinette Dijkgraaf 
(Wilhelminalaan 1b, 3247 AS, Dirksland), Pieter & Marjan den 
Eerzamen (Hoofdpoortplantsoen 1, 3252 CP, Goedereede), Jaap en 
Marieke Nagtegaal (Molentienden 72, 3253 VG)  Mia Hollaar 
(Wilhelminaweg 7, 3253 BW), Carolien de Jong (Oosterweg 18, 3253 
BT) en Erik & Michelle Tanis (Hoofddijk 6a, 3252AS, Goedereede). 
 
Samen kijken we terug op een bijzondere periode, waarin voor ieder 
in de groep in hun geloof veel in beweging is gebracht. Lezend in de 
Bijbel en vooral ook door de gesprekken daarbij hebben we heel veel 
met elkaar gedeeld, ook heel persoonlijke dingen. Zo is ieder in geloof 
ook gegroeid en hebben we met elkaar en van elkaar veel geleerd. 
We zijn de Here God dankbaar dat de belijdenis- zondag dichterbij 
komt. We zien God aan het werk in het leven van deze jonge mensen 
en in de gemeente.  
 
Dat is behalve een grote bemoediging ook een rijke zegen. Samen 
zien we uit naar een heel bijzondere dag en hopelijk ook een heel 
bijzondere dienst. U en jullie allemaal zijn van harte welkom! 
       
Anja en Willem van de Griend  
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WOORDZOEKER: PERSONEN UIT DE BIJBEL 

 

D D I N E B U K A D N E Z A R S Ü E H C A Z 

E H A Z S A B B A R A B H E E J O M I R O N 

H E M N Ä A B R A H A M I S O R A M V N B O 

A N E P I A G O L I A T H Z E R A I E E A E 

G O S I N Ë K S J L H L U N I K Ä E L B D M 

A C N L M E L A R O O A U A D A R L E U J I 

R H O A A A R R N H B T E A T Ï O I O R A S 

N T A T J D B A I J A K O B S N N A A M O S 

J R C U R A E L M E L I J E Z U S E K T S T 

M O H S I M E E A S M N A T A N O J I U J I 

A H H A M H A V J J E A B E S T A B C N J M 

N A N A C I A A N E O Z J U D A T R S R U O 

A N P A N I S A E L M N O D A N A A U E D T 

S N R N B N D R B I E E A M N M T T E W A E 

S A I A N T E E Z E C H I Ë L I H G V L S Ü 

E S I M S O M S E R S C H A M É É N H U Z S 
Aäron    Eli    Jezus   Lot     Rachel   

Abia   Elia    Job    Manasse    Ruben  

Abraham   Eva    Johannes   Marcus    Ruth  

Adam   Ezechiël   Jona   Maria    Sara  

Amos   Goliath   Jonatan   Mirjam    Saul  

Barabbas  Hagar   Jozua   Mozes     Sem  

Batseba   Hanna   Juda   Nebukadnezar   Simeon  

Benjamin  Henoch   Judas    Nero    Simson  

Cham   Huz    Kaïn   Noach    Timoteüs 

Dan   Izäak   Lea    Obadja    Zacheüs 

Daniël   Jakob   Levi    Pilatus        

 
Aan het einde houd je een bijbeltekst over van de letters die 
over zijn! 
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BERICHT ROMMELMARKT ZATERDAG 7 MEI 
 
Als deze Nieuwsbrief bij u in de bus valt, schiet het al weer op naar 
zaterdag 7 mei. Op die dag wordt de jaarlijkse Rommelmarkt van 
onze kerk weer gehouden in de historische dorpskern van Ouddorp. 
 We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen voor de verkoop 

van de spullen in de kramen en mensen die weer helpen om de 
markt ’s morgens op te bouwen en ook ’s avonds weer op te 
ruimen. Een aantal mensen heeft zich al aangemeld, maar we 
kunnen nog mensen gebruiken die dag. Vele handen maken 
tenslotte licht werk! U komt toch ook helpen die dag?  

 We zoeken nog een aantal mensen, die een cake of boterkoek 
willen bakken voor de koffiekraam op de markt. Geeft u  a.u.b. 
even door aan Nellie Tanis (681758) als u bereidt bent om een 
cake of  boterkoek te bakken voor de rommelmarkt. 

