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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
  
Zondag 8 mei 2016 
 
10.00 uur  Ds. Mw. Nijman-Keijzer uit Sommelsdijk   
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2  o.l.v. Marjolein 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 

 
Zondag 15 mei 2016   Pinksterdienst 
       m.m.v. koor MUSICA SORORUM 
 
9.00 uur  Ds. W. van de Kooij uit Arnhem 
    Kindernevendienst: 
    Groep 1 t/m 4 o.l.v. Evelien Tanis    
   Oppas: Eline van Kempen en Jorg Moerkerk 
 
10.30 uur  Ds. W. van de Kooij uit Arnhem 

Kindernevendienst: 
Groep 1, 2 o.l.v. Edi Goeree 

    Groep 3,4,5 o.l.v. Daan Moerkerk 
Oppas: Pieterke Kolff en Julia Moerkerk 

 
Musica Sororum (= muziek van zussen). De groep is begonnen met 2 zussen 
en later uitgebreid met 2 dames. Dirigent is Jan Teeuw. Het repertoire is 
divers van psalmen en Joh. De Heer tot Opwekking. 
Er wordt alleen in het Nederlands gezongen vaak i.s.m. de gemeente. 
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Zondag 15 mei 2016 
 
18.30 uur  Ds. W.J. van de Griend 
   Collecten: Kerk in Aktie/Zending 
       Rente en aflossing 
       Reserve en onderhoud 
 
Zondag 22 mei 2016 
 
 
10.00 uur  Ds. W.A. Boer uit s-Gravendeel  
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Marga van Opijnen 
    Groep 6, 7, 8 o.l.v. Janine van der Meijden 
   
   Oppas: Jeannet Flohill en Eline Meijer 
     
18.30 uur  Ds. J.F. Kievit uit Dordrecht 
 
   Collecten: Kerk 
       Diaconie 
       Ouderenwerk 

 
 
Zondag 29 mei 2016    
 
10.00 uur  Ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp 
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Jacobien van Splunder 
    Groep 3, 4, 5 o.l.v. Marjolein Bosland 
   
   Oppas: Inge van der Wende en Dieuwertje Soeteman 
 
18.30 uur  Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam 
 
   Collecten: Kerk  
       Eigen evangelisatie 
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      Rente en aflossing 
Zondag 5 juni 2016 
 
10.00 uur  Br. K. Baas uit Ooltgensplaat  
 
   Kindernevendienst: 
    Groep 1 en 2 o.l.v. Annemieke Meijer 
    Groep 6, 7, 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 
        

 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr. 801, 35 ste jaargang, vrijdag 6 mei 2016 
 
De Nieuwsbrief is een vier wekelijkse uitgave van de 
Gereformeerde Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 3 juni 2016. 
Kopij uiterlijk vrijdag 27 mei 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. 
 

13 mei G-Teens       
18 mei Wuppie Club slotuitje    
18 mei Club ’t Pareltje slotuitje   
22 mei Teens United laatste avond   
24 mei Ouderen 60+ reisje 
25 mei Gemeenteavond  
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.Bijl-Opmeer, Woongroep 107, de Vliedberg, als felicitatie. 
 Mevr. C.Tanis-Tanis, kamer 124a, de Vliedberg, ter bemoediging. 
 Mevr.J.Aleman-de Goede, Woongroep 103, als beterschapswens. 
 Mevr.C.Reinhoud-Breen, Hoenderdijk 11, als beterschapswens. 
 
  

 
VERJAARDAGSKALENDER                       

 
In onze gemeente zijn DV jarig:  
 
8 mei Mevr. L.C. van der Stoep - de Koeijer, Stenenbaak 12, 
  3253VR Ouddorp 

10 mei Mevr. C.H. Pape – Tanis, Dorpsweg 37, 3253AG Ouddorp 

13 mei Mevr. J.N. van 't Geloof – Grinwis, Hoenderdijk 15, 
3253AK Ouddorp 

15 mei Mevr. D. Breur – Witte, Wittestraat 8, 3253XM Ouddorp 
17 mei Mevr. E.P. Molendijk – Peeters, Dirkdoensweg 35A, 

