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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
 
 
Zondag 3 juli 2016                   Overstapdienst 
    
10.00 uur   Ds. W.J.van de Griend   
   

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

groep 6,7 en 8  o.l.v. Klaske Voogd 
 
    oppas: Caroline v Heukelen en Jeanet Flohil 

 
18.30 uur   Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam 
       
    collecten:  Diaconie 
     Kerk 
     Jeugdwerk 
 
Zondag 10 juli 2016     
 
10.00 uur   Ds. W v.d. Kooij uit Arnhem 
 

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

groep 3, 4 en 5 o.l.v.Marjo Grootenboer 
 
     oppas: Bartha en Jorg Moerkerk 
 

18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
 
     collecten:  Kerk 
     Zending 
     Reserve en onderhoud 
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Zondag 17 juli 2016            Doopdienst   
  
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend  
     

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

groep 6, 7 en 8 o.l.v.JaapMoerkerk 
 

  oppas: Klaske Voogd en Julia Moerkerk 
 

 
18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend    Dienst voor                
                                                                         belangstellenden 
          
       collecten:  Kerk 
            Rente en aflossing 
     Orgelfonds 
 
 
                
Zondag 24 juli 2016     
 
10.00 uur   Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder    
 

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Vivian Nagtegaal 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Kimberey Nagtegaal 
 

    oppas: Natasja ’t Mannetje en Dieuwertje Soeteman 
 

     
18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
 
     collecten:  Kerk 
       reserve en  
 
 
 
 



3 
 

Zondag 31 juli 2016      
 
 9.00 uur   Ds. A.A. van de Spek uit Holten 

     kindernevendienst: 
    groep 1 t/m 4  o.l.v. Evelien Tanis 

 
     oppas: Ellen Akershoek en Kristel Tieleman 
 

 
10.30 uur   Ds. . A.A. van de Spek uit Holten       

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

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Astrid Tieleman 
 
     oppas: Petra Meijer en Lisa Moerkerk 
 
 

18.30 uur   Ds  A.A. van de Spek uit Holten 
 
     collecten: Kerk 
      Zending 
      Rente en aflossing 
  
 
Zondag 7 augustus 2016      
 
 9.00 uur   Ds. K.J. Bijleveld uit Boombergum  

     kindernevendienst: 
    groep 1 t/m 4  o.l.v. Eline van Kempem 

 
     oppas: Pieterke Kolff en Inez Neele 

 
10.30 uur   Ds. K.J. Bijleveld uit Boombergum         

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

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Daan Moerkerk 
 
     oppas: Inge vd Wende en Maartje van Woerkom 
 



4 
 

18.30 uur   Ds . K.J. Bijleveld uit Boombergum  
 
     collecten:  Kerk 
           Zending 
           Rente en aflossing 
  
 
Zondag 14 augustus 2016       
 
 9.00 uur   Ds.H.P. de Goede uit Werkendam   

     kindernevendienst: 
    groep 1 t/m 4  o.l.v. Evelien Tanis 

 
     oppas: Carolien Sperling en Elsemeike Voogd 

 
10.30 uur   Ds.H.P. de Goede uit Werkendam   
         

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

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Kimberley Nagtegaal 
 
     oppas: Lianne Sperling en Nienke Mierop 
 

18.30 uur   Ds L. Krüger uit Barendrecht 
 
     collecten:  kerk in actie/zending 
     rente en aflossing 
     orgelfonds 
 
 
Zondag 21 augustus 2016      
 
 9.00 uur   Ds. L.J. Lingen uit Middelharnis  

     kindernevendienst: 
    groep 1 t/m 4  o.l.v. Vivian Nagtegaal 

     oppas: Jeanine vd Meijden en Jorg Moerkerk 
 
 
10.30 uur   Ds. L.J. Lingen uit Middelharnis  
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     kindernevendienst: 

    groep 1 en 2  o.l.v. Jacobien v Splunder 
           groep 3, 4 en 5 o.l.v. Diana de Lege 

  
     oppas: Marije Hoek en Eline Meijer 
 
 

18.30 uur   Ds G. den Hartogh uit Krimpen a.d. IJssel 
 
     collecten:  Kerk 
     reserve en onderhoud 
     rente en aflossing 
 
 
Zondag 28 augustus 2016    Viering H.A.  
  