 Zoals voorgaande jaren willen we weer een kraam vullen met 
boodschappen, die door gemeenteleden bijeen zijn gebracht. Dus 
als u komende week in de supermarkt komt vergeet dan niet de 
/het artikel(en) voor de boodschappenkraam. We hopen weer op 
veel artikelen voor de verkoop in deze kraam. 
U kunt de artikelen voor de boodschappenkraam inleveren in 
de kerk op D.V. donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag voor 
aanvang van de dienst) of op vrijdagavond 6 mei van 19:00 – 
20:00 uur 
 
Heeft u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt, neem dan 
eerst even contact op met Nellie Tanis (tel: 681758) of  Corrie 
Tanis  (Tel: 681036 ) voordat u deze spullen in de schuur aan de 
Klarebeekweg brengt.  
 
LET OP: U kunt spullen inleveren t/m zaterdag 30 april  ivm 
verwerken van het e.e.a. 
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Dus zaterdag 7 mei: Niet thuis eten die dag,  maar met z’n allen naar 
de rommelmarkt, voor koffie met cake, verse oliebollen, een lekker 
gebakken visje etc. Verder hebben we voor ieder wat wils aan 
boeken, planten, elektrische apparaten, mooie spulletjes en nog vele 
andere zaken. 

 
We hopen weer op een gezellige drukke rommelmarkt met mooi weer! 
Tot zaterdag 7 mei! 
 
Met vriendelijke groet, 
de Rommelmarktcommissie, Corrie, Elly, Marieke, Nellie en Wim. 
 

 
 

 AVOND OVER GELOOFSOPVOEDING 
 
Op 20 april a.s. wordt door de Gereformeerde en  Hervormde kerk 
Stellendam een avond georganiseerd over geloofsopvoeding. Thema 
is: seksuele opvoeding. De avond wordt verzorgd door de christelijke 
organisatie Groejmee. Voor de pauze wordt informatie verstrekt aan 
de hand van filmpjes en ander beeld- materiaal, na de pauze wordt 
deze informatie verwerkt door middel van een spel. Iedere 
ouder/opvoeder is van harte welkom. 
Om de spreker gerichter op uw vragen in te laten gaan kunt u vooraf 
digitaal een vragenlijst invullen. Deze lijst kunt u via mail aanvragen 
bij Lia Brinkman (brinkmanlia@hotmail.com). 
 
De avond wordt gehouden in De Rank en begint om 20.00 uur. 
 
Inloop met koffie/thee half acht. De toegang is gratis.  Ieder is hartelijk 
welkom ! 
 

  



12 
 

 

 

  

 

Ouderavond SEKSUELE OPVOEDING 

Woensdag 20 april – 20.00 uur 

De Rank, Bosschieterstraat 6, Stellendam 

voor alle ouders met kinderen van 4 t/m 16 jaar  

en andere belangstellenden 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vragen? Neem contact op via Lia Brinkman of groejmee@gmail.com 

Meer informatie: www.groejmee.nl  

  

Tijdens de ouderavond gaan we met jullie in gesprek,  

geven advies en zorgen voor denkstof! 
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VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST EW-
REGIOWERKGROEP 

Vrijwilligers zijn het goud van de kerk. Vrijwilligers hebben hart voor 
de kerk, zijn betrokken, trouw en enthousiast. Of ze nu actief zijn in 
het muziekteam, het jeugdwerk of in het evangelisatiewerk, juist 
vrijwilligers hebben het nodig om gezien en bemoedigd te worden.  
 
Veel vrijwilligers vragen zich wel eens af 'Hoe blijf ik in het werk in 
contact met God?'. Daarom organiseert de EW-regiowerkgroep 
Rijnmond voor alle vrijwilligers in de kerk de toerustingsconferentie 
‘In contact blijven met God’. De conferentie vindt plaats op zaterdag 
9 april van 14.30 uur - 21.00 uur in de Michaelkerk in Spijkenisse. 

