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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
 
 
Zondag 25 september 2016                        
 
10.00 uur   Ds. G. Mink uit Herwijnen 
   

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

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Kimberley Nagtegaal 
 
    oppas: Eline Tanis en Maartje van Woerkom 

 
18.30 uur   Ds. W.J. v.d. Griend   BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
       
    collecten:  Kerk 
     Diaconie 
     Rente en aflossing 
 
 
Zondag 2 oktober 2016      
 
10.00 uur   Ds. W.J. v.d. Griend  DOOPDIENST 
 

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

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Jaap Moerkerk  
 
     oppas: Lizette v.d. Berg en Kristel Tieleman 
 

18.30 uur   Ds. C. Baggerman uit Yerseke 
 
     Collecten: Kerk & Israël 
     Kerk 
     Rente en aflossing    
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Zondag 9 oktober 2016        
  
10.00 uur   Ds.  H.P. de Goede uit Werkendam 
     

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

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Diana de Lege  
 
  oppas: Lianne Sperling en Elsemeike Voogd  

 
18.30 uur   Ds.  W.J. v.d. Griend 
    
     Collecten:   Kerk 
      Zending 
     Eigen evangelisatie  
         
 
                
 
Zondag 16 oktober 2016    
 
10.00 uur   Ds.  C.W. Hoek uit Bunschoten/Spakenburg 
 

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

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Klaske Voogd 
  

    oppas: Inge v.d. Wende en Nienke Mierop 
     
18.30 uur   Ds. C.W. Hoek uit Bunschoten/Spakenburg 
 
     collecten:  Werelddiaconaat  
     Kerk 
     Rente en aflossing 
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Zondag 23 oktober 2016       
 
10.00 uur   Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam  
         

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

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

18.30 uur   Ds. J. Koster uit Nieuw Vennep        JONGERENDIENST 
 
     collecten:  Kerk 
     Diaconie 
     Reserve en onderhoud 
 

 
 
 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr. 805, 35

ste 
jaargang, vrijdag 23 september 2016 

 
De Nieuwsbrief is een vierwekelijkse uitgave van de Gereformeerde 
Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 21 oktober 
2016. Kopij uiterlijk vrijdag 14 oktober 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 te beluisteren op www.kerkomroep.nl   

   
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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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 
 
 

 
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. 
 
  7 okt. 18.30 – 20.00 uur  Wuppieclub 
11 okt. 14.30 uur    Ouderenmiddag 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
 19 sept. Dhr. C.J. Tanis, Diependorst 166, 3253 VC, Ouddorp. 
 22 sept. Dhr. J. Quist, Kelderweg 2, 3253 TD, Ouddorp. 
 22 sept. Mevr. B. v.d. Klooster-v.Egmond, Pr.Hendrikweg 13, 

                    3253 BV, Ouddorp. 
   3 okt.  Mevr. W.J. v.d. Giessen-Neels, Vliedberglaan 104, 

                    3253 VT, Ouddorp. 
   4 okt.  Dhr. G.H. Tanis, Dirkdoensweg 10, 3253 AE,  

                    Ouddorp. 
   7 okt.  Mevr. G.A. Wagenaar-Goedegebuur,  

                    Wilhelminaweg 18, 3253 BW, Ouddorp. 
 10 okt.  Dhr. A. Braber, Ireneweg 14, 3253 BK, Ouddorp. 
 17 okt.  Mevr. J. Sleeuwenhoek-v.d. Jagt, Oudelandseweg 69 

                    3253 LN, Ouddorp. 
 22 okt.  Mevr. J.J. Reinhoud-Breen, Hoenderdijk 11, 3253 AK 

                     Ouddorp. 
 
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 

  

  

 
BLOEMEN 

 
De bloemen gingen in de afgelopen weken met een hartelijke groet 
van de gemeente naar: 
 
   Mevr.P.S.Spek-Voogd, Schansweg 35,  als felicitatie. 
 Fam. Landsman-Tanis, Oudenhil 12, als felicitatie 40-jarig 

huwelijk. 
     Dhr. C. Lobs, Schansweg 33, als felicitatie. 
     Mevr. M. van Huuksloot-v.d. Werf, Oude Nieuwlandseweg 7, 

als felicitatie. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 
Onze hartelijke gelukwensen gaan naar Jaap en Marieke Nagtegaal 
(Molentien- den 72, 3253 VG). Op 9 augustus waren zij 25 jaar 
getrouwd. Met jullie en jullie gezin zijn we God dankbaar dat jullie dit 
mochten vieren: dankbaar voor alle zegeningen en alles wat God 
jullie heeft gegeven. We bidden jullie Zijn zegen toe ook voor de 
komende tijd. 
 
