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Veilig in Gods handen

vrede en gerechtigheid, voor een eerlijke samenleving
en voor een omgeving waar iedereen tot zijn recht kan
komen. Is dat niet veel te veel? Ja het is veel, maar als
we het aandurven om te leven vanuit de veilige omgeving van Gods handen dan gebeuren er wonderen.
Het zijn niet altijd de grote dingen die laten zien uit
welke bron we willen leven, soms is een vriendelijk
woord of lach naar iemand die dat op dat moment nodig
heeft al voldoende.
Gods vrede zij met jullie.
Ad Aleman

Vanuit de kerkenraad
Geliefde broeders en zusters,
Het is prachtig weer als ik begin te schrijven, de natuur
is op zijn mooist. De verschillende kleuren van de
ontluikende boomblaadjes, de prachtige bloesems,
het gezang van de vogels, de kikkervisjes in het water
en nog heel veel ander moois is overal te zien. Gods
schepping is mooi en ongelofelijk complex, maar ook
kwetsbaar.
Als ik naar het journaal ga kijken zie ook wat anders,
klimaatverandering met grote gevolgen voor de leefbaarheid op aarde, de vreselijke oorlog in Oekraïne,
waardoor heel veel mensen hun leven hebben verloren of zijn gevlucht en de impact van deze oorlog op
de voedselvoorziening van mensen die nu al nauwelijks
genoeg te eten hebben. Schending van mensenrechten,
intolerantie enz.

Kent u dat? Mijmeren over woorden? Nadenken over
dat wat je iemand anders hoort zeggen? Woorden die
‘langskomen’ en je kunnen raken. Woorden die emoties kunnen oproepen. Woorden die helend werken of
woorden de je raken en waar je slapeloze nachten van
hebt. Soms komen die woorden in preken en overdenkingen voorbij. Soms in het dagelijks leven. Soms in de
media of op het werk. Soms in rustige tijden maar ze zijn
er ook als het onrustig is.
Als ik de woorden lees van een zuster uit onze gemeente die schrijft dat het goed gaat met haar en de ziekte
een halt toe is geroepen dan voel ik dankbaarheid. Als ik
de harde en liefdeloze woorden hoor en lees die mensen over andere mensen uitspreken dan word ik stil en
verdrietig.

Er is heel veel moois en goeds op deze wereld, maar
ook ontzettend veel verdriet en ellende. Hoe gaan we
als kinderen van God om met dit spanningsveld? In de
bijbel is heel veel te vinden over hoe God graag wil dat
wij met elkaar en de schepping omgaan. Neem maar
het onze naaste liefhebben als onszelf, het streven naar
recht en gerechtigheid, oneindig vergeven. Heel iets
anders dan, als wij het maar goed hebben. In de paar
woorden hierboven staat veel, veel meer dan we aan
kunnen, we zouden er moedeloos van worden.

Mag ik met u wat woorden delen die de laatste dagen
indruk op mij hebben gemaakt? Er waren twee uitspraken die mij troffen in de afgelopen dagen rondom 4 en
5 mei.

Toch is er hoop! God laat ons niet los en zijn we in leven
en sterven veilig in Zijn handen. Moeten we dan maar
stil in een hoekje gaan zitten wachten? Ik denk van niet.
Juist omdat we veilig zijn in Gods handen, kunnen en
mogen we ons inzetten voor een leefbare wereld, voor

De andere uitspraak kwam voorbij in een speech tijdens de Dodenherdenking op de Dam waar de 19-jarige
Tieme de Laat een ode aan zijn overgrootvader Henk,
die in het verzet zat tijdens de Tweede Wereldoorlog,
brengt. “En steeds vaker zie ik het gebeuren dat we
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Een daarvan kwam voorbij op social media en is van een
dominee en groot politiek leider. “Duisternis kan geen
duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe
in staat.” Martin Luther King.