Meer informatie vindt u op de poster en op de EW-website: 
http://www.ewv.nl/nieuws-regioconferentie-spijkenisse 

 

VERKOOP VAN DE LICHTBOEI 

Vakantiewoning De Lichtboei is al vele jaren eigendom van onze 
kerk en is door de jaren heen voor diverse zaken gebruikt: 
huisvesting van de evangelisatieteams van onze kerk, 
overnachtingen en vakanties van gastpredikanten etc. Het gebruik 
van De Lichtboei is de afgelopen jaren belangrijk gedaald en De 
Lichtboei wordt - naast verhuur aan toeristen - ook nog maar beperkt 
verhuurd aan predikanten. Nu De Lichtboei geen duidelijk doel 
(meer) dient is binnen het college van kerkrentmeesters gesproken 
over nut en noodzaak van het aanhouden van deze bungalow. 
Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol: 
 

·   In financieel opzicht is De Lichtboei nauwelijks rendabel. Het saldo 
van de inkomsten en bedroegen de afgelopen jaren gemiddeld 
slechts € 1.400,- per jaar.   

·   De bezetting neemt af. De doelgroep voor De Lichtboei is aan het 
vergrijzen. Er is steeds meer vraag naar luxe vakantiewoningen. 
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·   Naar verwachting zal de bezetting hierdoor de komende jaren 
geleidelijk nog verder afnemen. 

·   Om De Lichtboei aan te passen aan de eisen van deze tijd, zullen er 
de komende jaren de nodige kosten gemaakt moeten worden. 

·   De grond is niet in eigendom, maar in erfpacht tot en met 2033. Er is 
op dit moment geen zicht op verlenging. In beginsel vervalt op de 
einddatum het recht van erfpacht.   
 

Op basis van deze overwegingen heeft het college in goed overleg 
met de kerkenraad besloten om De Lichtboei te koop aan te bieden. 
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitter of secretaris van het college van kerkrentmeesters. 

Voor de verkoop van De lichtboei zal gebruik gemaakt worden van 
de diensten van gemeentelid Martijn Akershoek (Struijk & Struijk 
Makelaardij). De vraagprijs is € 74.000,-.  
 
Mocht u of een bekende van u interesse hebben voor aankoop van 
De Lichtboei, dan kan er contact worden opgenomen met Martijn 
Akershoek, telefoon 0187-470272. 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Maarten van Diggele  
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VRIENDEN VAN DE GEMEENTE 

 
Beste Vrienden,  
 
April is weer in het land en dat betekent dat velen van u de blik weer 
richten op Ouddorp om daar de weekenden of langere periodes door 
te brengen in uw bungalow, chalet of stacaravan. Velen van u 
bezoeken daarbij ook regelmatig de zondagse kerkdiensten en 
hebben zich aangemeld als Vriend van de Gemeente. 
 
Ook dit jaar zal er weer sprake zijn van een Vriendenmiddag/avond 
waarvoor wij u nu alvast van harte uitnodigen. Uiteraard ontvangt u 
t.z.t. namens ds. Willem v.d. Griend een officiële uitnodiging. Het 
duurt nog wel enige tijd, maar wellicht kunt u nu alvast de datum in 
uw agenda noteren: 
 

DV  Zaterdag 16 juli 2016 vanaf 16.00 uur 
 
Wij hopen u dan te mogen begroeten. 
 
Sjaak en Tonny Poots 
Wim en Irene Lobensteijn. 
 
 

KERKBALANS 2016 
 
Hierbij een bericht over de stand van de actie Kerkbalans. De 
toezeggingen voor dit jaar bedragen Euro 74.400. Dit ligt iets onder 
het bedrag dat in de begroting is opgenomen, maar het is voldoende 
om met een sluitende begroting het jaar in te gaan. Zodoende weer 
alle reden om tevreden en dankbaar te zijn met dit resultaat.  
 
Ook de vrienden van onze gemeente hebben weer ruimhartig 
toegezegd, wat een bedrag van Euro 3.750 heeft opgeleverd. Hartelijk 
dank hiervoor! Ik heb het al eerder geschreven, maar het is goed om 
te beseffen dat onze vrienden zich gemiddeld genomen bijzonder 
thuis voelen in onze gemeente. Wij hopen u binnenkort weer in 
Ouddorp te ontmoeten! 
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Ik mag namens het College van Kerkrentmeesters u allen, vrienden 
en gemeenteleden, hartelijk bedanken voor uw toezeggingen. 
 