Nog een huwelijksjubileum: op 1 september j.l. waren René en Ada 
Landsman (Oudenhil 12, 3253 EE) 40 jaar getrouwd. Ook hier grote 
dankbaarheid dat dit bijzondere feit gevierd is met kinderen en 
kleinkinderen: dankbaarheid aan God die jullie alle jaren heeft 
gespaard en in heel veel dingen gezegend. Die zegen wensen we 
jullie ook toe voor de komende tijd. 
 
Er is zelfs nog een derde huwelijksjubileum: op donderdag 15 
september j.l. waren Bram en Riet Akershoek (Molenweg 12, 3253 
AM) 45 jaar getrouwd. Ook met hen en hun gezin (kinderen en 
kleinkinderen) danken wij de Here God voor alle zegeningen in al die 
jaren en dat Hij hen heeft gespaard door moeilijke tijden heen. Ook 
voor de komende tijd wensen wij u Gods zegen toe. 
 
Samen als gemeente mogen we uitzien naar een bijzondere dienst 
op zondag 25 september a.s.. In de avonddienst zullen nieuwe 
ambtsdragers worden bevestigd en herbevestigd en er zal afscheid 
worden genomen van de aftredende broeders en zusters. Met de 
bevestiging van zr. Sjaan Klink en br. Gijs Kooi (wijkouder- ling), br. 
René van Ede (ouderling-scriba) en br. Kommer Hollaar (ouderling- 
kerkrentmeester) is de kerkenraad weer voltallig en dat is grote 
reden tot dank- baarheid aan de Here God! 
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Met diezelfde dankbaarheid zien we uit naar de morgendienst op 2 
oktober a.s., waarin de Heilige Doop zal worden bediend aan Thirza 
van Hoven, Lize Tanis, Mats van der Meijden en Mike van Noorloos. 
Opnieuw vier kleine kinderen die het teken van Gods trouw en liefde 
ontvangen. Ook hierin zijn we als gemeente rijk gezegend. We 
wensen de doopouders en hun familie, vrienden en bekenden en 
natuurlijk ook de hele gemeente een feestelijke dienst toe, waar we 
God de dank zullen brengen die Hem toekomt! 
 
 
Ons meeleven wordt gevraagd met br. Hans Grinwis die nog verblijft 
in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam (Maasstadweg 21, 3079 
DZ, Rotterdam). We hopen en bidden met u dat de behandelingen 
die plaats vinden resultaat mogen hebben en dat er volledig herstel 
mag zijn. We wensen u Gods zegen toe. 
 
 
Br. Teun de Jong (Stove 5, 3252 CB, Goedereede) moest vanwege 
klachten in het ziekenhuis in Dirksland worden opgenomen en mocht 
na behandeling daar weer naar huis. Helaas moest hij na enkele 
dagen opnieuw worden opgenomen vanwege hevige klachten. We 
hopen en bidden met u en allen die u lief zijn, dat klachten kunnen 
worden weggenomen en dat er herstel mag zijn. Wij bidden u in 
deze tijd de kracht van Gods nabijheid toe. 
 
 
De laatste tijd heeft zr. Jannie Tetteroo (Beatrixweg 7, 3253 BB)  
behoorlijk last van haar rug; dat is een grote beperking en dat valt 
zwaar. Gelukkig zijn er ook weer dankbare berichten: uitslagen van 
onderzoek wijzen uit dat de situatie van Jannie’s ziekte stabiel is: 
géén achteruitgang! Dat is geweldig en ook zo moed- gevend. 
Jannie, wij bidden je dankend Gods zegen toe. 
 
Ons meeleven wordt ook gevraagd voor zr. Tiny Pikaart 
(Oudelandseweg 69, 3253 LN) vanwege de geestelijke gezondheid 
van zr. Jannie Sleeuwenhoek, die bij haar in huis woont. De 
achteruitgang van die geestelijke gezondheid gaat erg snel, dat is 
ingrijpend. Laten we hen gedenken in onze gebeden om Gods 
kracht en houvast in deze moeilijke tijd. 
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Zr. Boshoven (Alexanderstraat 12, 3253 BA) moet noodzakelijke 
behandeling ondergaan vanwege klachten en dat is best ingrijpend. 
We hopen en bidden met u dat de serie behandelingen ook effect 
zullen hebben en ook dat er niet al te veel bijwerking is. We bidden u 
de kracht van Gods nabijheid toe. 
 
