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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
 
 
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: Jeannet Flohil en Jorg Moerkerk 

 
18.30 uur   Ds.J. Koster uit Nieuw Vennep         Jongerendienst
      
    collecten: Kerk 
      Diaconie 
            Reserve en onderhoud 
 
Zondag 30 oktober 2016 
    
 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend       Kinderdienst 
 

    oppas: Pierterke Kolff en Julia Moerkerk 
 

18.30 uur   Br. K. Baas uit Ooltgensplaat 
 
 
     collecten: Kerk  
       Jeugdwerk 
                               Rente en aflossing 
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Woensdag 2 november 2016   Dankdag te Ouddorp 
 
19.30 uur  Ds. W.J. van de Griend 
   Gezamenlijke dienst met Geref. Kerk Stellendam 
   
               collecten:  Kerk 
 
Zondag 6 november 2016          
  
10.00 uur   Ds. G.Mink uit Herwijnen 
     

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

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Daan Moerkerk 
 

  oppas:  Ellen Akershoek en Eline Meijer 
 
17.00 uur   Ds. W van de Kooij uit Arnhem           Dienst voor 
             Belangstellenden 
 
  collecten:  Kerk in actie/zending   
      Kerk 
      Ouderenwerk 

                
Zondag 13 november 2016     
 
10.00 uur   Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen    
 

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

groep 6,7 en 8  o.l.v. Kimberley Nagtegaal 
 

    oppas:  Marije Hoek en Lisa Moerkerk 
     
18.30 uur   Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam 
 
     collecten: Binnenlands diaconaat 
       Kerk 
       Jeugdwerk   
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Zondag 20 november 2016      
 
10.00 uur   Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse 
 
         

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

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Diana de Lege 
 
     oppas: Caroline van Heukelen en Inez Neele 
 
 

18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
 
     collecten: Kerk 
       Rente en aflossing 
       Orgelfonds 
  

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr.806 35

ste 
jaargang, vrijdag 21 oktober 2016 

 
De Nieuwsbrief is een vierwekelijkse uitgave van de Gereformeerde 
Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag 18 november 
2016. Kopij uiterlijk vrijdag 11 november 2016 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 
 
 

ZONDAGSBRIEF  
 

Wanneer iemand een berichtje wil plaatsen in de zondagsbrief kan 
dat voortaan worden gemaild naar Gert-Jan en Eline Tanis die de 
coördinatie van de kopij overnemen van Leo Baas. 
Mail adres voor de zondagsbrief is nu : elinevw3@hotmail.com 
 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:elinevw3@hotmail.com
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WINTERMARKT 
 

Wij zijn nog op zoek naar goede, gebruikte kleding die wij kunnen 
verkopen op de wintermarkt die wij hopen te houden op D.V. 
26 november 2016. U kunt deze kleding inleveren bij Corrie Tanis of 
Nellie Tanis. 
 
 

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. 
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26 okt.  Kleuterclub ’t Pareltje   14.00 - 15.30 uur 
28 okt.  Wuppieclub     18.30 - 20.00 uur 
  2 nov.  Dankdag in kerk Ouddorp  19.30 uur 
  8 nov.  Ouderenmiddag    14.30 uur 
26 nov.  Wintermarkt in onze kerk    
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 

De komende tijd zijn DV jarig: 
 
 22-10 Mw. J.J.Reinhoud-Breen, Hoenderdijk 11, 3253 AK 
 28-10 Mw. G. Karels van Halem, Schansweg 25,  3253 VL 
 28-10 Dhr. H. Windemuller,Jan Tooropplein 9, 2391 GG 
       Hazerswoude 
  7-11 Dhr. J Dragt, Geleedststraat 72, 3253 BE  
  9-11 Mw. L.C.J. van Lenten, Vliedberglaan 117, 3253 VT 
 10-11 Dhr. W.A. Kloet, Jongkoenstraat 64, 3252 AV Goedereede 
 10-11 Dhr. J.Poots, Octant 244A, 3328 SM Dordrecht 
 14-11 Mw. S. v.d. Velden-Fakkel, Dorpsweg 53, 3253 AG 
 17-11 Mw. C.B. Tanis-Tanis, Vliedberglaan 138, 3253 VT 
 19-11 Dhr. W. v.d. Mey, Van Lenneplaan 32, 3768 XK Soest 