Belastingvoordeel – het is nu nog simpeler om uw hele gift 
aftrekbaar te maken! 
 
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt echter uw 
giften alleen aftrekken voor zover deze meer bedragen dan 1% van 
uw inkomen (drempel).  
 
Hier is een oplossing voor! Als een deel van uw gift niet aftrekbaar is 
door deze drempel kunt u dit namelijk oplossen door uw gift vast te 
leggen in een overeenkomst met de kerk. De belangrijkste 
voorwaarde is dat u zich verbindt om uw gift vijf jaar achtereen te 
schenken.  
 
Voorheen moest deze vijfjarige schenking bij de notaris worden 
vastgelegd, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Het is nu 
voldoende om een overeenkomst te ondertekenen waarin u zich 
verbindt om gedurende vijf jaar uw schenking te doen. Dus een 
kleine moeite om geld te besparen. Aan de andere kant zou u ook 
meer kunnen schenken zonder dat het u meer kost. Als u hier 
gebruik van wilt maken, kunt u met mij contact opnemen. 
 
Met een hartelijke groet, 
mede namens het CvK 
 
René van Ede 
rene.van.ede@upcmail.nl 
06-20601183 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Ons meeleven wordt in deze tijd gevraagd voor zr. C.B. Tanis-Tanis 
(Klarebeek) die verblijft in Zorghotel De Vliedberg (Vliedberglaan, 
3253 VT). Kortgeleden werd bekend dat haar zoon Klaas ongeneeslijk 
ziek is. Na het overlijden van dochter Janny, is dat opnieuw een groot 
verdriet voor zr. Tanis. Zo heeft ze als moeder heel veel te dragen. 
Daarom bidden we u en ook de anderen in het gezin en in de familie 
Gods troostende kracht en nabijheid toe. 
 
Br. C. Lodder (Oudenhil 8, 3253 EE) wacht op opname en operatie in 
het ziekenhuis in Rotterdam. Naar omstandigheden gaat het wel 
redelijk, maar hij is niet tot veel dingen in staat. We hopen en bidden 
met u en met uw gezin dat de operatie op kortere termijn plaatsvindt 
en dat die verlichting en ook verbetering brengt. Gods zegen 
toegewenst! 
 
We leven ook mee met br. en zr. Johan en Janie Kolff (Kerkhoek 8, 
3253 ED) en hun gezin. Ook de laatste uitslagen van onderzoeken 
bevestigen dat  Johan ongeneeslijk ziek is. Dat valt ieder in het gezin 
zwaar. Johan is nu weer thuis en het is afwachten hoe het in de 
komende tijd zal gaan. We hoppen en bidden met u en uw gezin dat 
in dit alles er kracht is om te dragen en ook vertrouwen dat er Iemand 
is die jullie draagt! 
 
De behandeling van  zr. v Kempen-van Oostenbrugge (Broekweg 40, 
3253 XB) gaat verder en datzelfde geldt ook voor  zr. C. L. van Mourik-
Mastenbroek (Pretoriuslaan 61, 3253 VP). We hopen en bidden met 
u en uw gezinnen dat deze behandelingen ook resultaat zullen 
hebben en wensen u in alle dingen met elkaar de kracht om vol te 
houden en boven alles Gods zegen! 
 
Br. Kees den Eerzamen (Noordzijde Haven 2, 3252 BH) 
Goedereede is na een bedrijfsongeval enige tijd thuis. Het is naar 
omstandigheden goed afgelopen, maar het is ook spannend of zijn 
hand weer helemaal herstelt. We hopen en bidden met u om Gods 
zegen in het genezingsproces en nabehandeling. We wensen u 
beiden Gods nabijheid toe in alles. 
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Ons gebed wordt ook gevraagd voor br. Eric Rodenhuis (Breenstraat 
9, 3252 LB, Goedereede Havenhoofd) en zijn gezin. Eric is met een 
team vertrokken naar één van de Griekse eilanden om daar training 
te geven aan mensen in het varen in bijzondere situaties zoals bij 
het opvangen van vluchtelingen die daar aankomen. Dat is allemaal 
niet zonder risico. Daarom bidden we samen om Gods bescherming 
en zegen voor allen. 
 