We leven ook mee met Krijn Westhoeve (Zuidweg 10, 3253 LZ). Bij 
een on- geval heeft hij zich behoorlijk bezeerd en herstelt daarvan 
nu thuis. We hopen en bidden met u en uw vrouw dat herstel 
voorspoedig mag zijn en dat u daarna weer in staat bent tot de 
dingen van elke dag. Van harte Gods zegen toewenst! 
 
Onverwacht zijn het ingrijpende tijden voor André van Dijk en Jacky 
Reinhoud (Braamstove 17, 3253 EK) vanwege verlies van werk van 
André. Datzelfde zal ook gebeuren bij Jacky. Al met al heeft dat heel 
veel impact, ook in het gezin. We hopen en bidden met jullie om 
Gods kracht en nabijheid en dat er op termijn weer een werkplek 
voor jullie beiden wordt gevonden. 
 
André Roodnat (Breenstraat 28, 3253 LC, Goedereede-Havenhoofd) 
kwam met de fiets lelijk ten val en herstelt nu thuis van de gevolgen. 
We hopen en bidden met u dat de verwondingen zullen helen en dat 
herstel volledig en voorspoedig mag zijn. We wensen ook jullie 
daarbij de kracht van Gods nabijheid toe. 
 
Opnieuw zijn er klachten m.b.t. de gezondheid van Liesanne 
Molendijk (Steen- kreek 6, 3253 EG) . Dat betekent weer 
onderzoeken en kijken wat de oorzaak van de klachten kan zijn. 
Hopelijk wordt iets daarvan ook duidelijk in de komende tijd zodat 
klachten weggenomen kunnen worden. We wensen jou, Liesanne, 
en je gezin Gods kracht en bemoediging toe. 
 
Na het verschrikkelijke ongeval dat hen overkwam is het nog een 
lange weg van herstel voor br. en zr. Bienefeld. Het zijn o.a. oom en 
tante van Peter en Astrid Tieleman (Koolweg 9, 3253 LH). Gelukkig 
zijn ze nu buiten levensgevaar en we hopen en bidden met hen en 
voor hen dat herstel voorspoedig mag zijn en dat ze daarin ook de 
kracht van Gods nabijheid mogen ervaren, 
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In deze rubriek noemen we ook dat br. Kees Lodder (Oudenhil 8, 
3253 EE) en zr. Ada Landsman (Oudenhil 12, 3253 EE) om 
persoonlijke reden stoppen met hun werk als wijkbezoeker. Dit geldt 
ook br. Gijs Kooi (Spreeuwenstein 12) die wijkouderling wordt. We 
zijn samen dankbaar voor alles wat u als wijkbezoeker in de 
gemeente hebt gedaan en wensen u in alles Gods zegen. Laten we 
als ge- meente bidden dat anderen bereid zullen zijn de taak van 
wijkbezoeker over te nemen zodat alle bezoekwerk wordt 
voortgezet. 
 
Tot slot: heel hartelijk dank voor alle blijken van meeleven en 
belangstelling rond mijn knie-operatie. We zijn samen God dankbaar 
dat de ingreep goed is verlopen en hopen op voorspoedig herstel. Er 
zijn veel telefoontjes gekomen, ook kaarten en apps en ook een 
enorme fruitmand namens de kerkenraad: het is geweldig om als 
predikant dat meeleven uit beide gemeentes zo te ervaren. Nog- 
maals heel hartelijk dank daarvoor! 
 
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!! Hoe moeilijk,  hoe 
onoverzichtelijk de weg soms is: omdat de Here Jezus dichtbij is, 
gaan we veilig… Overal en altijd: zo heeft de Here Jezus het 
beloofd: “Zie Ik ben met u, alle dagen(…) tot aan de voltooiing van 
deze wereld!” (Matteüs 28: 20) 

W.J. van de Griend 
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START NIEUW SEIZOEN GROEIGROEPEN 

Het Bijbelboek Openbaring een intrigerend, ingewikkeld en overvol 
boek met heel veel terugkerende thema’s en rode draden. Hoe kijkt 
u/kijk jij tegen dit Bijbelboek aan? Veelal wordt dit Bijbelboek als 
moeilijk afgedaan en daardoor niet snel gelezen, want hoe moet je 
alle gebruikte beelden en symbolen nu uitleggen?  

