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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
  
Zondag 5 juni 2016 
 
10.00 uur  Ds. K. Baas uit Ooltgensplaat   
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2    o.l.v. Annemieke Meijer 
    Groep 6, 7 en 8  o.l.v. Astrid Tieleman 
   
   Oppas: Carolien Sperling en Inez Neele 
  
18.30 uur  Ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp 
 
   Collecten: Kerk 
       Diaconie 
       Rente en aflossing 

 
 

Zondag 12 juni 2016    
      
10.00 uur  Ds. W. van de Griend uit Ouddorp    Heilig Avondmaal 
    
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Maria van Damme   
    Groep 3, 4, 5 o.l.v. Diana de Lege 
 

Oppas: Lianne Sperling en Maartje van Woerkom 
 
18.30 uur  Ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp 
 
   Collecten: Diaconie  
       Kerk 
       HA collecte 
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Zondag 19 juni 2016 
 
10.00 uur  Ds. T. Meijer uit Puttershoek  
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Theresa Willemse 
    Groep 6, 7, 8 o.l.v. Jaap Moerkerk 
   
   Oppas: Jeanine van de Meijden en Elsemeike Voogd 
     
18.30 uur  Ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp Jongerendienst 
    
   Collecten: Kerk 
      Diaconie 
       Reserve en onderhoud 

 
 
Zondag 26 juni 2016    
 
10.00 uur  Ds. E.F. Ezinga uit Westbroek 
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Marjolein Bosland 
    Groep 3, 4, 5 o.l.v. Diana de Lege 
   
   Oppas: Marije Hoek en Nienke Mierop 
 
18.30 uur  Ds. E.F. Ezinga uit Westbroek 
 
   Collecten: Kerk  
       Zending 
      Rente en aflossing 
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Zondag 3 juli 2016 
 
10.00 uur  Ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp  Overstapdienst
  
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Theresa Willemse 
    Groep 6, 7, 8 o.l.v. Klaske Voogd 
   
   Oppas: Caroliene van Heukelen en Jeannet Flohil 
 
18.30 uur  Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam 
 
   Collecten: Diaconie 
      Kerk 

 Jeugdwerk 
        

 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr. 802, 35 ste jaargang, vrijdag 3 juni 2016 
 
De Nieuwsbrief is een vier wekelijkse uitgave van de 
Gereformeerde Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 1 juli 2016. 
Kopij uiterlijk vrijdag 24 juni 2016 inleveren bij  
Elly Westhoeve 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. 
 

3   juni G-Teens slotuitje     
26 juni Stranddienst aan de Grevelingen 18.00h 
16 juli Bijeenkomst Vrienden van de Gemeente 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:yvonnevenneman@gmail.com
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BLOEMENGROET 
 

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

 
 Mevr. H.N. Tanis- Kievit, Ireneweg 3 met felicitatie. 
 Fam. Wagenaar- Goedegebuur, Wilhelminaweg 18  
    i.v.m. 55 jarig huwelijk. 
 Fam. M. Hoek- Bosland, De Gracht 9 i.v.m. 25 jarig huwelijk. 
 Mevr. N. Tanis – Tanis, Mariadijk 3 met felicitatie. 
 Mevr. J.N. van t Geloof- Grinwis, Hoenderdijk 15 met felicitatie. 
 Mevr. D. Breur- Witte, Wittestraat 8 met felicitatie. 

 

 

VERJAARDAGSKALENDER 

 
In onze gemeente zijn DV jarig:  
 
7   juni Mevr. M.P. Tienhoven - Messer, Wilgenplaslaan 232, 
  3052 SL Rotterdam 

9   juni Dhr. F.A. Moerkerk, Geleedsstraat 28, 3253BE Ouddorp 
14 juni Mevr. C. Tanis - Bossemeijer, Schansweg 37,  

3253VL Ouddorp 
15 juni Dhr. J.K. Prins, Blomweg 2, 3253 MB Ouddorp 
18 juni Mevr. E. Dubel - Riegman, Kievitplantsoen 1 
  3161 TB Rhoon 
25 juni Mevr. H. van der Klooster - Sturrus, t’ Voorste Blokkie 7, 
  3253 XP Ouddorp  
 