We leven ook mee met Martijn en Antoinette Dijkgraaf 
(Wilhelminaweg 1b, 3247 AS, Dirksland). Vanuit het verlangen naar 
vervulling van hun kinderwens zijn zij in een traject van behandelen 
dat plaatsvindt in Maastricht. Het is een spannende periode voor 
ieder en daarom bidden we om Gods zegen in alles en om een 
hoopvolle uitkomst van de behandeling!  
 
Verder mogen als gemeente uitzien naar een bijzondere 
morgendienst op zondag 10 april a.s. In deze dienst zal D.V. de 
Heilige Doop worden bediend aan: Joas Tanis (zoontje van Erik & 
Michelle Tanis), Jinte Sperling (dochtertje van Edwin & Lianne 
Sperling), Evi Sperling (dochtertje van René & Carolien  Sperling) en 
aan Loïs (dochtertje van Alexandre & Lizette van den Berg). Met 
elkaar en met alle doopouders en hun families hopen we op een 
feestelijke en gezegende dienst. 
 
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! Hij is de opgestane Heer die zegt: 
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‘Ik ben de weg, de waarheid en… het leven!’ (Joh. 14: 6) Met Pasen 
hebben wij gevierd en wij mogen en moeten het blijven zeggen: Jezus 
lééft en… wij met Hem! Dóór het donker van pijn, verdriet en noden 
héén wijst Hij ons Zijn weg en schenkt Hij ons Zijn vrede. Dan is er 
altijd hoop en uitzicht: samen zijn we onderweg naar Gods toekomst!  
 
W.J. van de Griend  
 
 
PASTORAAT EN WIJKBEZOEKERS 

 
Sinds vorig jaar is het aantal mensen dat pastoraal werk doet in de 
gemeente sterk gegroeid. Naast de predikant en de zeven 
wijkouderlingen, pastoraal team en de bezoekdames/heren zijn er 
zeven wijkbezoekers die in een bijzondere dienst op zondag 11 
oktober j.l. werden geïnstalleerd.  
 
Met de komst van de wijkbezoekers wordt de taak van de 
wijkouderlingen ver- licht. Het is voor de wijkouderling onmogelijk om 
alle mensen in de wijk in een seizoen te bezoeken, of met hen contact 
te hebben. Iedere wijkbezoeker neemt een aantal adressen van 
gemeenteleden in de wijk over. Het aantal adressen verschilt per wijk: 
het verdelen gebeurt in overleg tussen wijkouderling en wijkbezoeker. 
Dan kan de wijkbezoeker zijn/haar pastoraal werk beginnen. 
 
Hij/zij zoekt nu contact met de gemeenteleden in de wijk. Dat zal 
beginnen met kennismaken en daarna verder contact, bezoek, 
aandacht en meeleven in allerlei situaties die er kunnen zijn. De 
wijkbezoeker neemt die adressen met alle pastorale zorg over van de 
wijkouderling (taakverlichting); dat betekent dat de wijkouderling niet 
meer op die adressen op bezoek komt. 
 
Net als met de wijkouderling en mensen van het pastoraal team, 
bezoekdames en –heren kun je een bijzondere band opbouwen. Bij 
het installeren van de wijk- bezoekers heeft iedere wijkbezoeker ook 
de gelofte van geheimhouding afge- legd. Wat in vertrouwen wordt 
besproken blijft dan tussen u en de wijkbezoeker net als bij de 
wijkouderling. 
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De wijkouderling en de wijkbezoeker zijn dus samen verantwoordelijk 
voor de contacten en bezoeken in de wijk. De wijkouderling meldt 
pastorale zaken op de kerkenraad. Hij/zij heeft ook contact met de 
wijkbezoeker. Sinds vorig jaar is er ook Pastoraal Overleg. Drie maal 
per seizoen komen de wijkouderlingen en de wijkbezoekers met de 
predikant samen. Dan wordt besproken hoe het gaat in de wijken, 
vragen en aandachtspunten worden besproken, indien nodig wordt 
een vraag of aandachtspunt voorgelegd aan de kerkenraad. 
 