meer bezig zijn de tegenstander naar beneden te halen
in plaats van de vriend te helpen.”
Meestal als ik woorden langs zie komen in de media die
mij raken dan maak ik er een screenshot van of ik maak
er een notitie van in mijn telefoon. Op die manier kan ik
de woorden snel terugvinden en mijmer ik er nog wat
langer over. Als woorden in de preek mij raken dan probeer ik ze te onthouden of luister ze terug. Soms doe ik
mijn ogen dicht tijdens de preek omdat de woorden die
gepreekt worden zo zorgvuldig gekozen en uitgesproken worden dat je je er gewoon op moet en wil concentreren. U kent vast wel het moment na de preek dat het
net iets langer stil blijft na het amen. Dan zijn er woorden die nog moeten landen.
Ik ga in deze tekst niet invullen wat de woorden die mij
hebben geraakt de afgelopen dagen voor u zouden kunnen betekenen. Wie weet zijn er voor u wel compleet
andere woorden voorbij gekomen die een indruk hebben achter gelaten.
Ik wil u alleen maar toewensen dat de woorden die aan
u voorbij komen van u de aandacht krijgen die ze verdienen. In uw gezin, relatie, geloofsleven, op uw werk of
welke andere plek dan ook.
Ten diepste wens ik u Zijn Liefde toe, te vinden in dat
Ene Woord.
Het woord des Heren is volmaakt,
bron van leven.
Even kostelijk als honing,
nee, nog meer,
kostbaarder dan zuiver goud
is het woord des Heren.
(Psalm 19, 8.11)

Namens de kerkenraad,
John Oerlemans

Bronvan

Leven

CD-recensie

Matthijn Buwalda – Bang Voor Niks
Ecovata

De twaalf liedjes voor zijn nieuwe (10e) album schreef
singer/songwriter Matthijn Buwalda gedurende een periode van ruim twee jaar. Er waren moeilijke en angstige tijden en niet alleen vanwege de corona, maar toch
viert het optimisme hoogtij. Dat maakt Matthijn gelijk
al goed duidelijk in het openingsnummer ‘Altijd Weer
Licht’. Ook de titelsong staat bol van de positiviteit en
zijn conclusie is uiteindelijk dat ‘het leven toch meestal wel heel erg meevalt’. De gevoelige pop/luisterliedjes worden voornamelijk muzikaal ondersteund door
artiesten, waar hij al eerder mee samen werkte, zoals
Rutger Verhoek (gitaar en banjo), Pieter Bakker (basgitaar) en drummer Jeroen van Santen. Ook zijn er muzikale verrassingen, zoals het duet ‘Het Is Goed’, dat hij
samen met niemand minder dan de populaire zanger Jan
Smit schreef en zong. De single ‘Littekens’ is een emotioneel duet met Stephanie Struijk (Stevie Ann). ‘Rosalie’
en ‘Ik Mis Je Nog’ zijn heerlijke pop/country songs. In
het soulvolle ‘Altijd Weer Licht’ valt het prima blazers
werk op en in ‘Even Niet Zo Goed’ is gevoelig trompet
spel te horen. Deze prima CD sluit af met ‘Altijd Nog
Wel Ergens Hallelujah’, onder meer een eerbetoon aan
het bekende lied van Leonard Cohen.
Ben Scholten

Van de redactie
Inmiddels ligt Pasen achter ons, we zijn dankbaar dat we
de diensten “gewoon” mochten vieren. De kerkzaal was
vol, er moesten zelfs stoelen bijgezet worden, reden
tot dankbaarheid! Ook mochten we onze Duitse gasten verwelkomen in de Duitse Paasdienst. We kijken nu
uit naar Hemelvaart en Pinksteren. Dit jaar zijn er diverse activiteiten rondom het 400 jarig bestaan van onze
gemeente. Houd daarvoor de Perspectief en weekbrief
goed in de gaten.
We wensen u een Gezegend Pinksterfeest en hopen
dat u in vrede en gezondheid deze Perspectief leest.
De redactie
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Nieuws van de
jubileumcommissie