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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MUTATIES LEDENBESTAND 

 

Verhuisd: 
 
Mevr. J. Aleman-de Goede 
Van: Vliedberglaan 138 naar: 
Vliedberglaan103 
3253VT Ouddorp 
 
Verhuisd en uitgeschreven: 
 
Dhr. J. Vogelaar 
Van: Spreeuwenstein 13 te Ouddorp naar: 
Wildemanstraat 8 
3245 BP Sommelsdijk 
 
26 mei 2016 
Annemieke Meijer 

 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Onze hartelijke gelukwensen gaan deze keer naar Kommer en Gerda 
Akershoek (Stationsweg 17, 3253 AP). Kortgeleden waren zij 40 jaar 
getrouwd. Samen met jullie zijn we God heel dankbaar dat jullie dit mochten 
vieren met velen die jullie lief en dierbaar zijn. Het was heel bijzonder om alle 
dankbaarheid aan God ook te laten blijken in de dankdienst op zaterdag 21 
mei j.l. We wensen jullie en jullie (klein-)kinderen ook van harte Gods zegen in 
de tijd die komt! 
 
Ons meeleven wordt gevraagd voor zr. Janie Kolff en haar gezin (Kerkhoek 8, 
3253 ED) na het overlijden van hun man, vader en opa Johan Kolff. Na een 
periode van steeds verder achteruitgaan, is hij op 18 mei j.l. gestorven. In de 
herdenkingsdienst stonden we stil bij de woorden van Psalm 121: ‘Ik sla mijn 
ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen ?’  
In die Psalm gaat het over God die Bewaarder is. De betekenis daarvan is 
groter dan wij kunnen bevatten. Wij wensen Janie en de (klein-)kinderen en 
verdere familie de troost en kracht van Gods nabijheid en zegen toe in het 
omgaan met de lege plaats die Johan achterlaat. 
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Br. Cees Lodder (Oudenhil 8, 3253 EE) heeft de meeste onderzoeken vooraf- 
gaand aan de operatieve ingreep nu gehad. We hopen en bidden dat 
uitkomsten daarvan voldoende duidelijk zijn voor de behandelende artsen, 
zodat zij de operatie met grootste zorgvuldigheid kunnen uitvoeren.  
Deze zal ongeveer half juni plaatsvinden. Boven alles bidden wij daar bij om 
Gods zegen: voor Kees en Marijke en hun gezin en allen die biddend om hen 
heen staan in de hoop dat alles goed en voorspoedig mag verlopen. 
 
Onverwacht moest zr Hoek-Tanis (oud adres: Vliedberglaan 54, 3253 VT) in 
het ziekenhuis worden opgenomen. Ze blijkt ernstig ziek te zijn en is inmiddels 
opgenomen in een hospice in Dronten, dichterbij de woonplaats van zoon 
Hans. De gezondheidstoestand van zr. Hoek is behoorlijk verslechterd en 
daarom bidden we voor haar en haar kinderen en familie om Gods kracht en 
nabijheid in deze spannende tijd. 
 
Martijn en Antoinette Dijkgraaf (Wilhelminaweg 1b, 3247 AS, Dirksland) gaan 
binnenkort opnieuw een traject in van behandelingen naar aanleiding van hun 
kinderwens. Dit zal opnieuw gebeuren in Maastricht. We hopen en bidden met 
jullie dat met de ervaringen van de vorige behandeling er dit keer hoopvolle 
uitkomst mag zijn en dat de wens om zwanger te mogen worden in vervulling 
mag gaan. Wij bidden om zegen en vertrouwen op God die ook in deze dingen 
dichtbij zal zijn.  
 
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! Sinds Pinksteren weten we ook dat de Heilige Geest 
ons daarin ook bemoedigt: Hij is de Trooster, Degene die ons aanmoedigt in 
het ver- trouwen dat Hij in ons is. In 1 Korintiërs 12: 7 staat: ‘’Aan een ieder 
wordt de openbaring van de Geest gegeven, tot welzijn van allen!’  
Laten we met de gaven van de Geest elkaar en anderen blijven bemoedigen.  
Het vuur van de Geest warmt ons en wijst ons op de weg die wij gaan! 