Hopelijk is door bovenstaande uiteg iets meer duidelijkheid ontstaan 
over wie de pastorale zorg heeft voor gemeenteleden in de wijk en 
hoe die taak is verdeeld. Voor in de Nieuwsbrief staat elke maand het 
overzicht met wijkouderlingen en wijkbezoekers voorin vermeld. 
 
W.J. van de Griend 
 

     MEDITATIEF MOMENT 
     Beloften van God voor jou 

 
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst 
van mijn ziel. 
Psalm 139: 13-14 
 
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één 
dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op 
je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een 
hele zwerm mussen. 
Matteus 10:29-31 

 
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga 
de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich 
voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. 
Efeziers 5:1-2 
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Onzekerheid. 
Antonio Stradivarius was een zeventiende-eeuwse vioolbouwer wiens 
naam - op z'n Latijns - synoniem geworden is voor het beste van het 
beste. Hij voelde zich gedrongen zijn uiterste best te doen op elke 
viool die hij maakte, met het argument dat hij anders God beroofde - 
die de violen van Antonio Stradivari niet kon maken zonder Antonio. 
Hij had gelijk. God zou geen Stradivariusviolen kunnen maken zonder 
Antonio Stradivaria. Hij had gaven gekregen waar geen enkele 
andere vioolbouwer over beschikte. 
Zo kan ook jij dingen doen die niemand anders op precies diezelfde 
manier kan doen.  
Misschien ben je een geweldige ouder, misschien bouw je huizen of 
misschien bemoedig je mensen die het niet meer zien zitten. Er zijn 
dingen die alleen jij kunt doen en die dingen zijn de reden dat jij leeft. 
In het grootse orkest, dat wij leven noemen, heb jij een instrument en 
een muziekstuk gekregen. Je bent het aan God verplicht om zo mooi 
mogelijk te spelen. 
 
Een muziekstuk kan er soms uitzien als het leven zelf.  
Er zitten mooie rustige stukken in, een rust, die zo lieflijk en helend 
kan zijn en dan ineens een krachtig stuk waar we veel moeite voor 
moeten doen en wat ons haast de adem beneemt. 
Zo ziet het leven er ook vaak uit, vol onzekerheden, maar wat 
geweldig om te weten dat er een machtig God is die bij ons wil zijn en 
die mensen op ons pad brengt, die als we in ons leven buiten adem 
zijn en even geen uitzicht meer zien, er voor ons willen zijn. 
Vaak zijn we hier blind voor en worden pas later onze ogen geopend 
en beseffen we, dat even die arm om je schouder, een glimp van God 
was. 
In het levensorkest staan we er niet alleen voor, we hebben 
medemuzikanten en de zekerheid door alle onzekerheden van het 
leven heen, dat onze grote Maestro altijd het dirigeerstokje vast in zijn 
handen houdt.  
 
 
Voor u gelezen met een hartelijke groet van Janny Hoek 
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DE HEILIGE GEEST ALS ONDERPAND 
 

Nadat Jezus is opgestaan, verschijnt Hij aan Maria uit Magdala. Zij is 
de eerste die bij het graf aangekomen is. Eerst spreken twee engelen 
haar aan, maar ze ziet het niet, dat Jezus is opgestaan. Dan spreekt 
Jezus haar aan, dan ziet ze pas dat het Jezus is. Hij is werkelijk 
opgestaan. Jezus ontmoet ook Thomas. Hij toont hem zijn handen en 
zijn zij, nu gelooft hij pas dat Jezus leeft. Ook Petrus ontmoet Hij aan 
de rand van het meer. Driemaal vraagt hij naar Petrus liefde. Als 
Petrus Hem tot driemaal toe heeft gezegd Here ik heb u waarlijk lief, 
krijgt Petrus zijn leiderschap terug. Jezus zegt ik bouw de kerk op 
jouw. Jezus is naar de Hemel gevaren. De discipelen hebben het 
gezien.  
Zij zijn de getuigen van de opstanding. Wij belijden met hen in de 
apostolische geloofsbelijdenis de opstanding en de Heilige Geest die 
met Pinksteren is uitgestort. De Heilige Geest hebben we ontvangen 
in Hem en Hij begeleidt ons. Hij zal je niet alleen overtuigen  van je 
zonden, maar tegelijk ook Jezus Christus in ons leven groot en 
kostbaarder maken ! De Heilige Geest zal ons bepalen bij het bloed 
van Jezus dat reinigt van alle zonden.  
 