  
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
 

BLOEMEN 
 

De bloemen gingen in de afgelopen weken met een hartelijke groet 
van de gemeente naar: 
 
 Dhr.J.Quist, Kelderweg 2,  als felicitatie. 
 Mevr.J.Tanis, Dirkdoensweg 40,  als beterschapswens. 
 Mevr.W.v.d.Giessen-Neels, de Vliedberg,  als felicitatie. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Ons meeleven wordt gevraagd voor zr. C.B.Tanis-Tanis (Vliedberg 
k. 136) na het overlijden van haar zoon Klaas. Het is een groot 
verdriet, want het is voor haar na het overlijden van dochter Janny 
het tweede kind dat zij nu moet missen. Daarom bidden we u en ook 
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de anderen in het gezin en de familie de troost en kracht van Gods 
nabijheid toe in het omgaan met dit verlies.  

Ons meeleven wordt verder gevraagd voor br. Adri Trommel 
(Hofdijksweg 21, 3253 KC) na het overlijden van zijn moeder. Ook 
dan is er verdriet, ook om het wegvallen van het ouderlijk huis. Maar 
er is ook dankbaarheid voor de gezegen de leeftijd die ze mocht 
bereiken. We bidden ook u en allen die u lief zijn Gods kracht en 
nabijheid toe.  

Br. Hans Grinwis verblijft nog steeds in het Maasstadziekenhuis in 
Rotterdam (Maasstadweg 21, 3079 DZ, Rotterdam). De behandeling 
daar duurt veel langer dan gedacht en gehoopt. En de uitkomst 
ervan is ook nog onzeker. Daarom bidden we u Gods kracht en 
bemoediging toe en we hopen en bidden met u om vooruitgang en 
herstel.  

Br. Teun de Jong (Stove 5, 3252 CB, Goedereede) moest voor de 
derde keer vanwege hevige klachten in het ziekenhuis in Dirksland 
worden opgenomen. En daar is men er nog niet in geslaagd om de 
oorzaak van de klachten te vinden en dat is heel vervelend. Die 
onzekerheid maakt het heel moeilijk voor Ma en Teun. Daarom is 
het goed om biddend om hen heen te blijven staan en God te vragen 
om uitkomst en de kracht om vol te houden. We wensen u heel veel 
sterkte toe.  

Na een val met de fiets was zr. Jannie Tanis (Dirkdoensweg 40, 
3253 AE) kort in het ziekenhuis voor een operatieve ingreep. Nu is 
er een periode van herstel en revalideren thuis en dat duurt een 
aantal weken. Het is fijn dat ze weer thuis kan zijn en er is ook 
dankbaarheid voor alle goede zorgen. We bidden u en ook moeder 
Gods kracht en sterkte toe en hopen op een voorspoedig herstel.  

Elzemeike Voogd (Molenweg 26, 3253 AM) heeft bij een 
verkeersongeval flinke verwondingen opgelopen. Gelukkig is ze wel 
thuis, maar het is allemaal heel heftig en ook pijnlijk. Het zal best 
een tijdje duren voordat ze weer is hersteld en weer naar school kan 
gaan. Maar we hopen en bidden, Elzemeike, dat je de moed er in 
kunt houden en het vertrouwen dat God voor je zorgt! Van harte 
beterschap namens ons allemaal !  
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Ook br. Jan van Huuksloot (Oude Nieuwelandseweg 7, 3253 LL) 
was voor een operatieve ingreep in het ziekenhuis. Gelukkig is die 
goed verlopen en is hij in- middels weer thuis. We hopen en bidden 
met u en uw vrouw dat herstel voor- spoedig zal zijn en dat klachten 
zullen wegblijven. We bidden ook u beiden de kracht van Gods 
nabijheid toe.  

Zr. Jannie Sleeuwenhoek is opgenomen in de Vliedberg, woongroep 
106. Dit vanwege haar geestelijke gezondheid die helaas heel snel 
verandert. Het is allemaal heel ingrijpend: voor haarzelf en ook voor 
haar vriendin, zr.Tiny Pikaart (Oudelandseweg 69, 3253 LN) Daarom 
bidden we ook u Gods bemoediging toe en het vertrouwen dat Hij 
blijft zorgen.  