 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend  
         

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

groep 4,5 en 5  o.l.v. Marjo Grootenboer 
 
     oppas: Caroline van Heukelen en Julia Moerkerk 
 
 
 

18.30 uur   Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse 
 
     collecten:  Kerk 
       zending 
       HA collecte 
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REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr.803, 35

ste 
jaargang, vrijdag 1 juli 2016 

 
De Nieuwsbrief is een vierwekelijkse uitgave van de Gereformeerde 
Kerk van Ouddorp. 
I.v.m. de zomervakantie is deze nieuwsbrief voor zes weken. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 26 augustus 
2016. Kopij uiterlijk vrijdag 19 augustus inleveren bij Richard van 
Damme op mailadres: redactiegko@hotmail.com.  
 
U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief. Hiervoor dient 
u zich eenmalig aan te melden via de website.  
De kerkdiensten zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl 

    
 

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 telefonisch contact opnemen met 
diaken Yvonne Venneman (0187-683010) of een mail sturen naar 
yvonnevenneman@gmail.com 

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. 
 
Zaterdag  9 juli  Zingen bij de vuurtoren   19.00 uur 
Zaterdag 16 juli Vriendenmiddag/avond  vanaf      16.00 uur 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 

De komende tijd zijn DV jarig: 
 
 9  juli  Mw. A Tanis-Moerkerk, Dirkdoensweg 40, 3253 AD Ouddorp 
11 juli  Mw. J. Aleman de Goede, Vliedberglaan 103, 3253 VT  ,, 
11 juli  Mw. T. Poots-Roodhuizen, Octant 244A, 3328 SM Dordrecht 
13 juli  Dhr. W.J. Lobensteijn, Dijkstelweg 59b 2, 3253 TA Ouddorp 
16 juli  Mw. L.C. Grootenboer-Tanis, Bokweg 3, 3253 AB Ouddorp 
21 juli  Dhr. G.T. Schoonebeek, De Emoe 14, 7609 HG Almelo 
31 juli  Dhr. E. Joppe, Parklaan 3, 3253 CA  Ouddorp 
 4 aug  Dhr. P.J. Bezuijen, Dorpsweg 34, 3253 VH  Ouddorp 
 8 aug  Dhr. M ’t Hart, Rembrandtsingel 27, 3181 DJ Rozenburg 
13 aug Dhr. C.J. Lobs, Schansweg 33, 3253 VL Ouddorp 
17aug Mw. C.J. Bosch-v Dullemen, Oosterweg 21, 3253 BR  ,, 
17 aug Dhr. L.C. v.d. Velden, Dorpsweg 53, 3253 AG  Ouddorp 
17  aug Mw. D.A. Bezuijen-Moerkerk, Dorpsweg 34, 3253 AH  ,, 
23 aug Mw. P.A. Voogd-Spek, Schansweg 35, 3253 VL Ouddorp 
23 aug Dhr. I.A. Reinhoud, Hoenderdijk 11, 3253 AK Ouddorp 
31 aug Mw. M.W. Huuksloot-v.d.Werf, Oude Nieuwlandseweg 7 
           3253 LL 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.E.P. Molendijk-Peeters, Dirkdoensweg 35A  als felicitatie. 
    Mevr.M.Quist-v.Wijk, Kelderweg 2,  als felicitatie. 
    Mevr.D.v.Ede-v.d.Kooij, Hofdijksweg 22B,  als felicitatie. 
    Dhr. C. Lodder Oudenhil 8 ter bemoediging en beterschapswens 
 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Op zaterdag 25 juni zijn Krijn en Clarie Tanis (Dorpsweg 16) 40 jaar 
getrouwd en dat hebben ze in dankbaarheid gevierd met degenen 
die hen lief zijn. Namens ons allemaal ook onze hartelijke 
gelukwensen: met u delen we in dankbaarheid aan God die u in heel 
veel dingen heeft gezegend. Samen wensen we u ook alle goed 
voor de komende tijd.   
 