Dit seizoen gaan we als groeigroepen aan de hand van het boekje 
“Openbaring Uitzicht op het Rijk van God” van Age Romkes aan de 
slag.   

In een inleiding en 8 hoofdstukken wordt het Bijbelboek Openbaring 
behandeld. Dit evangelie geschreven door de apostel Johannes laat 
ons het conflict zien tussen Christus en de machten van het kwaad. 
Het is een profetie die gaat over toen, nu en straks. In de laatste 
twee hoofdstukken gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, na het laatste oordeel.   

Ieder hoofdstuk begint met persoonlijk luisteren waarbij in 3 dagen 
bij een Bijbelgedeelte uitleg wordt gegeven en plaats is voor 
overdenking. Het tweede gedeelte is samen luisteren en wordt 
gezamenlijk behandeld tijdens de Bijbelkring.   

Hoe gaat een en ander in zijn werk?  Iedere 3 weken is er een 
bijeenkomst van de groeigroep. De eerste bijeenkomst zal 
plaatsvinden in week 39; 25 – 30 september. Iedere groeigroep 
heeft een eigen middag of avond waarop bijeen wordt gekomen. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst leest iedereen het hoofdstuk en 
het daarbij behorende Bijbelgedeelte. Tijdens de bijeenkomst, in 
huiselijke sfeer, wordt met elkaar stilgestaan bij de gespreksvragen 
en is het fijn als iedereen zijn inbreng geeft en gezichtspunten deelt. 
Zo streven we met elkaar naar een verdere groei en verrijking van 
ons geloof, want het bestuderen van de Bijbel is dé manier om God 
beter te leren kennen.  
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Wilt u/ wil jij ook meer weten over het Bijbelboek Openbaring dan 
bent u/ ben jij van harte welkom bij  één van de groeigroepen.   

Voor meer informatie of om op te geven kan contact opgenomen 
worden met Annemieke Meijer  
(coördinator groeigroepen, 06-23365882/ grinwismeijer@hetnet.nl)   

 

 
 

OUDERENMIDDAGEN 2016-2017 
 

Bij deze willen wij alle 55-plussers uitnodigen om gezellig onze 
middagen te bezoeken in het nieuwe winterseizoen. We hebben 
weer een leuk programma in elkaar gezet. De middagen beginnen 
altijd om half 3 en worden afgesloten met een maaltijd. Iedereen is 
van harte welkom!! Er wordt altijd een collecte gehouden om de 
onkosten te dekken. Zet de datums alvast in uw agenda of op de 
kalender.  
 
11 Oktober Verhalen van Gerard Tanis en Jannie Hoek 
  8 November   ????????? 
13 December Kerstviering  
10 Januari      Bingo 
  7 Februari      Fam Tanis uit Goedereede Havenhoofd 
  7 Maart          Bloemschikken/workshop onder deskundige 
                        leiding. 
  4 April         Paasviering 
16 Mei             Reisje 
 
 
Wij hebben er zin in en hopen u te ontmoeten!!!!      
Vergeet u niet om zich op te geven bij Dinette Brinkman!  
 
Hartelijke groet, 
Janie, Klarie, Mienke en Dinette  
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WUPPIECLUB 

Hallo jongens en meisje van groep 3,4 en 5! Op D.V vrijdag 7 okt 
van 18.30-20.00 uur gaat de wuppieclub weer van start. We hopen 
op een leuk en gezellig seizoen! We hebben al weer leuke ideeën!!  

De avonden worden weer gehouden in de jeugdruimte van de kerk 
van 18.30-20.00 uur. De bijdrage is ook dit jaar weer 1 euro per 
keer.  Neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee.  

Wij willen Sanja Neele hartelijke bedanken voor haar inzet van de 
afgelopen jaren, ze gaat helaas stoppen met de club. Dankbaar zijn 
we dat Natasja ’t Mannetje ons team komt versterken.  

De datums zijn dit jaar als volgt: 
  7 Oktober, 
28 Oktober 
11 November 
  2 December  
21 December (Let op woensdagmiddag) 
20 Januari  
10 Februari  
10 Maart  
  7 April  
12 Mei  
31 Mei slotuitje (Let op woensdagmiddag)  
 
Wij als leiding hebben er weer zin in, dus we zien jullie graag op 
D.V. vrijdag 7 oktober!  