 

W.J. van de Griend 
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H.A COLLECTE 12 JUNI 2016. 

De collecte is bestemd voor het kindertehuis in Mozambque, 

Onder leiding van Kees en Sarah Tanis uit Goedereede. 

Hier een gedeelte van de laatste nieuwsbrief ; 

Lieve familie en vrienden, 

Er is oorlog, honger en ziekte. Om ons heen gaat de oorlog door. 

Het gevecht verplaatst zich van de ene plek naar de andere, maar 
de meeste mensen gaan gewoon door met hun leven. 
Het raakt ook ons dan niet direct want wij zijn niet het doelwit. We 
vragen jullie gebed voor vrede in dit land, want het lijkt erop dat ze 
niet stoppen om elkaar te doden. Oorlog is verschrikkelijk en het 
vernietigd alleen maar… 
Er is dit jaar heel veel honger! Het is erg droog geweest en de oogst 
is verdord op de velden. Als gevolg daarvan hebben mensen soms 
dagen geen gewoon eten, ze overleven door wilde bladeren te eten. 
De mensen uit het dorp komen naar ons toe voor hulp, dus Sarah is 
een ‘ontbijtclub’ begonnen. Ze krijgen allemaal een broodje, bidden 
met elkaar en krijgen dan maismeel voor een paar dagen. 
 
Op de basisschool staken 16 van de 35 kinderen hun hand op toen 
er gevraagd werd hoeveel kinderen de vorige dag geen avondeten 
of lunch ophadden. Omdat de situatie zo ernstig is hebben we 
besloten om een maaltijd voor de kinderen klaar te maken. Dit is een 
grote onderneming: Brood, fruit en warme thee of sap voor 700 
kinderen. We zijn er mee begonnen, alle kinderen komen nu naar 
school en zijn erg blij! 
De Bijbelschool draait dit jaar op vier plaatsen met totaal meer dan 
200 studenten. 20 studenten doen een tweede jaar. 
Het eerste jaar is een christelijk fundament, God leren kennen, leren 
wie je bent in Hem en Hem bekend maken door de bediening. Het 
tweede jaar is een inductieve studie van elk boek van het Nieuwe 
Testament. Dat is hard werken, maar een geweldige ervaring voor 
wie er interesse voor heeft! 
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Op het gehandicaptencentrum zijn we opnieuw met al de projecten 
begonnen onder begeleiding van een opzichter, om betere 
vooruitgang te zien. We hebben een lijst gemaakt van de kinderen 
die gehandicapt zijn en daardoor nooit naar school zijn geweest. We 
hebben een speciale onderwijzer die hen zal leren lezen en 
schrijven. 
Volgende maand hopen we voor de gehandicapten ook onze eerste 
conferentie van dit jaar te organiseren. 
Er is dus genoeg werk te doen, maar er zijn niet veel mensen, dus 
bid dat er hulp komt! 
Met ons persoonlijk gaat het goed.  
 
Bedankt voor jullie gebed en ondersteuning, met elkaar kunnen we 
zoveel meer doen! Als u een deel van ons werk wilt steunen, 
bijvoorbeeld ''eten voor kinderen op de basisschool'', stuur ons een 
email of ga naar onze website. 
 
Zegen en liefs, Kees en Sarah 
''Weest niet ontsteld, Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde, 

Hij is opgewekt, Hij is hier niet'' Markus 16:6 

Namens de Diaconie M.Hoek. 

 
BEDANKT 

 
De MAF heeft de diaconie een brief gestuurd waarin ze hartelijk 
bedanken voor de gift van 547,35 euro, waarmee ze dankzij u de 
MAF kunnen laten vliegen met artsen die zich ontfermen over de 
allerarmsten, en bijbels kunnen uitdelen aan mensen die anders niet 
in Gods woord kunnen lezen omdat ze te arm zijn om een bijbel te 
kopen. 
 