Ook Wim en Irene Lobenstijn (Dijkstelweg 59b 2, 3253 TA) hebben 
een heel bijzonder huwelijksjubileum gevierd: op 14 juni jl. waren zij 
50 jaar getrouwd. Ook dat is reden tot grote dankbaarheid aan God 
dat je samen dit mag beleven. Velen delen met u in de vreugde en 
ook voor de toekomst namens ons allen alle goeds toegewenst. 
 
Grote dankbaarheid Cees en Marijke Lodder (Oudenhil 8, 3253 EE) 
en hun gezin na de geslaagde operatie in het EMC Rotterdam. Met 
u zijn we God heel dankbaar dat alles goed is verlopen. Nu is er een 
lange periode van herstel en revalideren. Daarin blijft ook alle 
vertrouwen op de God die met ons is en bidden wij u met elkaar Zijn 
zegen toe. 
 
Ook grote vreugde bij Jannie Tetteroo ( Beatrixweg 7, 3253 BB)  na 
de uitslagen van MRI scan. Die waren wonderlijk goed: zelfs 
doktoren staan versteld. Dat alles mogen we ook zien als Gods 
verhoring van gebeden en daar zijn we heel dankbaar voor. Jannie, 
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we hopen en bidden met jou dat het nog een tijd stabiel mag blijven 
om zo bezig te zijn in de dingen van elke dag. 
 
Zr. Lenie van Kempen (Broekweg 40, 3253 XB) heeft de laatste 
behandelingen gehad en ook bij haar zijn de uitslagen van 
onderzoek reden tot grote dankbaarheid. Het gaat naar 
omstandigheden nog steeds goed en dat is heel bijzonder! We 
bidden u en uw man en degenen die u lief zijn, Gods zegen toe. 
 
Grote vreugde bij ieder die eindexamen heeft gedaan en donderdag 
16 juni jl. te horen kreeg, dat het voldoende was: geslaagd dus ! 
Geweldig als je dat bericht krijgt en reden voor jullie allemaal om 
God ook te danken. Nu mag er een tijdje rust zijn. Voor ieder die nog 
een herexamen moet doen of misschien nog een jaar extra: heel 
veel sterkte gewenst en we hopen en bidden dat de uitkomst 
daarvan ook positief zal zijn, doe je best !  
 
Dankbaar en vol verwondering zijn we met Jan en Jacoline van 
Hoven, (Springert 10, 3253 EH) vanwege de geboorte van hun 
dochtertje Thirza op 30 mei j.l. Thirza is het zusje van Kyan, Jarne 
en Jaïra. Samen met jullie zijn we God heel dankbaar dat Hij nieuw 
leven schenkt en leven bewaart. We wensen jullie als gezin van 
harte geluk. Dat geldt natuurlijk ook voor Richard en Maria van 
Damme (Molenhof 4, 3251 NZ, Stellendam). Zij werden op dezelfde 
dag verblijd met geboorte van hun dochtertje Eva. Groot is de 
dankbaarheid aan God om het nieuwe leven dat Hij schenkt en om 
het leven dat Hij spaart.  
 

Met beide gezinnen en hun families mogen we als gemeente ook 
uitzien naar zondag 17 juli a.s. waarop D.V. in een feestelijke dienst 
de Heilige Doop aan Thirza en Eva zal worden bediend. We hopen 
met elkaar op een mooie zondag en een dienst waarin we God de 
eer en dank brengen en ook luisteren naar Zijn Woord en de 
beloften van Zijn verbond. 
 