Ons meeleven wordt ook gevraagd voor de familie van zr. Buter-
Snoek, oud lid van onze gemeente. Zij is op 11 oktober jl. te Urk 
gestorven in de leeftijd 87 jaar. Na het overlijden van haar man in 
december 2015, is ze verhuisd naar Urk waar ze dicht bij haar 
familie woonde. Haar gezondheid ging langzaam achteruit en nu is 
ze gestorven. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Urk. We 
bidden de familie in deze tijd Gods troost en nabijheid toe. 
(Correspondentie adres is: fam. Visser, de Kiel 1, 8322 AC, Urk)  

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 God dichtbij is, mag er rust zijn. In Ps. 62 
staat: ‘Vertrouw op Hem te allen tijde op uw hart voor Hem: God is 
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onze schuilplaats.’ Laten we met elkaar en voor elkaar bidden dat 
die woorden steeds moed en kracht geven.  

W.J. van de Griend 

 
BEDANKT 

Lieve mensen, 
 
Wij als gezin waren zeer verrast met de vele felicitaties, 
in de vorm van kaarten, telefoontjes, bloemen en cadeaus die we 
mochten ontvangen naar aanleiding van ons 25-jarig huwelijks 
jubileum. 
Bij deze willen wij jullie dan ook hartelijk dank zeggen voor deze 
overweldigende belangstelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap & Marieke en kinderen Nagtegaal. 
 

 
Beste mensen / gemeenteleden/gasten, 
 
Bij het 40 jarig huwelijksjubileum van 15 september van ons 
mochten we heel veel kaarten attenties en goede woorden van jullie 
ontvangen. 
Dat heeft ons erg goed gedaan en getroffen dat zoveel mensen met 
je meeleven en aan je denken. 
Dan voel je de verbondenheid met elkaar als burgerlijke,  maar ook 
zeker als kerkelijke gemeente. 
Daarvoor nogmaals heel veel dank! 
Maar tevens ook een aanmoediging om dat te blijven doen, denken 
en meeleven met zij die vreugde,verdriet, eenzaamheid o.i.d. 
kennen; het doet zo goed te weten dat er mensen om je heen staan, 
zeker uit je kerkelijke kring. Een kaartje , belletje ,bezoekje: een klein 
gebaar , maar het doet zoveel  goeds! 
 
Een hartelijke groet van Riet en Bram Akershoek. Molenweg 12  
Ouddorp. 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN  
 

   3 juli                            10 juli 
 
 
 
 
 

17 juli                                         24 juli 
 
 
 
 
 

31 juli 

  7 augustus                         14 augustus 
 
 
 
 
 
 

21 augustus                                 28 augustus 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Diaconie €    237,95 Kerk €    319.66 

Kerk €    225,02 Zending €    292,65 

Jeugdwerk €    219,00 Reserve en 
onderhoud 

€    284,56 

Kerk €    391,25 Kerk €   292,64 

Rente en 
aflossing 

€    295,95 Zending €   245,97 

Orgelfonds €    279,25 Jeugdwerk €   230,02 

Kerk €    311,87 Trouwerij 
Schippers 

€    66,58 

Zending €    270,50 Boekenbeurs €  500,00 

Rente en 
aflossing 

€    248,20 Vuurtorenconcert € 1075,00 

Kerk €    323,40 Kerkinactie 
zending 

€    328,17 

Zending €    284,56 Kerk €    251,02 

Rente en 
aflossing 

€    266,85 Orgelfonds €    242,27 

Kerk €    297,25 Kerk €   209,40 

Reserve en 
onderhoud 

€    269,50 Zending €   188,60 

Rente en 
aflossing 

€    262,70 HAcoll Mercy 
ships 

€   697,55 

Huwelijk Fam 
Kievit 

€     53,40 
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Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de diaconie. 
Piet Voogd 
 

GROEIGROEPEN 

Indeling groeigroepen: 

We zijn gestart met de groeigroepen en het boekje “Openbaring 
Uitzicht op het Rijk van God”. 

Mocht u/jij nog mee willen doen dan kan dit.  