3253AD Ouddorp 
20 mei Mevr. J. van der Vlis-Assenberg, Stadsmolen 101, 
  3146 CT Maassluis 
22 mei Mevr. M. Quist - van Wijk, Kelderweg 2, 3253TD Ouddorp 
26 mei Mevr. D. van Ede - van der Kooij, Hofdijkseweg 22B, 
  3253KB Ouddorp 
29 mei Dhr. J.J. Mol, Spaanseweg 2, 3253XJ Ouddorp 
30 mei Dhr. F. Hartman, Stenenbaak 26, 3253VR Ouddorp 

7   juni Mevr. M.P. Tienhoven-Messer, Wilgenplaslaan 232, 
  3052 SL Rotterdam 
 
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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MUTATIES LEDENBESTAND 

 

Ingeschreven: 
 
Mevr. C.D. Hogendoorn 
Markt 3 
3252 BC Goedereede 
 
Verhuisd: 
 
Fam. Van Diggele- Akershoek 
Van: Vogelmeet 4 naar: 
Hazersweg 23 
3253 XE Ouddorp 
 
Dhr. P.J. Breen  
Van: Hazersweg 23 te Ouddorp naar: 
Oude Westerloosedijk 10 
3252 LP Goedereede  
 
Dhr. S.P. de Jong 
Van: Kattewacht 16 te Dirksland naar: 
Boezemweg 6  
3247 BB Dirksland  
 
Verhuisd en uitgeschreven: 
 
Fam. Van der Wende-Hordijk 
Van: Jongkoenstraat 13 te Goedereede naar: 
Dieklaan 45 
3241 SB Middelharnis 
 
 
27 april 2016 
Annemieke Meijer 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Na onderzoek in het ziekenhuis verwacht br. C. Lodder (Oudenhil 8, 
3253 EE) op korte termijn een oproep voor de bijzondere operatieve 
ingreep, die al werd aangekondigd. We hopen en bidden met u en 
uw gezin dat wachten niet te lang duurt en dat alles goed zal 
verlopen. Wij bidden u samen in dit alles de kracht van Gods 
nabijheid toe. 
 
De gezondheidssituatie van br. Johan Kolff (Kerkhoek 8, 3253 ED) 
wordt steeds zorgelijker. Gelukkig is hij wel thuis; dat is fijn voor 
Janie en de (klein-) kinderen. Ook is er veel meeleven op allerlei 
manieren en dat is bijzonder. Toch is en blijft het voor allen een 
moeilijke tijd in voorbereiding op wat komt. Daarom wensen wij u 
ook Gods zegen toe in deze tijd 
 
Zr. Marja den Eerzamen (Noordzijde Haven 2, 3252 BH, 
Goedereede) was voor controle in het ziekenhuis. Gelukkig zijn de 
uitslagen daarvan hoopgevend en dat is iets om dankbaar voor te 
zijn. We hopen en bidden  dat de situatie zo stabiel mag blijven.  
Het herstel van de verwonding die Kees opliep gaat langere tijd 
duren; daarom bidden wij jullie de bemoediging van Gods nabijheid 
toe. 
 
Zr. Carla Tanis (Geleedststraat 21, 3253 BE) was korte tijd in het 
ziekenhuis vanwege hevige klachten. Met medicatie zijn die klachten 
weer onder controle en hopelijk blijven ze ook weg.  
We bidden daarbij om Gods zegen: ook over de werking van andere 
medicatie, zodat er vooruitgang mag zijn: lichtpunten die in een 
lastige tijd vooruit wijzen naar herstel. 
 
Zr. Aleman-de Goede (Vliedberglaan 100, 3253 VT) moest na een 
val in het ziekenhuis worden opgenomen. Gelukkig is ze nu weer 
thuis; dat is een nieuwe omgeving, nl. de woongroep.  
We hopen en bidden met u dat herstel voorspoedig mag zijn en 
wensen u in alle dingen Gods zegen toe.  
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Op zondagmorgen na de kerkdienst kwam zr. Ria Moerkerk 
(Geleedststraat 28, 3253 BE) vlak bij de kerk te vallen.  
Gelukkig was er snel deskundige hulp en aandacht. Het is naar 
omstandigheden goed afgelopen; met u zijn we God daar heel 
dankbaar voor. We hopen en bidden met u op een volledig herstel. 
 