Nog meer blijde vooruitzichten: op D.V. vrijdag 8 juli a.s. gaan Marc 
Schippers en Marjolijn Bosland (Blauwe Distelstraat 4, 3252 LA, 
Goedereede Havenhoofd) trouwen. De kerkelijke bevestiging en 
inzegening zal plaatsvinden in een feestelijke dienst in onze kerk om 
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15.00 uur. We wensen jullie, Marc en Marjolijn alvast een hele mooie 
dag en bidden jullie Gods zegen toe. 
 
Een week later,  op D.V. vrijdag 15 juni hopen Matthys Noordergraaf 
en Sandra Bos (uit Sliedrecht) te gaan trouwen. Omdat zij vaak in 
onze kerk de diensten bezoeken, willen ze graag de inzegening van 
hun huwelijk in Ouddorp laten plaatsvinden. De kerkelijke 
bevestiging en inzegening van hun huwelijk zal zijn in een dienst die 
om 15.30 uur begint. We wensen ook jullie een feestelijke dag toe 
en boven alles ook Gods zegen! 
 
We leven in dezer tijd mee met zr. Tanis (Klarebeek, nu Zorghotel 
Vliedberg, Vliedberglaan 100, 3253 VT)  vanwege het ziek zijn zoon 
Klaas. Hij gaat steeds verder achteruit en de tijd van zijn leven op 
aarde nadert voltooiing. Samen bidden we u en ook de verdere 
familie in deze moeilijke tijd de troost en kracht van Gods nabijheid 
toe. 
 
Ook leven we mee met Jaap en Esther Braber (Zeebrekersweg 17, 
3253 VS) in de spannende tijd met hun kleindochtertje Senna. Zij is 
dochtertje van Simon en Sabina Braber (Blazer 19, 3251 PA, 
Stellendam). Senna werd te vroeg geboren en haar situatie is heel 
kritiek geweest. Nog zijn de zorgen groot; laten we daarom biddend 
om ouders en grootouders heen staan in het vertrouwen dat God 
dichtbij is en niet zal loslaten. 
 
Ons meeleven wordt ook gevraagd voor de kinderen van zr. Hoek – 
Tanis, die op zaterdag 25 juni j.l. is gestorven in het hospice in 
Dronten, waar ze de laatste weken verbleef. De begrafenis is op 
donderdag 30 juni na een dienst in onze kerk. We bidden allen die 
achterblijven de troost en kracht van Gods nabijheid toe.  Het adres 
van zoon Hans Hoek is: Rozentuin 16, 8255 JG in Swifterband.  
 
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. 



11 
 

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 dat de 
Heilige Geest ons daarin bemoedigt: 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 

 
 

DIENST VOOR BELANGSTELLENDEN 
 

D.V. Zondag 17 juli is de avonddienst weer een dienst voor 
belangstellenden.  Onze eigen predikant Ds.  W.J. van de Griend zal 
hierin voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Liesbeth Keijzer en kerkkoor “Canticum”.  Liesbeth is geen 
onbekende voor ons en wij vinden het fijn dat zij deze avond weer in 
ons midden is. Zij zal zowel solo, maar ook samen met “Canticum” 
enkele liederen zingen. Ook is er samenzang met  koor en 
gemeente. 
Het  thema in deze dienst is: “ Gebed en Toewijding”.  We zien uit 
naar een mooie dienst met elkaar. De aanvang is 18.30 uur en 
iedereen is van harte welkom! 
 

Namens de liturgiecommissie 
Corrie Tanis 
 
.  
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OPROEP BOEKENBEURS 
 
Oproep!!!!!!!!!! 
 
Deze zomer zouden wij, als gereformeerde kerk Ouddorp, een 
boekenbeurs willen organiseren. Daar hebben wij nog heel veel 
boeken voor nodig! 
 
Mijn vraag aan alle gemeenteleden is:  
Heeft u nog boeken ergens verstopt in huis die u niet meer leest en 
die weg kunnen? Dan mag u deze boeken bij mij inleveren na 
telefonisch contact. De boeken van uw vrienden, kennissen en 
buren zijn natuurlijk ook welkom!  
 