Bijgaand de indeling: 

1. Zondagmiddag: Theresa Willemse 
(theresawillemse2@gmail.com) 

2. Maandagavond: Annemieke Meijer (06-23365882/ 
grinwismeijer@hetnet.nl) 

3. Maandagavond: Gerda Akershoek (0187-681352) 

4. Dinsdagmiddag: Trijntje Maliepaard (0187-683104/ 
trijntjemaliepaard@gmail.com) 

5. Dinsdagavond: Maria van Damme 
(mariavansighem@hotmail.com) 

6. Dinsdagavond: Gerard Tanis (0187-681036/ 
g.tanis34@upcmail.nl) 

7. Woensdagavond: Johan Tanis (johan.tanis@hotmail.com) 

8. Woensdagavond: Yvonne Venneman 
(yvonnevenneman@gmail.com) 

9. Woensdagavond: Ds. van de Griend (belijdenisgroep) 

Natuurlijk mag je ook altijd contact met mij opnemen. 

mailto:theresawillemse2@gmail.com
mailto:grinwismeijer@hetnet.nl
mailto:trijntjemaliepaard@gmail.com
mailto:mariavansighem@hotmail.com
mailto:g.tanis34@upcmail.nl
mailto:johan.tanis@hotmail.com
mailto:yvonnevenneman@gmail.com
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Met vriendelijke groet, 
Annemieke Meijer  06-23365882 
 

MEDITATIE 

Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongeren en ouderen, 

We zijn met  9 Gemeente Groeigroepen, gemiddeld zo’n 10 
personen, dus al gauw 90 zusters en broeders, jongeren en ouderen 
te samen, dit seizoen bezig met het Bijbelboek: Openbaringen. Niet 
van Johannes maar van Jezus Christus, de opgestane Heer en 
Heiland, aan de hand van het boekje: “Openbaring Uitzicht op het 
Rijk van God” van de hand van Drs. A. Romkes. 
Het zijn verrijkende avonden met elkaar, luisterend lezen en van 
daaruit ook luisterend leven. Wat me erg aansprak was hoofdstuk 2 
van het Bijbelboek, met name vers 4, over de eerste liefde, je eerste 
liefde, en dan voor de Heer Jezus, weet je het nog, je jawoord aan 
Hem gegeven? Hij blijft ons eraan herinneren, telkens weer 
opnieuw, als de kerkklok luidt voor de samenkomst, als de Heilig 
Avondmaalstafel voor je klaar staat, als er het sacrament van de 
Heilige Doop wordt bediend, of …..,  vul zelf maar in. Lees 
onderstaand stukje uit het Dagboek bij de Bijbel, geschreven door 
Ds. Arie van der Veer (EO) met me mee, en laten we de woorden 
van de Heer Jezus als Gemeente en ieder heel persoonlijk, ter harte 
nemen. De kandelaar is er nog en vraagt ons terugkeer tot die 
eerste liefde.  

In liefde verbonden, 

Kommer Akershoek. 

P.S. er is altijd ruimte binnen de groeigroepen, kom eens mee in de 
kring. Inlichtingen zie hierboven bij Annemieke Meijer. 

EEN GELE KAART 

Openbaring 2:1-7 
‘Ik heb tegen u..’ (vers 4) 
 
Als de apostel Johannes als balling op het eiland Patmos woont, ziet 
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hij in een visioen een indrukwekkende verschijning. Een goddelijke 
gestalte doemt voor zijn ogen op. Het is Jezus Christus, uit de dood 
verrezen, die aan hem verschijnt. 

Johannes krijgt opdracht om zeven brieven te schrijven. Zeven 
brieven voor de kerken in Klein Azië. Het blijkt dat men ook in de 
hemel op de hoogte is van alles wat er op de aarde gebeurt. Want 
telkens weer, in elke brief, klinken de woorden: ‘Ik weet, Ik ken, Ik 
hoor, Ik zie.’ 

Bijna alle brieven beginnen met een bemoedigend woord voor de 
gemeenten. Eerst zegt de Heer Jezus hoe blij Hij is met wie zij zijn, 
wat ze doen, hun trouw, hun standvastigheid. Zo gaat God met ons 
om. Hij begint niet met het opnoemen van onze fouten, maar laat 
eerst horen en zien dat Hij van ons houdt. 

Als je veel van iemand houdt, kun je ook alles zeggen. Dan komt 
kritiek ook heel anders over. Tegen Efeze wordt gezegd: “Dit heb Ik 
tegen u, dat u de liefde van weleer hebt opgegeven.” 
Ze hebben geen passie meer. In de kerk van Pergamom worden 
onjuiste dingen verkondigd. In de gemeente van Tyatire had een 
zekere Izebel een verderfelijke invloed. Op de levenswandel van 
gemeenteleden van Sardes was ook het nodige aan te merken. De 
kerk van Laodicea blijkt in Goeds ogen een lauwe gemeente te zijn. 

