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Pastorale
Fundament

Glo – o – o – ri – a, in Excelcis De – e – o... De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil. De kaarsen, lichtjes, ballen, slingers,
versieringen ... langzaam wordt het weer zoals het was. Is het
echt? Terug in de rauwe werkelijkheid? Was het dan toch maar
een korte opleving? Die weer snel wegzakt in de grijze, koude
werkelijkheid? Is er dan niets meer over van het gezang van de
engelen, die, in de evenzo koude en rauwe werkelijkheid van de
velden van Efrata, hun gezang ten gehore brachten? Het
feestgedruis lijkt verstomd, we komen in de verstilling.
Het is al weer ver weg en achter ons. We staan weer met twee
benen in de klei, de rauwe werkelijkheid. Maar toch, ergens in
die verstilling, misschien niet helemaal te duiden waar het
vandaan komt, blijft de muziek doorklinken. Zachtjes, schijnbaar
onbeduidend, maar het klinkt: Immanuel, God is met ons. Dat
stille, dat zachte, dat is de grond onder onze voeten, als we in
de klei van alledag staan. Dat is het Fundament van ons bestaan:
God is met ons. Immanuel, de naam van de Messias, Jezus. Die
is afgedaald vanuit de Goddelijke hemel en mens is geworden,
zoals wij. Jezus, God en mens, ziet naar ons om. Naar ons, op
dat minuscule planeetje in het grote omniversum, hoe is het
mogelijk. Nadenkend in die verstilling, nog steeds horend het
gezang “Immanuel”, ontstaat verwondering.
Hoe bestaat het: God wordt mens. Ongelooflijk. Inderdaad, bijna
niet te geloven. Of beter gezegd, niet te bevatten, want geloof
volgens de Bijbel is “de zekerheid dat alles waarop we hopen,
werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid, van wat
we niet zien”. Die Zekerheid, dat is het Fundament, dat is de
muziek die altijd, zelfs in de verstilling, zelfs in de rauwe
werkelijkheid, de klei van alle dag, te horen is. Jezus, God en
mens, heeft dat Fundament gelegd, waarop ieder mens mag
gaan staan, en waarop ieder mens zijn leven mag bouwen tot
een bouwwerk, zoals God het heeft bedoeld. Iedereen die Jezus
zijn of haar Heer noemt, aanroept, belijdt, zal worden gered. Die
mag gaan staan op het Fundament, Jezus.
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We kunnen dus niet om Jezus heen, onmogelijk. Je kunt niet
gaan staan op dat Fundament en zeggen: “Ik geloof in God, maar
met die Jezus, daar kan ik niets mee of dat weet ik allemaal niet
zo goed.” Jezus heeft door Zijn komst naar deze aarde, door Zijn
wandelen en handelen ons het leven uitgelegd en voorgeleefd.
Maar bovenal heeft Hij alles in deze gebroken wereld, jouw
zonde, jouw ellende, jouw pijn, jouw verdriet aan het kruis
gedragen. En meer nog, Hij heeft de dood overwonnen en is op
de derde dag uit het graf opgestaan. En als je die Jezus, jouw
Heer, jouw Redder, jouw Verlosser, jouw Immanuel noemt,
belijdt, aanroept, heb je een geweldig Fundament onder je leven
liggen. Dat is de beste Fundering die je je maar kan wensen of
we ook maar kunnen bedenken. En op die Fundering mogen we
verder bouwen aan ons leven. Vanuit de klei, op die Fundering
de bouwstenen van ons leven opbouwen.
En nog mooier. Jezus, God en mens, de Architect van het leven
zelf, bouwt met je mee, iedere dag. Stenen uitzoeken, passend
hakken, slijpen, specie draaien, vermetselen, tot het bouwwerk
langzaam en stukje bij beetje zichtbaar wordt.
Goede voornemens. Even eerlijk. Ik ben er niet goed in. Niet dat
ik ze niet heb, zeker wel, maar het uitspreken ervan, vind ik altijd
een dingetje. En toch, het is goed ze uit te spreken, en met nieuw
elan, met vernieuwde kracht en met frisse moed aan de slag te
gaan. Dus waag ik me er aan: vanuit het verstommen van het
feestgedruis, nadenkend in de verstilling over wat echt van
levensbelang is, vanuit de verwondering door Immanuel, gaan
staan op mijn Fundament, welke Jezus is.
Aan de slag met het bouwwerk van mijn leven, geleid door de
Bouwmeester en Architect zelf, Jezus. Voor Anno Domini 2022,
wederom een jaar van onze Heer, aan ons allemaal de vraag:
Bouw je mee? Een liefdevol, gezegend en goed bouwjaar.
Eric van den Nieuwendijk