Hulp voor de verkoop ervan is ook van harte welkom!!!!! 
 
De boeken zien we met belangstelling tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marieke Nagtegaal  
Tel. 0187-683997  
Mobiel 06 46 49 03 20 
 
 

DE LICHTBOEI VERKOCHT 
 

In eerdere nieuwsbrieven bent u geïnformeerd over het besluit om 
vakantiebungalow De Lichtboei te koop aan te bieden. Hierbij is 
tevens gevraagd of er onder de gemeenteleden wellicht interesse is, 
echter er hebben zich geen gemeenteleden gemeld. Medio mei 
heeft zich via onze makelaar Martijn Akershoek een koper gemeld, 
welke een bod heeft uitgebracht. Met deze koper is 
overeenstemming gevonden over een koopsom van EUR 70.000,-. 
Op 10 juni jl. heeft de overdracht van De Lichtboei via de notaris 
plaatsgevonden. De kopers zijn een echtpaar uit Rotterdam, welke 
De Lichtboei deels zelf willen gebruiken en daarnaast deels willen 
verhuren.  
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Voor dit zomerseizoen zijn er diverse reserveringen gedaan door 
huurders. De nieuwe eigenaar is bereid deze huurders over te 
nemen. Alle reserveringen (waaronder ook die van enkele 
predikanten) kunnen dus gewoon doorgang vinden. Klarie en Krijn 
Tanis blijven dit zomerseizoen de schoonmaak verzorgen.  
 
Het college is dankbaar dat De Lichtboei spoedig verkocht kon 
worden en dat er goede afspraken met de nieuwe eigenaar gemaakt 
konden worden. Tevens een dankwoord aan Martijn Akershoek voor 
zijn bemiddeling bij de verkoop. Over de aanwending van de 
verkoopopbrengst is nog geen besluit genomen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Maarten van Diggele 
 
 

BEDANKT, 

voor de vele kaarten, gebeden, bloemen,  bezoekjes en andere 
attenties, het heeft ons goed gedaan. 

Maar boven al dank ik God dat hij mij gespaard heeft, in deze 
moeilijke tijd. 

Als achterom kijken pijn doet. 
En vooruit kijken je bang maakt. 
Kijk dan naast je. 
Ik ben er. 

 Groetjes van Cees en Marijke Lodder 
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MUTATIES LEDENBESTAND 
 

Ingeschreven: 
 
Thirza van Hoven 
Eva van Damme 
 
Verhuisd (per 29 juni): 
 
Fam. Lobensteijn 
Van: Barendrecht naar: 
Dijkstelweg 59 B2 
3253 TA Ouddorp 
 
 
Uitgeschreven als vrienden van de gemeente: 
 
Fam. Louter  
Vijverlaan 67 
3319 SN Dordrecht 
 
 
23 juni 2016 
Annemieke Meijer 
 
 
 

UITNODIGING 
 
Van harte welkom bij onze 18

e
 keer ‘zingen bij de vuurtoren’ 

Een prachtige traditie die we ook in 2016 weer met elkaar mogen 
beleven op een unieke locatie. Deze traditie is inmiddels bekend ver 
buiten onze dorpsgrenzen. Het is een geweldige mooie manier om 
midden in de natuur en in de open lucht onze Vader in de Hemel de 
lof en de eer toe te zingen. Met muziek en zang brengen we onze 
dank aan God tot uiting. 
Het thema van deze avond is “ Uitzicht “ en zal gehouden worden op 
zaterdag 9 juli 2016 om 19:00 uur, voorganger is dominee Jan Leen 
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Lingen uit Middelharnis met medewerking van Deo Cantemus en 
Concordia.  
 
We zijn blij u/jou als onze gast te verwelkomen. We hopen samen 
met u een fijne avond te beleven. 