Interesse in de MAF nieuwsbrieven ? 
www.maf.nl/nieuwsbrieven 
 
Namens de Diaconie M. Hoek 
 
 

http://www.maf.nl/nieuwsbrieven


10 
 

Collecten opbrengsten februari 2016 
 
7 februari                               14 februari 

  
21 februari                                        28 februari 

 

  
Gift        €     80,00 
Poteravond      €   600,00 
 

Collecten opbrengsten maart 2016 
 
6 maart                               13 maart 

  
20 maart                                           27 maart 

 
 
 
 
 
 

25 maart 
Instandhouding kerkdiensten Hernesseroord €  339,55  
 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de diaconie. 
Piet Voogd 

Werelddiakonaat €    271,85 Kerk €    223,00 

Rente en 
aflossing 

€    194,45 Rente en 
aflossing 

€    190,35 

Eigen 
evangelisatie 

€    199,25 Orgelfonds €    199,20 

Zending €    220,45 Kerk €   222,79 

Ouderenwerk €    197,67 Rente en 
aflossing 

€   181,95 

Rente en 
aflossing 

€    180,78 Kinderwerk €   207,55 

Kerk €    203,30 Vluchtelingen 
Irak 

€    427,95 

Rente en 
aflossing 

€    185,60 Jeugdwerk €    175,15 

Reserve en 
onderhoud 

€    187,40 Rente en 
aflossing 

€    196,45 

Kerk €    278,75 Kerk €   389,86 

Zending €    231,72 Eigen 
evangelisatie 

€   335,25 

Rente en 
aflossing 

€    222,07 Rente en 
aflossing 

€   296,26 
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BEDANKT 
 

Overweldigend waren de vele kaarten, brieven, e-mails en 
telefoontjes met bemoedigende woorden, die kwamen tijdens het 
ziek zijn van Johan. 
Ook de bezoekjes, voor zover dat op het laatst nog kon, waren voor 
hem zeer waardevol. 
Johan was hierdoor zeer ontroerd en stil.. 
Overweldigend was de condoleance zaterdag 21 mei en de oprechte 
belangstelling bij zijn herdenkingsdienst 23 mei. 
De stille stoet naar de begraafplaats, sprikkelende regen en ineens 
"een knipoog" van de zon. 
Een concert van de vogels... 
Daardoor werden wij zeer ontroerd en stil.. 
Overweldigend ook de vele kaarten die nu op de deurmat vallen. 
Ook dat voelt voor ons als een gebaar van liefde. 
 

EN NU IS HET STIL... 
 

In rouw en eerbied hier bijeen, 
een zeer geliefde mens ging heen, 
zijn leven was de moeite waard, 
zijn kracht wordt diep in ons bewaard. 
 
U bent de God, die om ons geeft, 
de LIEFDE, die in harten leeft, 
sla dan Uw mantel om ons heen 
en laat ons hier nu niet alleen. 
 
Wij zoeken troost, de dag lijkt nacht, 
reik ons Uw licht en schenk ons kracht 
en breng dit dierbaar mensenkind 
naar daar, waar het Uw liefde vindt. 
 
     Janie Kolff 

Peter en Linette, Michelle, Niels 
André en Marjolein, Diede 
Martin en Pieterke, Nyncke  
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BEDANKT 

Lieve mensen, 

Wij, Jan en Greet Wagenaar willen jullie hartelijk bedanken voor de 
vele reactie’s op ons 55 jarig jubileum.  

Geweldig zo vele reactie’s we hebben gekregen, in de vorm van 
welgemeende woorden en vele kaarten. 