Een toekomst vol van hoop
Dit is de titel van een lied wat we de laatste tijd vaak gehoord of
gezongen hebben. In kerkdiensten, op de radio en televisie en
via andere media. Niet zo verwonderlijk denk ik in deze tijd. We
snakken naar lichtpuntjes en stukjes blauw in de lucht. De
samenleving is op drift geraakt en mensen willen hun mening
koste wat het kost ventileren. Jammer genoeg worden daarbij
soms de fatsoensnormen overschreden. Alleen al in de politieke
huiskamer van Nederland kun je soms getroffen worden door
woordkeuzes die niet mals zijn. Partijen strijden om erkenning
en willen gehoord worden, desnoods onder bedreigingen.
Kortom waar gaan we met z'n allen heen? Wie bedenkt dat zich
dit allemaal buiten ons gezichtsveld voltrekt heeft het mis. Ook
onder christenen neemt helaas de intolerantie toe.
Hoe is dit allemaal mogelijk vraag je je af. Zijn we zover
afgedwaald van het christelijk erfgoed wat onze voorvaderen ons
hebben nagelaten? Zijn we de weg nu zo volkomen kwijtgeraakt?
Het is moeilijk hier een antwoord op te geven. Als we het niet
meer weten dan is een ding wel zeker: We mogen nog altijd
Hoop hebben. Hoop dat er een toekomst is voor ons allemaal.
Ook hier in Ouddorp. Ook hier binnen de DGO. Hopen is dat je
iets verwacht wat onzeker is maar in de toekomst werkelijkheid
wordt. Dus geloven.
De kerkenraad hoopt ook. We hopen op nieuwe kracht. We
hopen op verbinding en kracht om met verzoening en vergeving
om te gaan. Dat hopen we ook voor de gemeente. We hopen
op een zegenrijke gemeenteavond op D.V. 7 februari. Dan zal
Hans Groeneboer ons proberen verder op weg te helpen naar
een nieuwe toekomst. We rekenen op Uw aller aanwezigheid!
Als kerkenraadsteam zijn we de afgelopen tijd druk bezig
geweest met de voorbereidingen van deze avond. Het zal U
duidelijk zijn dat we weinig aandacht hebben kunnen geven aan
onderwerpen als Onderwijs, Financien, Facilitaire zaken,
kinderen en jeugd. Mede door gebrek aan man/vrouwkracht en

behandeling van belangrijke zaken die ons de afgelopen periode
hebben bezig gehouden, is het ons niet mogelijk gebleken deze
onderwerpen de juiste aandacht te geven. We hopen dat in de
nabije toekomst te kunnen oppakken.
We zijn echter heel blij en dankbaar dat velen binnen de
gemeente hun steentje bijdragen als het gaat om de organisatie
rondom de erediensten. Het kinderwerk, de jeugd, het
benaderen van voorgangers voor preekbeurten, de musici, het
regelen van voorzangers, de technici en de kosters en ga zo maar
door.
Laten we toch blijven hopen op een positief jaar voor onze
gemeente. In geloof mogen wij opzien naar de Allerhoogste en
de hoop daardoor niet verliezen!
Met een zegenende groet, namens de kerkenraad,
Henk van Deijk

Voorwoord

Pastoraat

De jaarwisseling ligt al weer een aantal weken achter ons en
gelukkig beginnen de dagen weer wat langer te worden en de
nachten korter, we zien uit naar de lente!