Hartelijke groeten,  

Linda Grinwis, Bea Osseweijer, Natasja ‘t Mannetje  en Hilda Klink 
Voor meer informatie of suggesties 0187-682992  Wilt u de 
wuppiemail ontvangen mail dan naar Hil.k@hotmail.com  
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VAN DE NIEUWSBRIEF REDACTIE: 
  
Na jarenlang het drukken van de nieuwsbrief te hebben verzorgd is 
Wilna Tanis hiermee gestopt. 
We willen haar langs deze weg hartelijk bedanken voor al het werk 
dat zij (samen met Nellie Stroo) heeft gedaan voor onze 
Nieuwsbrief. 
Gelukkig hebben we in de persoon van Carla Tanis v.d. Bok een 
nieuwe drukker gevonden. 
Wij verwelkomen haar hartelijk in ons team. 
 
De redactie. 
  

 

HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT ! 

Lieve mensen,  op 7 mei 2016 is onze kleindochter Senna Judy 
Braber geboren in de kliniek te Veldhoven. 

Dit gebeurde toen haar mama vijfentwintig weken zwanger was. 
Vanuit Veldhoven moest ze op enig moment met spoed naar Utrecht 
voor een operatie. Die verliep goed maar daarna kwam ze in een 
uiterst kritieke toestand terecht. Gelukkig kwam ze ook daar weer 
bovenop en kon daarna verplaatst worden naar het Sophia 
Kinderziekenhuis in Rotterdam, een geweldig kinderziekenhuis. 
Vandaar werd ze, toen het beter ging, verplaatst naar het 
Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Drie weken geleden werd ze 
verplaatst naar het ziekenhuis in Dirksland. Zo kwam ze elke keer 
een stukje dichter bij huis in Stellendam. En dan: op zaterdag 17 
september, na 19 weken ziekenhuis, mocht ze naar huis. Een 
geweldig moment  en dat willen wij ook met jullie delen. 

We willen langs deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
kaartjes die we kregen, voor de fijne gesprekken, het meeleven dat 
we vanuit de gemeente mochten ervaren. 

Wij hebben negen weken in Stellendam gewoond om voor Senna"s 
"grote broer" Sem (4 jaar) te zorgen. Wat was het fijn dat we op 
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zondag 19 juni weer in Ouddorp in onze eigen gemeente mochten 
zijn. Dankbaar daarvoor en ook dat onze vriend Ds Meijer uit 
Puttershoek die dag voorbede heeft gedaan voor de kleine Senna, 
haar ouders en voor ons. 

Nogmaals heel, heel hartelijk bedankt. Het heeft ons bijzonder goed 
gedaan! 

Esther en Jaap Braber. 

 

BEDANKT 

Lieve mensen, 

Zeer verheugd waren wij met de vele felicitaties, kaarten, bloemen 
en attenties die wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk 
mochten ontvangen. 

Dit alles maakte 1 september extra feestelijk, onze hartelijke dank 
daarvoor. 

René en Ada Landsman  

 

BEDANKT 

Dankbaarheid  

Ik wil iedereen bedanken voor uw gebed, de vele kaarten en uw 
meeleven tijdens en na mijn rugoperatie.  
Het is fijn om bij zo’n gemeente te horen.  
Bovenal willen we de Heere God danken dat hij mij gespaard heeft.  

“ Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen”.  

rtelijke groet,  

Gijs en Maartje Kooi  

 



15 
 

BIJBELLEESROOSTER  
 

September 
ma.  19  Lucas 16:10-18  
di.  20  Psalm 45  
wo.  21  Genesis 25:19-34  
do.  22  Genesis 26:1-17  
vr.  23  Genesis 26:18-33  
za.  24  Genesis 26:34-27:29  
zo.  25  Genesis 27:30-28:9  
ma. 26  Genesis 28:10-22  
di.  27  Genesis 29:1-20  
wo.  28  Genesis 29:21-35  
do.  29  Genesis 30:1-21  
vr.  30  Genesis 30:22-43  

 
Oktober 
zat. 1  Lucas 16:19-31  
zo.  2  Lucas 17:1-10  
ma.  3  Genesis 31:1-16  
di.  4 Genesis 31:17-35  
wo.  5  Genesis 31:36-32:1  
do.  6  Genesis 32:2-22  
vr.  7  Genesis 32:23-33  
za.  8  Genesis 33:1-17  
zo.  9  Lucas 17:11-19  
ma.  10  Lucas 17:20-37  
di.  11  Genesis 33:18-34:18  
wo.  12  Genesis 34:19-31  
do.  13  Genesis 35:1-29  
vr.  14  Genesis 36:1-8(43)  
za.  15  Psalm 121  
zo.  17  Genesis 37:1-17  
di.  18  Genesis 37:18-36  
wo.  19  Genesis 38:1-19  
do.  20  Genesis 38:20-30  
vr.  21  Genesis 39:1-23  
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FIETSEN MET EEN GOED DOEL NAAR SANTIAGO DE 
COMPOSTELLA 