Verrassend uitzicht 

Heer 
 in dit land 

 waar bergen schaars zijn 
 en de dalen minder 
 klinkt het misschien 

 een beetje raar 
 maar U begrijpt mij 

 als geen ander 
 wanneer ik zeg 

Heer 
 als ik U niet had 

 dan was ik nooit zo 
 zinvol door de 

 dalen heen gekomen 
 dan had ik nimmer 

 op die hoge berg gestaan 
 waar U me van het uitzicht 

 liet genieten; 
 het dal dat ik met U 
 ben doorgegaan. 

Er ging geen dag voorbij 
 of U klom voor mij aan 

 en telkens keek U 
 of ik er nog was 
 en U beloofde 
 als ik toch ooit 

 uit het zicht zal zijn 
 ik hóu je in het oog. 
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Heer 
 wat een Lichtglans geeft U  

 dat ik U kennen mag 
 U kleurt mijn leven  

 met Uw fleur 
 en steunt mij  
 dag aan dag. 

Namens de werkgroep Missionaire Gemeente van de 
Gereformeerde Kerk van Ouddorp. 
 
 

OPROEP 
 
Wil jij helpen bij de diensten in Hernesseroord??? 
Als praiseband mogen we regelmatig meewerken aan een 
kerkdienst in Hernessoord. 
Daar hoorden we van de vrijwilligers hoe moeilijk het is om e.e.a. 
te organiseren  
voor de bewoners. Het zijn maar een aantal kerken die hieraan 
meewerken. 
Dankbaar zijn ze voor alle collectes die door diverse gemeenten 
op het eiland gehouden worden, zodat de kerkdiensten in stand 
kunnen blijven. Maar naast geld is er eigenlijk gewoon praktische 
hulp nodig.  
Wegens een verbouwing kerken ze nu tijdelijk elke week en 
worden de bewoners in twee groepen verdeeld. Het roert je als je 
ziet wat het de bewoners/bewoonsters doet en wat ze (nog) 
 oppakken van deze diensten.  
Ze genieten er zo enorm van en zien er zo naar uit. Zo was er 
een bewoner die de hele dienst naast een soort geluidsbox 
gezeten heeft... hij had zijn eigen microfoon bij zich....een ander 
met syndroom van down speelde mee op zijn gitaar...ze vragen 
om liederen "lees je Bijbel bid elke dag"...delen vreugde en 
verdriet met elkaar...dat raakt je...je voelt je zo welkom...iedereen 
mag er zijn zoals hij/zij is!  Ze zijn zo dankbaar ... Je kunt er 
alleen maar heel stil van worden en we zijn dankbaar dat we ons 
steentje bij kunnen dragen aan de dienst. Na de dienst hebben 
we met één van de vrijwilligers gesproken over wat het nu 
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daadwerkelijk inhoud...het organiseren van de diensten etc. (zie 
mail hieronder)  En we zouden het echt heel erg vinden als deze 
diensten zouden stoppen door te weinig vrijwilligers. Daarom een 
oproep aan onze gemeente om na te denken, kan ik een steentje 
bijdragen door te helpen en mij op te geven om mee te helpen, 
zodat ik in praktijk breng, wat ik elke zondag hoor in de 
verkondiging. Er zijn voor mijn naaste. Vele handen maken licht 
werk. Het past ook binnen het thema praktisch discipelschap! 
(groeigroepen 
Onderstaand hoe het geregeld wordt in de praktijk:  
Er zijn tot nu toe 5 kerken die meewerken aan de diensten. Dit zijn: 
Exoduskerk, Emmaüskerk, Herv. Kerk Dirksland, Herv. Kerk 
Sommelsdijk en de Katholieke Parochie Oude Tonge en 
Middelharnis. Er is een commissielid die zorgt voor de voorganger 
en weer een ander voor de muzikale begeleiding. We hebben een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. We leven van giften van de 
kerken op Flakkee. Iedere 14 dagen houden we in de Meerpaal een 
dienst. De dienstdoende gemeente zorgt dan dat er 44 vrijwilligers 
zijn. Deze worden per mail benaderd. De donderdag of vrijdag voor 
de dienst worden de woningen per mail benaderd met de vraag 
hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Op zondagmorgen zorgen we dat 
we rond 09.00 uur in de Meerpaal zijn. De stoelen zijn dan al klaar 
gezet door de Webego, de vrijdag ervoor. We halen bij de receptie 
de liturgie op en leggen deze op de stoelen. De liturgische tafel 
wordt door ons klaargemaakt. 
Onze spullen zitten in onze eigen kast opgeslagen. Rond 10.00 
uur komen de vrijwilligers en die worden dan naar de woningen 
gestuurd, waar wij ze hebben ingedeeld. Na de dienst worden de 
bewoners weer teruggebracht, of drinken soms koffie als ze dat 
willen. Ook de vrijwilligers kunnen daarna koffie komen drinken. 
Het valt dikwijls niet mee om zoveel vrijwilligers te krijgen per 
gemeente, en dan lenen we even bij de andere kerken. 
Als alles normaal is, iedere 14 dagen en niet zoals nu, valt het op 
zich allemaal erg mee, wat werk betreft. 
 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Yvonne Venneman 
Via de mail: yvonnevenneman@gmail.com  
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BIJBELLEESROOSTER  
 