De bedoeling van het pastoraat is dat we omzien naar elkaar. Dit
is een taak van de hele gemeente en mede voor een aantal
gemeenteleden die deze taak specifiek op zich hebben
genomen. Om te weten hoe het gaat, hebben we ook nodig dat
we worden geïnformeerd. Zodat we werkelijk er kunnen zijn.
Pastoraat hoort niet bij de taken van de kerkenraad, al zijn ze wel
eindverantwoordelijk!

Voor u ligt de eerste Perspectief van 2022. Het aanleveren van
kopij kwam wat moeizaam op gang, maar toch hebben we er
weer een lezenswaardig blad van kunnen maken. De deadline
voor aanleveren van kopij voor de volgende Perspectief is 28
maart.
Langs deze weg willen we ds. Van Wijngaarden hartelijk danken
voor zijn inbreng voor de PR en de Perspectief. We wensen hem,
samen met zijn gezin, alle goeds toe.
Een zegende groet van de redactie van Perspectief

We hopen velen van u vanuit het pastoraat te ontmoeten, in de
gemeente, thuis of aan de telefoon. We hopen dat u ons belt of
mailt als u behoefte heeft aan een bezoekje. Schroom niet. Mocht
er behoefte zijn aan het bezoek van een dominee, dan kunt u dit
ook melden. U kunt mailen naar:
pastoraat@doopsgezindegemeente.nl
Anneke Akershoek
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Doperse dingen
Aan het begin van ons jubileumjaar staan we stil bij een
belangrijke figuur uit de lokale doopsgezinde geschiedenis.
Hoewel een afbeelding als deze in eerste instantie niet de meest
opwekkende boodschap zal oproepen, is de betekenis van de
Bijbeltekst op dit grafmonument een uiting van geloofsvertrouwen.
Niet alleen de tekst, ook de bediening van de overledene - ‘in
leven predikant der Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp’ - is
een blijvend getuigenis voor de navolgende generaties.
Monumenten, zoals op begraafplaatsen en andere plekken,
roepen herinneringen op en helpen om te blijven gedenken wat
van betekenis is. Deze Doperse Dingen wil aan dat laatste een
bijdrage leveren voor wat betreft de geloofsverhalen van onze
400-jarige geloofsgemeenschap.
Karel Willem Rössing overleed iets meer dan honderd jaar
geleden, bij wijze van spreken ‘in het harnas’ – al is dat een
beeldspraak die bij de doopsgezinden als vredeskerk eigenlijk
niet passend is. Hoewel al op hoge leeftijd gekomen, 81 jaar,
was hij nog steeds actief als predikant van onze gemeente, een
werk waarmee hij bijna 40 jaar eerder was begonnen. Voor een
tijdsbeeld: Rössing stierf enkele jaren na de eerste wereldoorlog
en in de nadagen van de Spaanse griep. Auto’s waren nog
nauwelijks tot het straatbeeld doorgedrongen. De begraafplaats
aan de Dorpsweg was al wel in gebruik en hier kreeg het lichaam
van ds. Rössing zijn laatste rustplaats. Het grafmonument staat
er nog steeds en het is dus mogelijk om daar letterlijk even bij
stil te staan.
Inmiddels heb ik dat regelmatig gedaan. De manier waarop
medegelovigen dienstbaar zijn of waren in het Koninkrijk van
God, gewoon in onze dagelijkse leefomgeving, is altijd
interessant en vaak een voorbeeld. Zo komen zus Martha en ik
van moederszijde uit een oud dopers geslacht. Ik ervaar het als
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bijzonder om te weten dat ds. Rössing uit deze familie o.a. onze
overgrootvader gedoopt heeft en ook een oudtante die wij nog
gekend hebben. En ook dat onze hervormde ‘opoe’ van vaders
kant als meisje bij hem op zondagsschool zat. In die dagen was