Zr. Cobi Reinhoud (Hoenderdijk 11, 3253 AK) is na een operatieve 
ingreep weer thuis uit het ziekenhuis. Met u zijn we dankbaar dat 
alles goed is verlopen; nu is er een periode van herstel en 
revalideren. We hopen en bidden met u dat ook dit voorspoedig zal 
verlopen en wensen u daarin Gods bemoediging toe! 
Voor Martijn en Antoinette Dijkgraaf (Wilhelminaweg 1b, 3247 AS, 
Dirksland) is het best een heftige tijd. In het traject van behandelen 
naar aanleiding van hun kinderwens is er ook teleurstelling.  
Het is lichamelijk en geestelijk ook moeilijk. Maar in alle dingen blijft 
hun vertrouwen op de Here God sterk en dat is heel bijzonder. 
Samen blijven we biddend om jullie heen staan en hopen met jullie 
dat de behandeling een hoopvolle uitkomst mag hebben. 
 
Vreugde en dankbaarheid onze gemeente ! Op zondag 1 mei j.l. was 
de zondag waarop weer een aantal mensen belijdenis hebben 
gedaan van hun geloof. Een bijzondere stap in het geloofsleven van 
Antoinette Dijkgraaf (Wilhelminalaan 1b, 3247 AS, Dirksland), 
Marjan den Eerzamen (Hoofdpoortplantsoen 1, 3252 CP, 
Goedereede), Mia Hollaar (Wilhelminaweg 7, 3253 BW), Carolien de 
Jong (Oosterweg 18, 3253 BT), Jaap en Marieke Nagtegaal 
(Molentienden 72, 3253 VG) en Erik en Michelle Tanis (Hoofddijk 6a, 
3252 AS, Goedereede). We wensen jullie van harte geluk met deze 
bijzondere gebeurtenis! 
 
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. 
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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: 
‘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 
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MEDITATIE 
 

Het Vaderhuis met de vele woningen 
 
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u 
gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en 
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder 
en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. (Joh. 
14:2-3) 
 
Tijdens de afscheidsgesprekken aan het laatste avondmaal zijn de 
leerlingen van Jezus erg ongerust. De ongerustheid wordt 
veroorzaakt door dreigingen van de Joodse leiders. Alsmede 
doordat Jezus steeds spreekt over wanneer Hij er niet meer is.  
Jezus probeert de ongerustheid weg te nemen. Hij belooft hun een 
plek te bereiden in het huis des Vaders. Hij belooft terug te komen 
als die plaats bereid is. Jezus weet van zijn hemelvaart, maar ook 
van zijn wederkomst. Jezus noemt zichzelf de weg tot de Vader. 
Jezus is de unieke toegang tot God voor ieder mens. 
Het huis van de Vader kent in de Bijbel vele betekenissen.  
Je kunt denken aan bv het huis van Jacob, dan betekent het de 
familie van Jacob. In Nederland kennen we het huis van Oranje, de 
familie van de koning. Het kantoor van de gemeente  noemen we 
het gemeentehuis waar de burgervader zetelt. Het is een huis voor 
de burgers. De kerk wordt het huis Gods genoemd zoals in de Bijbel 
de tempel hiermee wordt bedoeld. 
Hier in Johannes 14:2-3 bedoelt Jezus allereerst de woonplaats van 
God. Het huis van mijn Vader, de plaats waar Hij vandaan komt. 
Anderszins doelt Hij op het Koninkrijk van God, waar vele woningen 
zijn. Er is plaats voor ieder die gelooft in Jezus Christus. Jezus 
bereidt plaats voor alle gelovigen. Het is als het ware zoals in een 
kleuterklasje de stoeltjes klaar staan met je naam erop. Wat is dat 
een vooruitzicht. Zover is het nu nog niet, want we leven hier op 
aarde in een gebroken wereld van zonden, angst en pijn. Toch zal 
de duivel het verliezen want Christus heeft de dood overwonnen. 
Kijk maar in al die landen waar het evangelie blij wordt ontvangen. 
Daar worden de lege woningen van de Vader gevuld met gelovigen. 
Hier in het westen is vaak het omgekeerde het geval. We zien een 
verval van de gemeenten en moeten ons afvragen waar gaat dat 
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heen. We moeten bidden dat de mensen weer binnen de muren van 
het huis van de Vader komen. Zodat meer mensen inzien dat we de 
Geest van God in ons moeten laten werken.  
De Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort. De gemeente van 
Christus is waar Hij zelf woont, in de harten van mensen.  
Vanuit hieruit werkt de Geest en zal Hij de duivel overwinnen.  
De lege woningen in het huis van de Vader zullen gevuld worden, 
want Hij pleit voor ons bij de Vader. Dit is de kern van het geloof.  
Wij kunnen niet zonder Jezus, belijdt je zonden en neem Jezus aan 
als de weg naar de Vader.  
Dan mogen we uitzien naar de wederkomst en zal alles nieuw 
worden. 
 