Juli 
 
vrij. 1  Numeri 20:1-13  
za.  2  Numeri 20:14-21  
zo.  3  Numeri 20:22-29  
ma.  4  Numeri 21:1-9  
di.  5  Numeri 21:10-20  
wo.  6  Numeri 21:21-35  
do.  7  Lucas 10:1-16  
vr.  8  Lucas 10:17-24  
za.  9  Lucas 10:25-37  
zo.  10  Psalm 69:1-16  
ma.  11  Psalm 69:17-37  
di.  12  Numeri 22:1-14  
wo.  13  Numeri 22:15-35  
do.  14  Numeri 22:36-23:12  
vr.  15  Numeri 23:13-26  
za.  16  Numeri 23:27-24:13  
zo.  17  Numeri 24:14-25  
ma.  18  Numeri 25:1-18  
di.  19  Numeri 25:19-26:11  
wo.  20  Psalm 138  
do.  21  Numeri 27:1-11  
vr.  22  Numeri 27:12-23  
za.  23  Lucas 10:38-42  
zo.  24  Lucas 11:1-13  
ma.  25  Lucas 11:14-26  
di.  26  Lucas 11:27-36  
wo.  27  Lucas 11:37-52  
do.  28  Lucas 11:53-12:12  
vr.  29  Lucas 12:13-21  
za.  30  Prediker 1:1-11  
zo.  31  Prediker 1:12-2:11  
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Augustus 
 
ma. 1  Prediker 2:12-26  
di.  2  Prediker 3:1-15  
wo.  3  Prediker 3:16-4:6  
do.  4  Prediker 4:7-12  
vr.  5  Prediker 4:13-5:8  
za.  6  Lucas 12:22-32  
zo.  7  Lucas 12:33-40  
ma.  8  Lucas 12:41-48  
di.  9  Hebreeën 11:1-12  
wo.  10  Hebreeën 11:13-22  
do.  11  Hebreeën 11:23-40  
vr.  12  Hebreeën 12:1-13  
za.  13  Psalm 70  
zo.  14  Lucas 12:49-59  
ma.  15  Lucas 13:1-9  
di.  16  Prediker 5:9-19  
wo.  17  Prediker 6:1-12  
do.  18  Psalm 74:1-12  
vr.  19  Psalm 74:13-23  
za.  20  Lucas 13:10-21  
zo.  21  Lucas 13:22-35  
ma.  22  Hebreeën 12:14-29  
di.  23  Hebreeën 13:1-25  
wo.  24  Prediker 7:1-14  
do.  25  Prediker 7:15-29  
vr.  26  Prediker 8:1-15  
za.  27  Prediker 8:16-9:12  
zo.  28  Lucas 14:1-14  
ma.  29  Lucas 14:15-24  
di.  30  Psalm 113  
wo.  31  Prediker 9:13-10:7 
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