deze vorm van geloofsopvoeding vanuit de kerken namelijk nog
een betrekkelijke nieuwigheid. Ds. en mevr. Rössing hadden dit
eind 19e eeuw vanuit Amsterdam, waar ze vandaan kwamen, in
Ouddorp geïntroduceerd. Wat we niet weten, maar wel
voorstelbaar kan zijn, is dat onze toen zestienjarige opa Piet
Bosland – die later een leidersrol zou vervullen tijdens de veertig
jaar durende vacante periode van onze gemeente – zich onder
de ‘groote schare’ bevond die zich bij het graf verzameld had
om een laatste eer te bewijzen.
Naast deze familiair gekleurde herinneringen weten we nog het
nodige van deze markante predikant. In ‘Leeraren van de
doopsgezinde gemeente Ouddorp’ door Willem Stuve, als serie
verschenen in eerdere uitgaven van Perspectief, schetst hij in
grote lijnen de levensloop van ds. Rössing en zijn positie in de
Doopsgezinde Broederschap, die ‘rechtzinnig’ genoemd kan
worden. Ook geeft Stuve een beschrijving van de doopsgezinde
families in Ouddorp. Vanwege hun kleine aantal was er meestal
sprake van gemengde huwelijken met hervormden. Daarnaast
emigreerden verschillende gezinnen, zodat het ledental nog
verder afnam. Bij zijn 25-jarig jubileum in 1907 had ds. Rössing
nog niet meer dan zeven mensen gedoopt en was de omvang
van de gemeente op een dieptepunt van slechts acht leden. Dat
gegeven moet, gezien zijn gedrevenheid ook op het gebied van
zending, moeilijk voor hem geweest zijn. Gelukkig kwam er een
kentering en mocht hij in de resterende jaren van zijn lange dienst
nog aan negentien personen de doop bedienen. Bij zijn sterven
was het aantal gemeenteleden weer gegroeid tot achttien.
Rössing had toen nog altijd zitting in het bestuur van de
Christelijke School, waarvan hij tevens mede-oprichter was.
Daarnaast was hij lid van de plaatselijke commissie tot wering
van het Schoolverzuim, die toezicht hield op naleving van de
leerplicht. In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen
diende Rössing zowel zijn eigen gemeente als de hele
dorpsgemeenschap op een wijze die ook een eeuw later nog tot
dankbaarheid stemt.
Elma Posthuma

CD-recensie
Joke Buis – Andere Foto’s
Ecovata
Joke Buis heeft oude en bekende liedjes - uit met name de ‘Johan
de Heer’ bundel - van frisse nieuwe arrangementen voorzien en
toegankelijk gemaakt voor een breed publiek in een
hedendaagse popstijl. “Andere Foto’s” is de opvolger van
‘Vertrouwd En Nieuw’ (2019) en heeft een heel andere insteek.
Op haar website is te lezen dat het album ontstond toen Joke
de onzekerheid van lockdowns en gedwongen vrije tijd te lijf ging
op de beste manier die ze kende: nieuwe muziek maken. Het
leidde tot bijvoorbeeld ‘Wat vraagt God van mij’ en de gevoelige
single ‘Schoonheid van het Moment’.
De tracks op het album zijn uit het leven gegrepen en eerlijk over
pieken en dalen maar met open vizier en een positieve houding.
Muzikale medewerking werd ondermeer verleend door
topmuzikanten als echtgenoot Rob Buis, bassist Wilco van
Esschoten, Arnold van Dongen (prachtige gitaar solo in ‘De Deur
Op Een Kier’) en Thomas Heikoop (‘soulvol’ trompetspel en een
duet in ‘Zo Dichtbij’). Een aantal bekende songwriters hielp mee
met het schrijven van de teksten. ‘Wat Vraagt God Van Mij’
schreef ze samen met Matthijn Buwalda en ‘Ik Denk Terug’ met
Lars Gerfen. Als extraatje is de bonus track ‘Laat Alles Los’ aan
deze CD toegevoegd.
Ben Scholten