Namens de kerkenraad, 
Gerard Tanis 
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                         UITNODIGING GEMEENTEAVOND 
 
De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de jaarlijkse gemeente 
avond op D.V. woensdag 25 mei a.s. Deze avond begint om 19.30 
uur. 
Op deze avond zal u de agenda worden uitgereikt en de financiële 
stukken 
Ook kunnen de financiële stukken betreffende de jaarcijfers van de 
kerk en de diaconie  de week voorafgaand aan de gemeenteavond 
worden opgevraagd bij Dick Koppenol secretaris kerkrentmeester. 
(tel. 492111 of via email:dakoppenol@online.nl  
Deze stukken zullen u dan aangeleverd worden voor de 
gemeentevergadering. 
De kerkenraad vraagt u om voor zover mogelijk uitsluitend  uw 
algemene vragen “schriftelijk” in te dienen, ook wat betreft de 
rondvraag, voor woensdag 18 mei a.s. bij de scriba, mail: 
leobaas13@hotmail.nl  zodat de kerkenraad adequaat kan reageren 
op uw vragen. Uiteraard kunt u wel vragen stellen op de avond zelf, 
die dienen tot verduidelijking van het onderwerp.  
De notulen van de vorige gemeenteavond kunt u van te voren 
opvragen bij de scriba. Ook op de gemeenteavond zelf kunt u over 
de notulen beschikken. 
Het programma dat we u na de pauze willen aanbieden kunt u 
vernemen in één van de komende zondagsbrieven en wordt 
uiteraard op de agenda vermeld.  
Wilt u verdere informatie over de gemeenteavond dan kan dit via het 
eerder genoemde mail adres. 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als u uw betrokkenheid toont bij 
onze gemeente door op deze avond aanwezig te zijn. 
De kerkenraad nodigt u na afloop van deze avond uit voor een hapje 
en een drankje, om in een ongedwongen sfeer nog even na te 
praten. 
 
De kerkenraad. 
 
 
 
 
 

mailto:leobaas13@hotmail.nl
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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 
 
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. 
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VERKOOP DE LICHTBOEI 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, is besloten onze 
vakantiebungalow De Lichtboei te koop te zetten. 
Inmiddels staat De Lichtboei te koop via www.struijkstruijk.nl en 
op www.funda.nl (onder recreatiewoningen).  
Het adres is Oude Nieuwlandseweg 53-71, Ouddorp.  
De vraagprijs voor deze vrijstaande 6-persoons recreatiewoning is 
vastgesteld op € 74.000,- k.k. Mocht u interesse hebben of iemand 
kennen die interesse zou kunnen hebben, dan kunt u op genoemde 
websites meer informatie vinden. Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen met Martijn Akershoek (Struijk & Struijk Makelaardij, 
telefoon 0187 - 470272). 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Maarten van Diggele 

 
STRANDDIENST 2016 

  
Zondag 26 Juni, om 18.00 uur is er weer een Stranddienst aan de  
Grevelingen. 
De lokatie is hetzelfde als vorig jaar, het grasveld bij de Punt. 
(begin van de Brouwersdam, Ouddorp) 
Het thema wordt: “Wie is mijn naaste?” 
De voorganger zal zijn Ds. W.J. van de Griend 
Muzikale medewerking wordt verleend door praiseband Exalt. 
Noteer de datum vast in uw agenda, en zorg dat u erbij bent !!! 
  
Voor een indruk: de foto’s van vorig jaar zijn te zien  
op www.facebook.com/stranddienst  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/stranddienst
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BEKENDMAKING 

 
Op 28 mei 2016 verschijnt het boek over de “Geschiedenis 
van kerken en kerkorgels op Goeree-Overflakkee” 
Alle kerken en kerkorgels worden in dit boek beschreven, maar ook 
de ontstaansgeschiedenis van het eiland en foto’s van vele 
imposante kerkorgels in Nederland. 
Een uniek en prachtig boekwerk voor de prijs van slechts € 24,50. 
U kunt het vanaf bovengenoemde datum bestellen bij:  
Boekhandel v.d. Boom te Sommelsdijk (0187-482614) 
e-mal: boomboek@filternet.nl  
nb. De netto-opbrengst wordt aan 2 goede doelen ter beschikking 
gesteld: KIKA en Cliniclowns 
 
 
 

Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam 
 
Op woensdagavond 11 mei  2016 is er een openbare lessenavond  
voor Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam 
in de Hoeksteen, Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel. 
Aanvang 19.30 uur 
Wilt u gratis kennismaken met de 3-jarige basiscursus? 
 