Jezus’ kritiek is niet mals. Elke gemeente wordt bedreigd door weer 
een ander gevaar. Jezus geeft ze een waarschuwing, zeg maar ‘een 
gele kaart’. Maar hij stuurt ze niet het veld uit. Hij zegt: ‘Ik heb tegen 
u …’en dat is iets anders dan ‘Ik ben tegen u …’ Dat is Hij helemaal 
niet. Hij houdt van Zijn kerk. Daarom kan Hij het niet hebben dat er 
ook slechte dingen in de gemeente gebeuren die de gemeente 
kunnen opbreken. 

Jezus eindigt alle brieven met dezelfde woorden: ‘Wie overwint, hem 
zal Ik geven…’ en dan volgt een geweldige belofte. Niemand schrijft 
hij af. Iedereen wordt aangemoedigd om door te gaan. Zo wil Jezus 
ook met jou omgaan. Christus wil ook dat jij wint. Als jij een gele 
kaart verdient, mag je weten dat deze niet komt van een neutrale 
scheidsrechter. Hij gaat je voor in de strijd. Hij leeft met je mee. Hij 
moedigt je aan. Hij waarschuwt je. Hij gunt jou de overwinning. 
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Opmerking: 
Hoe kunnen wij dan winnen? Door te luisteren naar wat de Heilige 
Geest zegt: ‘Word niet boos, accepteer ‘de gele kaart’, luister naar 
de stem van God, dan zul je winnen. 
 

 DIENST VOOR BELANGSTELLENDEN  
 

Zondag 6 november is er weer een Dienst voor Belangstellenden. 
Ds. W. van der Kooij uit Arnhem zal hierin voorgaan. Het Thema in 
deze dienst is: “Waar gaan wij mank aan”. Muzikale medewerking 
wordt verleend door het Rozenburgs  Mannenkoor onder leiding van 
Martin van Broekhoven. Het orgel wordt bespeeld door Jan van Elst. 

 

Het koor bestaat uit ongeveer 65 leden en heeft in de loop der jaren 
een grote naam opgebouwd in Nederland en ver daarbuiten. Ook 
werden er diverse langspeelplaten en cd’s opgenomen. Regelmatig 
geeft het koor concerten en wordt er medewerking verleend aan 
kerkdiensten. Ook worden  er ieder jaar meerdere kerstconcerten 
gegeven. Wij vinden het fijn, dat zij vandaag in ons midden zijn en 
zien uit naar een mooie dienst met elkaar. De aanvang is niet zoals 
gewoonlijk om 18.30 uur, maar om 17.00 uur! Iedereen is van harte 
welkom! 
Namens de liturgiecommissie: 

Corrie Tanis 
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KINDERDIENST 

 
Hoi jongens en meisjes, zet hem in jullie agenda… 
 
Er komt weer een ‘’kinderdienst’’ aan! En wel op 
zondagochtend 30 oktober a.s. 
 
In deze dienst die gaat over ‘’dankbaarheid’’ gaan we onze Heere 
met prachtige en bekende liedjes alle lof toezingen, naar een mooi 
Bijbelverhaal luisteren en samen gaan we er weer mooie en 
feestelijke dienst van maken.  
 
Het is zo belangrijk voor een mens (jong en oud) om dankbaar te 
kunnen zijn. Het leven wordt zo ánders wanneer niets meer 
vanzelfsprekend is, en alles ons toekomt als een geschenk. 
Dankbaarheid maakt onze geest open en helder. Dankbaarheid 
maakt ons ook open en ontvankelijk voor God.  
 
Moet onze dankbaarheid niet allereerst en uiteindelijk uitgaan naar 
Hem die de gever is van alle goede gaven? De kerk leert ons dat we 
God moeten danken en dat gaan we dan ook samen in deze dienst 
doen. En dat doen we 'altijd en overal', dat wil zeggen, in alle 
omstandigheden. Dat is niet eenvoudig als die omstandigheden niet 
zo leuk zijn. Er is tegenslag en ongeluk, er is heel veel ellende op 
onze wereld, er zijn aanslagen en oorlogen. We leven in een wereld 
die niet meer zo mooi is zoals de Heer het graag wil. En toch kunnen 
wij als kinderen van God daarin het verschil maken……. 
 