We zijn dan ook verzegeld met die Geest. Efeze 4:30 En bedroef de 
Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van 
de verlossing. Door de Heilige Geest zijn we zeker van het 
uiteindelijke heil, dat ons deel zal worden op de dag dat Christus terug 
komt. Van die toekomst is de Heilige Geest de waarborg, het 
onderpand want in Efeze 1:14 staat dat de Heilige Geest ‘het 
onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, 
tot lof van Zijn heerlijkheid.’  We hebben dus als herboren mensen het 
onderpand van onze eeuwige verlossing ontvangen, namelijk de 
Heilige Geest.  Wat is dan een onderpand?  
Iemand had iets kostbaars verloren en loofde een flink bedrag uit voor 
de vinder van zijn kostbaar bezit. Een jongen vond het en de man zei: 
je krijgt wat je toekomt € 100,-- maar ik heb nu geen geld bij me, ik  
moet eerst naar de bank. De man gaf zijn dure lederen jas aan hem 
als onderpand. De jongen geloofde dat de man terug zou komen 
omdat hij zijn dure jas als onderpand had gegeven. Een poos later 
kwam de man terug en zei: hier is je vindersloon. Ik heb het beloofd 
dus dan kom ik terug en doe wat ik heb beloofd.   
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Zo mogen wij door het onderpand van de Heilige Geest zeker weten 
dat Jezus terug komt. We zijn erfgenamen als de Heilige Geest in ons 
woont en werkt. We mogen meer en meer gaan beseffen dat alle 
geestelijke zegeningen ons geschonken worden, waardoor we meer 
vanuit de rust in Christus gaan leven.  
 
Gerard Tanis. 
 

    

BIJBELLEESROOSTER  
 
 
 

vrijdag 8 april Exodus 16:1-20 
zaterdag 9 april Exodus 16:21-36 
zondag 10 april Exodus 17:1-7 
maandag 11 april Exodus 17:8-16 
dinsdag 12 april Handelingen 11:19-30 
woensdag 13 april Handelingen 12:1-17 
donderdag 14 april Handelingen 12:18-25 
vrijdag 15 april Handelingen 13:1-12 
zaterdag 16 april Handelingen 13:13-25 
zondag 17 april Handelingen 13:26-41 
maandag 18 april Handelingen 13:42–14:7 
dinsdag 19 april Handelingen 14:8-20 
woensdag 20 april Psalm 100 
donderdag 21 april Exodus 18:1-12  
vrijdag 22 april Exodus 18:13-27 
zaterdag 23 april Exodus 19:1-15 
zondag 24 april Exodus 19:16-25 
maandag 25 april Psalm 118:1-14 
dinsdag 26 april Psalm 118:15-29 
woensdag 27 april Handelingen 14:21-28 
donderdag 28 april Handelingen 15:1-21 
vrijdag 29 april Handelingen 15:22-35 
zaterdag 30 april Ezechiël 33:1-9 
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GEDICHT: STAREND IN VERLATENHEID 

   Ter voorbereiding op Hemelvaartsdag 
 

Starend in verlatenheid, 
de ogen hemelhoog, 
met 't hart in eenzaamheid, 
de Heiland uit het oog. 
 
Met woorden uit Gods hart, 
maar handen leeg en stil. 
De kennis die de waarheid tart, 
'O God, is dit Uw wil?' 
 
Starend in luchtledigheid, 
maar duidelijk het woord: 
'O mens wees toch verblijd, 
heb je de boodschap niet gehoord? 
 
De wolk wordt eens een wagen 
waarop de koning triomfeert. 
Jezus op aard' gedragen 
en ieder die hem eert. 
 
Hij komt dan, wil aanbidden 
die onze aarde vrede geeft. 
Een woning in ons midden 
en al Zijn liefde die omgeeft.' 
 
O Heer laat ons niet staan als wezen. 
Wij kijken zo verlangend naar u uit. 
Wil onze eenzaamheid genezen, 
o bruidegom, u wacht de bruid.  
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