Meld u aan bij Mevr. M. Bezemer-Rietveld, 
C. Huygenslaan 209, 3351XB, Papendrecht. 
tvgrotterdam@online.nl 
Folder en studiegids verkrijgbaar! 
 
Telefonische info: 
Mw. M. Koole-Godeschalk, 0167-536671 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boomboek@filternet.nl
mailto:tvgrotterdam@online.nl
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OM TE LEZEN 
 

 
 
Wie kent hem niet? Ds. Dietrich Bonhoeffer een onverzettelijke 
predikant die na gevangenschap op 9 april 1945, een paar dagen 
voor de bevrijding, door het Duitse naziregime werd opgehangen in 
het concentratiekamp Flossenburg. 
Hij heeft een geweldige erfenis achtergelaten aan boeken, preken 
en gedichten die ook nu nog steeds zeer actueel en lezenswaardig 
zijn waaronder o.a. zijn bekende titel “Navolging”.  
Een boek waarin hij op soms verrassende wijze je stil laat staan bij 
het feit hoe je als christen werkelijk achter Jezus aan kan en moet 
gaan, en waardoor hijzelf, uiteindelijk door die keuze, daarmee zijn 
eigen leven heeft verloren. 
Ben je nog niet bekend met deze schrijver? Sinds kort is er voor het 
eerst een hele mooie “glossy” uitgebracht (zie foto) over het leven 
van Dietrich Bonhoeffer, voor €8,95 te verkrijgen in de goede 
christelijke boekhandel. 
Hetzelfde geld voor een glossy, maar nu een met inhoud! 
 
Van harte aanbevolen, 
Jan van Woerkom 
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BIJBELLEESROOSTER 
 
Mei       Juni 
zon. 1  Ezechiël 33:10-20   wo. 1  Numeri 11:24-35 
ma. 2  Ezechiël 33:21-33   do.  2  Numeri 12:1-16  
di.  3  Ezechiël 34:1-16   vr.  3  Numeri 13:1-24 
wo. 4  Ezechiël 34:17-31  
do.  5  Psalm 47  
vr.  6  Ezechiël 35:1-15  
za. 7  Ezechiël 36:1-12  
zo. 8  Ezechiël 36:13-21  
ma. 9   Ezechiël 36:22-38  
di.  10  Psalm 97  
wo.  11  Ezechiël 37:1-14  
do.  12  Ezechiël 37:15-28  
vr.  13  Psalm 81  
za.  14  Johannes 14:1-14  
zo.  15  Johannes 14:15-26  
ma.  16  Ruth 1:1-22  
di.  17  Ruth 2:1-23  
wo.  18  Ruth 3:1-18  
do.  19  Ruth 4:1-22  
vr.  20  Psalm 29  
za.  21  Spreuken 8:1-21  
zo.  22  Spreuken 8:22-36  
ma.  23  Spreuken 9:1-18  
di.  24  Numeri 9:15-23  
wo.  25  Numeri 10:1-10  
do.  26  Numeri 10:11-28  
vr.  27  Numeri 10:29-36  
za.  28  Lucas 7:1-10  
zo.  29  Lucas 7:11-17  
ma.  30  Numeri 11:1-15  
di.  31  Numeri 11:16-23  
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KLEURPLAAT PINKSTEREN 
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CHRISTEN EN HEIDEN 
 
Mensen gaan tot God in hun nood,  
smeken om hulp, vragen geluk en brood,  
redding uit ziekte, schuld en dood;  
Allen doen zo, christen of heiden.  
 
Mensen gaan tot God in Zijn nood,  
vinden Hem arm, veracht, zonder huis en brood,  
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood,  
Christenen staan naast God en Zijn lijden.  
 
God gaat tot alle mensen in hun nood,  
verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood,  
sterft voor christen en heiden aan 't kruis de dood,  
en vergeeft hen beiden.  
 
Dietrich Bonhoeffer juli 1944 
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