Daarom willen we in deze dienst in al onze dankbaarheid ook 
aandacht geven aan de jaarlijkse Schoenendoos Actie. Jullie krijgen 
na afloop allemaal een folder mee en jullie dozen kunnen t/m 
zondag 13 november worden ingeleverd. Ook is de collectie in deze 
dienst bestemd voor deze actie. 
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De schoenendozen van dit jaar gaan naar Roemenië, Sierra Leone, 
Togo, Pakistan en als het lukt ook naar vluchtelingen die langere tijd 
verblijven in opvangkampen in Griekenland. Jullie doen toch ook 
mee om de 88 dozen van vorig jaar te overtreffen en veel kinderen 
blij te maken!!!! 
 
Ps. Wil jij meewerken aan deze dienst door iets te vertellen, voor te 
lezen, te zingen, te helpen met de collecte of iets uit te delen….laat 
het mij dan nog snel weten. En natuurlijk mogen jongeren en 
ouderen ook meedoen!! 
 
Tot ziens en we zien jullie zondag de 30

ste
…… 

 
Peter Tieleman (jeugdouderling 0-12 jaar)  
e-mail : fam.tieleman@kpnmail.nl / 0187481733 
 

KERSTMUSICAL NIEUWS 2016 

Binnenkort willen we gaan beginnen met het oefenen voor de 
Kerstmusical. Natuurlijk zijn we weer op zoek naar kinderen en 
volwassenen die het leuk vinden om mee te doen.  

Ben je enthousiast om mee te spelen, vind je het leuk om te zingen 
of wil je gewoon eens iets uitproberen meld je dan zo snel mogelijk 
aan om mee te doen. Iedereen is welkom! Dus: jong en oud!  

Je kunt je aanmelden via de mail: elinemoerkerk@hotmail.com of 
spreek ons aan in de kerk. Als je meedoet is het wel de bedoeling 
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dat je probeert zoveel mogelijk bij het oefenen te zijn en thuis de 
liedjes instudeert.  

We starten met oefenen op de dinsdag na de herfstvakantie 25 
oktober van 18.45-19.45 uur. Afhankelijk van hoe snel en goed alles 
zal gaan, delen we de verdere data voor de dinsdagavonden in.  

Wij zouden het leuk vinden als jij/u met ons meedoet! Spreek gerust 
iemand aan!!  

Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerstmusical 2016  

Annemieke, Diana, Ellen, Irene, Lenneke, Yvonne en Eline  

 

  BIJBELLEESROOSTER  
 

Oktober 
vr.  21  Genesis 39:1-23  
za.  22  Genesis 40:1-23  
zo.  23  Lucas 18:9-17  
ma.  24  Lucas 18:18-30  
di.  25  Psalm 105:1-15  
wo.  26  Psalm 105:16-27  
do.  27  Psalm 105:28-45  
vr.  28  Lucas 18:31-43  
za.  29  Lucas 19:1-10  
zo.  30  Genesis 41:1-16  
ma. 31  Genesis 41:17-36  
November 
di. 1  Genesis 41:37-52  
wo.  2  Psalm 40  
do.  3  Genesis 41:53-42:17  
vr.  4  Genesis 42:18-38  
za.  5  Genesis 43:1-25  
zo.  6  Genesis 43:26-44:13  
ma.  7  Genesis 44:14-34  
di.  8  Genesis 45:1-20  
wo.  9  Genesis 45:21-46:7(27)  
do.  10  Lucas 20:1-8  
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vr.  11  Lucas 20:9-19  
za.  12  Lucas 20:20-26  
zo.  13  Lucas 20:27-40  
ma.  14  Lucas 20:41-21:4  
di.  15  Genesis 46:28-47:12  
wo.  16  Genesis 47:13-27  
do.  17  Genesis 47:28-48:7  
vr.  18  Genesis 48:8-22  
 
    

                                          
 
 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
 
Verhuisd en overgeschreven: 
Mevr. J.A. Gudiel Samayoa  
Julianaweg 9 
3248 AM Melissant 
 
12 oktober 2016 
Annemieke Meijer 
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