Met vriendelijke groet, 
 
Jan en Greet Wagenaar  

ROMMELMARKT 
 
Na een jaar van verzamelen, sorteren, poetsen en afwassen, kon de 
rommelmarkt op zaterdag 6 mei 2016 van start gaan. 
Gelukkig kregen we op het laatste moment genoeg hulp zodat alle 
kramen bezet waren. 
Wat hadden we prachtig weer en wat hebben we veel verkocht. 
De opbrengst van de rommelmarkt is netto € 8.503,10. 
Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de 
rommelmarkt willen wij langs deze weg hartelijk dankzeggen.  
Ook willen wij onze broeders en zusters van de Hervormde 
Gemeente dankzeggen voor het gebruik van hun terrein en alle 
medewerking.  
Volgend jaar hopen wij de rommelmarkt te houden op D.V. zaterdag 
27 mei 2017. 
Noteer deze dag alvast in uw agenda zodat u er met uw 
vakantieplanning rekening mee kunt houden. Het zou toch jammer 
zijn als wij door gebrek aan mensen in de kramen geen 
rommelmarkt meer kunnen houden! 

Een welgemeende groet van de rommelmarktcommissie, 
 

Corrie, Elly, Marieke, Nellie en Wim. 

N.B. De medewerkers die nog een badge hebben kunnen deze 
inleveren bij de kosteres. 
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STRANDDIENST 2016 
  
Zondag 26 Juni, om 18.00 uur is er weer een Stranddienst aan de  
Grevelingen!! 
Deze dienst wordt georganiseerd door 4 kerken op Goeree-
Overflakkee. 
Iedereen is welkom, of je nu naar een kerk gaat of niet, ongeacht je 
afkomst, of je nieuwsgierig bent of er gewoon bij wilt zijn…KOM!!!  
De lokatie is hetzelfde als vorig jaar, het grasveld bij de Punt. 
(begin van de Brouwersdam, Ouddorp) 
 
Het thema is: “Wie is mijn naaste?” 
De voorganger Ds. W.J. van de Griend wil samen met u/jullie 
nadenken over hoe wij zorg kunnen dragen voor onze naaste, 
dichterbij of verder weg, je buurman of een vluchteling. 
Lekker veel zingen onder begeleiding van praiseband Exalt en na 
afloop onder het genot van een kop koffie, thee of limonade met 
elkaar napraten. 
We voeren de theorie in deze dienst praktisch uit door te collecteren 
voor Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee, neem dus een (groot) 
deel van je vakantiegeld mee!!!  
Jong en lenig? dan is een kleedje meenemen genoeg, anders is het 
verstandig om een eigen luxe strandstoel mee te nemen. 
Mocht het weer onverhoopt niet meewerken en de organisatie 
genoodzaakt is om uit te wijken, dan zal dit zijn naar de 
Emmauskerk,  Kon Julianaweg 64 in Middelharnis.    

Via de website van de kerken en op de facebookpagina  
www.facebook.com/stranddienst  zal voor 14.00 uur kenbaar worden 
gemaakt of er uitgeweken moet worden naar de Emmauskerk.   
Bij twijfel kunt u ook bellen met de organisatie: 06 51754713. 

 
Noteer de datum vast in uw agenda, en zorg dat u/je erbij bent !!! 
  

 
 
 
 

http://www.facebook.com/stranddienst
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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. 
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Wilt u nadere informatie? 
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 
 

MET EEN DOEL OP DE FIETS!!! 
 
Beste mensen van de kerk in Ouddorp, 
Heel graag willen wij als vrienden van uw kerk u wat vertellen en 
vragen. Met schroom sturen we dit bericht maar omdat het niet voor 
onszelf is durven we het te vragen. Wij gaan namelijk naar Santiago 
de Compostella fietsen. Dat is heerlijk maar nog mooier is dat we dat 
voor een goed doel gaan doen. We starten op 30 mei vanuit 
Tournay in België en fietsen met onze bepakking en tentje naar 
Santiago de Compostella. Dit is de oude Spaanse pelgrims-stad 
waar volgens een legende het graf van de apostel Jacobus is. We 
hebben er zin in maar vinden het ook een hele onderneming. Dag bij 
dag, trap voor trap mag het gaan, nemen zoals het gaat. We hopen 
na ongeveer 2500 km. te hebben gefietst in juli in Santiago aan te 
komen. Vandaar gaan we met het vliegtuig via Schiphol terug naar 
huis. 
U vraagt zich vast af voor welk goed doel wij gaan fietsen. Het is 
voor de Stichting Inside The Same. 
Deze stichting helpt een vergeten groep, kinderen met albinisme.   
De kinderen die in Tanzania met albinisme geboren worden zijn hun 
leven niet zeker door bijgeloof en toverdokters. Ze worden geroofd 
en vermoord, van hun ledematen en bloed wordt zogenaamde 
’medicatie’ gemaakt. Een kinderleven is veel geld waard..  
Vandaar dat de kinderen door hun ouders worden achtergelaten in 
opvangkampen waar ze het erg slecht hebben. Geen goede zalf 
voor hun tere huid met een hoge factor tegen de brandende zon. 
Geen donkere bril en petje als bescherming voor de blinde of 
slechtziende ogen. De stichting zet zich in voor deze kinderen. 