Beste gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp,  

Het is al weer een poosje geleden dat wij, Freek Visser en Anneke 
Visser van der Kooi, vrienden van uw gemeente, u bericht deden 
van ons plan om met een goed doel naar Santiago de Compostella 
te fietsen.  Graag willen wij u bedanken voor de betrokkenheid die 
we vanuit uw gemeente mochten ervaren.   

We zijn weer thuis, het vliegtuig landde al na een paar uur maar mijn 
hoofd is nog steeds een beetje daar in Spanje, in het open 
‘museum’, waar wij doorheen fietsten.  Nooit hadden we gedacht dat 
dit zo’n bijzonder mooie pelgrimstocht is.  Mooi en bijzonder omdat 
het veel vraagt maar vooral dubbel teruggeeft. Elke dag opnieuw 
was het genieten van wat de dag ons bracht. Geen dag was 
hetzelfde, we kwamen niets te kort, elke dag was de natuur 
afwisselend mooi, mijn ogen wisten soms niet wat ze zagen. Fietsen 
door heel Frankrijk, stille dorpjes, mooie steden met kathedralen, 
eindeloos lange stille wegen, geen mens tegen komen. Maar dan 
weer moeten klimmen en dalen, vele stijgingen nemen, en later in 
Spanje ervaren dat je a.h.w. door een levend museum fietst, het was 
echt heerlijk.  Tot in Spanje hadden we veel kou en regen maar het  

 

voelde niet als erg, daarna kwam er stralende zon en warmte. 
Fietsen over lange gravelwegen en langs voorbij razend verkeer, 
elke dag bracht verrassingen mee. Slapen op een slaapzaal met 
andere pelgrims in een herberg, leven als een dagloner, het was een 
aardigheid.  

De ontmoetingen onderweg op deze goed bewegwijzerde route 
gaven veel verbondenheid en plezier! Ik denk aan uitspraken als: ” Ik 
heb moeilijke jaren achter de rug maar vanaf nu zal het beter gaan.” 
En: “Deze reis, ik moest het doen, wat heb ik er al veel van terug 
gekregen, leren te nemen zoals het gaat ”. “Iemand heeft mijn bedrijf 
de das omgedaan maar door de camino heb ik weer moed 
gevonden verder te gaan.”  
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Vooraf hadden we er best een zwaar hoofd in.  Is die lange fietstocht 
met veel stijgingen op onze leeftijd niet veel te zwaar voor ons? Is 
het wel verantwoord voor je hart, lijf en leden om in kou, regen en 
hitte met bepakking de bergen over te gaan?   

Natuurlijk, het is zwaar maar o, wat is het een fantastisch mooie 
fietstocht.  Fietsen voor: www.insidethesame.com/   is bijzonder en 
een voorrecht om te doen. Geld inzamelen voor een veilig 
kindertehuis, gezonde voeding, goed onderwijs met 
toekomstmogelijkheden, wat wil je nog meer?  Hulp is hard nodig 
voor deze kinderen in Tanzania die geen veilig leven hebben, in 
kampen opgeborgen zitten en vermoord worden, het is een gruwel, 
ik moet er niet aan denken..    

Onze kleindochter Sara die ook albinisme heeft, stimuleerde ons, 
vleugels kregen we er tijdens het fietsen van. Op de teller staat al 
2000 Euro ! Bedankt allen die geld overmaken t. n. v. de Stichting 
Inside The Same op de bankrekening  
NL95KNAB0732013836 ( met vermelding Freek en Anneke voor het 
bijhouden van het totaalbedrag ) 

Bedankt, bedankt ook aan alle betrokkenen die ons volgden op 
https://freekenannekeonderweg.wordpress.com/    

Pelgrimsgroet,  

Freek Visser en Anneke Visser van der Kooi  
Bosland 12  
9753 EV  Haren.  
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MUTATIES LEDENBESTAND 

Verhuisd:  

Mevr. A.D.C. Brinkman  
Van: Wittestraat 9 te Ouddorp 
naar: Achterdijk 53  
3243 AA Stad aan ‘t Haringvliet  

 
15 september 2016 
Annemieke Meijer 
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