Corona maatregelen
Naar aanleiding van de laatste persconferentie (vrijdag 14 januari
2022) heeft de kerkenraad besloten om weer 50 bezoekers toe
te laten tijdens de diensten. Aanmelden is niet nodig. De 1,5
meter afstand houden en het dragen van een mondkapje bij
verplaatsen blijven uiteraard verplicht. We kiezen ervoor om nog
niet samen te zingen. We hopen dat dit vanaf 30 januari a.s. weer
mogelijk is.
Wellicht wilt u overwegen om eens een keer de avonddienst te
bezoeken als u gewend bent 's ochtends te komen. Houd voor
de laatste ontwikkelingen rondom de corona maatregelen de
weekbrief in de gaten.
Alle kerkdiensten worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6
FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten
terugluisteren. Voor meer informatie over onze diensten en
andere activiteiten binnen onze gemeente verwijzen wij u naar
onze website; www.doopsgezindouddorp.nl

Korte berichten
Extra informatie live-uitzending diensten SLOGO en
YouTube
Als de kerkdienst, zoals de samendienst, om 11.00 uur begint,
kunnen we de uitzending pas beginnen nadat het radionieuws is
afgelopen. Dat geldt ook voor diensten die gehouden worden
op een doordeweekse dag en op een heel uur beginnen. Dat
betekent dat de live-uitzendingen op de radio en op YouTube
een paar minuten later beginnen dan klokslag het hele uur.

GEZOCHT! Vrijwilligers voor het beamteam
In de tijd van digitale uitzendingen van diensten komen we al
gauw handen tekort. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons
team willen versterken. De belangrijkste taken zijn het
projecteren van teksten en beelden op het scherm in de kerk en
het maken van de livestream op YouTube. Het is handig als je
ervaring hebt met OPS, OBS en PowerPoint. Heb je dat niet,
maar ben je wel handig met computers? Dan is het snel te leren.
Meld je aan en neem contact op met Marijn Nap: marijn.
nap@doopsgezindouddorp.nl
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Jubileumcommissie