mailto:dakoppenol@online.nl
http://www.notaris.nl/
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Wij hebben zelf een kleindochter met albinisme. Natuurlijk geeft dat 
zorg maar o wat zijn we dolgelukkig met haar. Gelukkig leven wij in 
Nederland, ik moet er niet aan denken dat zij in zo’n kamp zou 
zitten, een gruwel. We zijn blij voor dit goede doel te mogen fietsen. 
Op deze manier hopen we geld bij elkaar te sparen en iets te 
kunnen betekenen voor deze kinderen. Vele kleintjes maken immers 
iets groots!  
 
U kunt ons reisverhaal volgen 
op http://freekenannekeonderweg.wordpress.com 
Voor meer informatie over de stichting en donatie 
zie: www.insidethesame.com  
Graag betalen op de bankrekening van de stichting ( met 
vermelding Freek en Anneke voor het bijhouden van het 
totaalbedrag ) 
  
Bedankt voor het lezen van dit bericht en natuurlijk heel heel hartelijk 
bedankt als u mee zou kunnen werken. Zoals de stichting in de 
bijlage vermeldt, gaat 100% van de giften naar de kinderen met 
albinisme. Wij leveren de energie met het fietsen en natuurlijk zijn 
alle kosten die we maken voor onze eigen rekening. 
Iemand doneerde al 25 euro, voor elke km. 1 euro cent! 
  
Pelgrimsgroet, 
Anneke Visser van der Kooi & Freek Visser 

 

http://freekenannekeonderweg.wordpress.com/
http://www.insidethesame.com/
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DAGTOCHT NAAR SLEUTELSTAD LEIDEN 

 

Donderdag 6 oktober 2016 organiseert de 
commissie Vorming +Toerusting van de 
Emmaüskerk een dagtocht naar de stad Leiden. 
We vertrekken om 8.30 uur met een bus van 
Mijnders vanaf het parkeerterrein bij De Staver 
richting Leiden. Daar aangekomen wacht ons de 
koffie met wat lekkers. Daarna wandelen we naar 

de synagoge, waar we worden rondgeleid en uitleg krijgen. In deze 
synagoge is een parochet terecht gekomen uit de voormalige 
synagoge van Middelharnis. Een parochet (Hebreeuws: פרוכת) is het 
gordijn of voorhang voor de aron hakodesj (heilige ark) in een 
synagoge, waarin zich de Thorarollen bevinden. 

Vervolgens wandelen we naar Koetshuis 
De Burcht waar ons een heerlijke lunch 
wacht. Na de versterking van de inwendige 
wandelen we naar de Pieterskerk, een 
laatgotische kruisbasiliek, de mooiste 
kerk van Leiden. Aan deze kerk ontleent 
Leiden zijn bijnaam als sleutelstad. In de kerk worden we een uur 
lang rondgeleid door gidsen die ons alles kunnen vertellen over deze 
prachtige kerk. De Pieterskerk bezit twee uiterst bijzondere orgels. 
Op de westgevel het middentoon gestemde Van Hagerbeer orgel en 
in het Zuidoost transept het Engelse Thomas Hill orgel. Op YouTube 
kunt u een filmpje bekijken van de restauratie van het Hagerbeer 
orgel. 