Twee projecten komen bij elkaar in mooie creatieve
samenwerking Kinderwerk en Jubileumcommissie.
In de weekbrieven van de Adventsperiode werd vanuit het
kinderwerk steeds een toelichting gegeven bij het thema van de
kinderdiensten. Dat was ‘Thuis in Bethlehem’ – waarbij de
verhalen van Ruth centraal stonden. Ook heeft u kunnen lezen
dat de lessen gecombineerd werden met het team van het
graanproject Red Turkey Wheat, ofwel de jubileumcommissie
400 jaar Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Hoewel het
Kerstfeest inmiddels achter ons ligt en we het opnieuw in andere
omstandigheden vierden dan waarop we hadden gehoopt,
vinden we het toch leuk en ook passend om alsnog verslag te
doen van deze geslaagde en creatieve samenwerking.
Kijkend naar de inhoud van het Bijbelboek Ruth is de koppeling
met het graanproject natuurlijk een gouden vondst. Hoewel
afkomstig uit het buitenland, vindt Ruth haar thuis in Bethlehem
waar het grootste deel van het Bijbelboek zich afspeelt.
Bethlehem is tevens de plek waar later Jezus geboren zou
worden, dus daar is de link met het kerstfeest – naast het feit dat
Ruth en Boaz thuishoren in de lijn van voorouders van onze
Verlosser. Bethlehem betekent ‘huis van brood’, en dat verwijst
dan weer naar een tweede belangrijk onderwerp in dit
Bijbelboek: graan!
Ruth arriveerde in Bethlehem aan het begin van de eerste
graanoogst. Om aan eten te komen ging Ruth de aren rapen die
op het veld achterbleven nadat de maaiers de halmen hadden
afgesneden. Toen de oogst van gerst voorbij was, was de tarwe
aan de beurt en Ruth bleef nog steeds aan het werk op de velden
van haar toekomstige man. In de moderne tijd met de
gecombineerde maai-dorsmachines (daarom de naam
‘combine’) zijn de oogstwerkzaamheden in principe in één keer
klaar. Maar in de tijd van Ruth was er nog het onderscheid tussen
het van het veld halen van de halmen en een tijdje later het
vrijmaken van de graankorrels uit de gedroogde korenaren. Dat
laatste gebeurde op de dorsvloer. En nadat eerst de focus is
gericht op het veld, gaat het vervolg van het verhaal verder op
de dorsvloer. We lezen dat Boaz zich bereid verklaarde om nog
verder te gaan in zijn zorg voor Ruth dan hij al had gedaan en
met haar te willen trouwen. Na hun ontmoeting gaf hij haar de
inhoud van zes maatbekers gedorste gerst mee.
Kortom: één en al graan in het Bijbelboek Ruth. Dus ja, als de
verhalen over Ruth centraal staan in de kinderdiensten – als
drager van de boodschap van Gods liefde voor mensen die tot
uiting komt in zijn niet aflatende zorg voor ons en het geschenk
van Zijn Zoon – en als er tegelijkertijd een ‘graanproject’ gaande
is vanwege het 400-jarig bestaan van onze gemeente, dan is het
wel heel betekenisvol om het één met het ander te verbinden.

Eerst maar even een stukje uitleg dan van het kerkelijk
jubileum en van het graanproject in kindertaal.
Hoewel het kerkgebouw nog niet zo oud is dat je het een
monument kunt noemen, is de Doopsgezinde Gemeente wél al
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heel oud! In 2022 is er een jubileum, onze kerk bestaat dan 400
jaar. Daarom zullen er volgend jaar allerlei activiteiten zijn. En
sommige van die activiteiten zijn nu al begonnen.
Zo hebben we graan geteeld!
Huh … hoezo?
Nou, vroeger was er niet altijd en overal de vrijheid om te leven
volgens het doopsgezinde geloof. Mensen moesten daarom
soms verhuizen of op de vlucht.
Veel van hen waren boer. Ze namen dan zaden mee, om op de
nieuwe plek weer in de grond te stoppen en te laten groeien.
Dat meenemen van die zaden gebeurde vaak op een spannende
manier, een beetje stiekem. Bijvoorbeeld door graankorrels te
verstoppen in hun kleding, ingenaaid in zo’n randje aan de
onderkant van een jasje of jurk à dat heet een ‘zoom’, heel iets
anders dus dan een programma om mee te videobellen ;-)
Van zulk graan hebben we nu ook in Ouddorp!
Graankorrels zitten aan het uiteinde van een strohalm. Van het
graan kun je meel maken door het te malen en daar kun je dan
weer mee brood bakken. En brood… nou ja, dat weet je wel!
Ja, en hoe ging het dan met het graanproject tijdens de
adventsweken in het kinderwerk? Dat laten we zien met volgende
uitleg en de foto's!

Week 1
Er werd verteld over het doopsgezind graan en de kinderen
mochten graan zaaien van onze eerste eigen oogst. De bak met
de inmiddels opgekomen groene sprieten staat bij de ingang
van het kinder- en jeugdwerk en vertelt zo als het ware ook weer
een verhaal aan bezoekers.

Week 2
Er was meel om te bekijken en aan te voelen en uitleg over hoe
brood bakken in z’n werk gaat. En er kon geproefd worden van
verschillende lekkere broodsoorten.

Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline kopij
volgende edities: 28-03-2022, 09-05-2022, 27-06-2022.
De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13
RABO 035 12 64 272 o.v.v. Perspectief 2022.

Week 3
Stro-vlechten. Zo gebruik je niet alleen de graankorrels om van
te eten, maar ook de halmen om iets moois mee te maken.
Passend bij advent en kerst werd dat een mooie engel.

Redactie
Dianne Joppe
Erika de Vos
Amber van Splunder
Ineke Nagtegaal

Coverfoto
Merel Tuk, www.mereltuk.com

Adres
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail
Week 4
Inmiddels was er ineens weer een lockdown en werd er héél snel
een kinderdienst voorbereid die als video op YouTube bekeken
kon worden. Onderdeel van video was een mini-workshop om –
opnieuw van het stro van onze graansoort Red Turkey Wheat –
een ster maken. Natuurlijk was er ook iets geregeld om de
benodigdheden af te halen in de kerk!

scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl
weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

Kerkdiensten bezoeken
Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt u vinden
in de weekbrieven en op de website. Alle kerkdiensten
worden uitgezonden via RTV SLOGO: 105.6 FM/Kabel
105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website
diensten terugluisteren. Voor meer informatie over onze
diensten en andere activiteiten binnen onze gemeente
verwijzen wij u naar onze website;
www.doopsgezindouddorp.nl
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Kerkdiensten
Zondag 30 januari

09.30 uur: Ds. J. Smink
18.30 uur: Ds. L. Krüger

Zondag 6 februari
09.30 uur: Dhr. H. Bleeker
18.30 uur: Ds. L.J. Lingen

Zondag 13 februari
09.30 uur: Dhr. A. Voogt
18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze

Uitgeschreven leden

Zondag 20 februari

Mevr. C.L. Baks, Dhr A. v/d Burgh, Dhr. M. Koese, Mevr. N. KoeseBreen, Mevr. A. van Wijngaarden

09.30 uur: Ds. N van der Leer
18.30 uur: Dhr. W. Koudijs

Dhr. J. Moerkerk, Mevr. J. Tanis, Dhr. C. Grinwis

Ingeschreven leden

Zondag 27 februari

Ingeschreven als vriend

11.00 uur: Ds. A.P. Davelaar - Samendienst
18.30 uur: Pastor H. van Dam

Dhr. A. van Wezel, Mevr. J. van Kampen

Zondag 6 maart
09.30 uur: Ds. Th. Bos
18.30 uur: DS. O. Lohuis

Woensdag 9 maart - Biddag
19.30 uur: Ds. J. Smink

Zondag 13 maart
09.30 uur: zie website
18.30 uur: Youth Event

Zondag 20 maart
09.30 uur: Br E. Voogd
18.30 uur: Ds. J. Smink

Zondag 27 maart
11.00 uur: Dhr. G. Born - Samendienst
18.30 uur: Ds. J. Smink

Zondag 3 april
09.30 uur: Ds. T. Koelewijn
18.30 uur: Ds. T. Koelewijn

Zondag 10 april
09.30 uur: Ds. T.J. Smink
18.30 uur: Ds. E.M. de Jong

Familie v/d Noort is verhuisd
Vanaf januari zijn we aan boord van het prachtige nieuwe schip,
de Global Mercy. Wat is het groot! We hopen dat we onze weg
snel vinden en ons thuis gaan voelen voordat we het werk in
Afrika voortzetten. Voorlopig zijn we nog even in de buurt. Eerst
in Antwerpen, waar de afbouw gestaag vordert. En D.V. 26
februari tot en met 14 maart komen we met het schip naar
Rotterdam. Wil je het schip met eigen ogen zien of bezoeken?
Houd deze site in de gaten: www.mercyships.nl En op
www.vijfaanboord.nl blijven we vertellen hoe het ons vergaat.