Zo halverwege de middag is er nog een ruim 
een uur over om op eigen houtje de stad 
Leiden te verkennen. U krijgt daarvoor van 
ons een plattegrond van de stad aangereikt 
in de bus. Omstreeks 18.00 uur hopen we 
weer met de bus terug te zijn in 
Sommelsdijk. De afstanden die in Leiden 

overbrugd moeten worden doen we wandelend. De wandeltijd 
tussen de verschillende locaties is niet langer dan 10 á 15 minuten. 
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Deelname kost €47,50 per persoon. Dit is inclusief busreis, koffie, 
thee, uitgebreide lunch, entreeprijzen en gidsen.  

U de via de website 
http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-
toerusting/programma de folder downloaden van deze dagtocht. U 
kunt zich aanmelden via telefoon 0187-642419 of 0187-482944 
maar ook via dagtocht@emmauskerkmiddelharnis.nl  
Betaling van de kosten: €47,50 per persoon overmaken op NL48 
RABO 0352202602 t.n.v. P. de Munck o.v.v. Dagtocht Leiden. Pas 
na betaling van de kosten is uw aanmelding definitief. Als bij 
afmelding uw plaats niet ingenomen kan worden door iemand van 
de reservelijst is restitutie helaas niet mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/programma
http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/programma
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BIJBELLEESROOSTER 
 
Juni      Juli 
wo. 1  Numeri 11:24-35  vrij.1     Numeri 20:1-13 
do.  2  Numeri 12:1-16  za. 2    Numeri 20:14-2  
vr.  3  Numeri 13:1-24  zo. 3    Numeri 20:22-29 
za. 4  Numeri 13:25-33  
zo.  5  Numeri 14:1-25  
ma.  6  Numeri 14:26-45  
di.  7  Lucas 7:18-28  
wo.  8  Lucas 7:29-35  
do.  9  Lucas 7:36-8:3  
vr.  10  Lucas 8:4-18  
za.  11  Numeri 15:1-16  
zo.  12  Numeri 15:17-31  
ma.  13  Numeri 15:32-41  
di.  14  Numeri 16:1-19  
wo.  15  Numeri 16:20-35  
do.  16  Numeri 17:1-15  
vr.  17  Numeri 17:16-28  
za.  18  Lucas 8:19-25  
zo.  19  Lucas 8:26-39  
ma.  20  Lucas 8:40-56  
di.  21  Lucas 9:1-9  
wo.  22  Lucas 9:10-17  
do.  23  Lucas 9:18-27  
vr.  24  Lucas 9:28-36  
za.  25  Lucas 9:37-50  
zo.  26  Lucas 9:51-62  
ma.  27  Numeri 18:1-20  
di.  28  Numeri 18:21-32  
wo.  29  Numeri 19:1-10  
do.  30  Numeri 19:11-22  
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BIJBELBOEKEN WOORDZOEKER 
 

 

E Y G U X H E C T Q S A M O A Q  

P S A L M E N A J A S E J A N S  

N R J E H S T L M M H H N W O K  

N E H E M I A U Z O J P L M J U  

Z T K N E R E D E I L G A A L K  

J H D E I L G O O H T U R L A A  

E C G O I R E K I D E R P E P B  

R E T S E N A V R E Z R A A L A  

E R G O U D O G I O A V M C E H  

M U I M O N O R E T U E D H I R  

I N E G N I N O K G I R G I H D  

A R H A G G A I R A H C A Z C A  

I G G E N E S I S P R E U K E N  

D E X O D U S A J N A F E S Z I  

A J D A B O N A H U M E O O E E  

Q J R T B O J O E L A H C I M L  
 
 

Zoek de volgende woorden: 
genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium, jozua, rechters, 

ruth, samuel, koningen, kronieken, ezra, nehemia, ester, job, 
psalmen, spreuken, prediker, hooglied, jesaja, jeremia, 

klaagliederen, ezechiel, daniel, hosea, joel, amos, obadja, jona, 
micha, nahum, habakuk, sefanja, haggai, zacharia, maleachi,  
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