De schilderclub
Ondanks het – wegens Corona – beperkt aantal deelnemers hebben we (met een clubje uit Nieuwenhoorn)
ruim €1250,- opgehaald. Het meeste voor Oekraïne;
een kleiner deel ging naar Israël en naar Malawi, waar
alweer een regelrechte ramp dreigt. Het schilderclubje blijft - na al die jaren - nog steeds verbazen in allerlei
opzichten, amper onder woorden te brengen. Meer verschillen kun je haast niet bij elkaar krijgen, zowel wat de
kerkelijke achtergrond betreft als ook heel persoonlijk
en toch is er een ongelooflijke eenheid, belangstelling
en… liefde voor elkaar! Een van de cursisten beschreef
spontaan de sfeer als volgt: “Hier voelen we ons veilig… hoe verschillend we ook zijn”. Van harte wens ik dit
“prototype” van ‘gemeente-zijn’, dat de schilderclub al
bijna 15 jaar kenmerkt, iedereen. toe. Het is geen werk
van mensen, maar ‘t doet me wel verlangend denken
aan Ps. 133:3… (ber.).
Br. Rolf H.

FriendsExist!
“Zonder God en zonder jullie zouden we nooit zoveel
mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, kunnen helpen. Heel hartelijk bedankt voor jullie financiële steun en gebed.” Dit bericht ontvingen we van
Maria Levtseniuk, directeur van onze partnerorganisatie ‘FriendsExist!’ uit Dubno, Oekraïne. Maria en haar
team vangen gevluchte landgenoten op.
Mede dankzij uw gift(en) voor het noodfonds voor
Oekraïne hebben we al veel mensen geholpen. Zo hebben onze Moldavische partners tot nu toe al 20.000
vluchtelingen voor kortere of langere tijd onderdak geboden. Ook voorzien we in Oekraïne meer dan 100.000
mensen dagelijks van eten. Bij het brood delen we briefjes met Bijbelteksten uit, om mensen zo ook te wijzen
op het levende Brood. We zijn heel dankbaar dat we dit
samen met u kunnen doen. Uw bijdrage maakt daadwerkelijk verschil.
Kom Over En Help
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Ook gedurende het voorjaar en de zomer is er Menniste
brood verkrijgbaar. Inmiddels bieden we ook smakelijke stokbroden aan! De desemboden worden gebakken van meel uit een tweede maling. Deze heeft
onlangs plaatsgevonden bij molen ‘De Windvang’ in
Goedereede, nog steeds in samenwerking met Voogd
Meelhandel. Door een extra schoning toe te passen is
het meel van een hogere kwaliteit dan de eerste keer.
Dit is te proeven aan het ‘Menniste Brood’! Probeert
u het Menniste Brood (weer) eens uit en bestel uw
broden bij voorkeur vooraf via het bestelformulier op
de website. Ook het meel dat we te koop aanbieden
(o.a. in de kerk) is van de tweede maling. De broodverkoop vindt plaats op de volgende data: Zaterdag
28 mei, in het centrum van Ouddorp, voortuin van
Raadhuisstraat 10 (familie Tuk). Tijd van 10.00-14.00
uur. Zaterdag 18 juni tijdens de Zomerfair. Zaterdag 6
augustus tijdens de Akker fietsroute (beide georganiseerd door de activiteitencommissie).
Noteert u ook alvast in de agenda: zaterdagavond 15
oktober toneelvoorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’
over de vrouw van Menno Simons. Hierover leest u uitgebreid meer op pagina 6.

Zomerfair
Voor de Zomerfair op zaterdag 18 juni zijn we weer op
zoek naar spulletjes om te verkopen. Heeft u nog schone, bruikbare spullen? We zijn m.n. op zoek naar boeken, kleding, elektra en speelgoed. Geen meubels of
servies. U kunt dit op de volgende data inleveren in de
kerk (via de ingang van het kinderwerk): vr 20 mei (1920u), za 21 mei (10-11u), vr 3 juni (19-20u), za 4 juni
(10-11u), wij kunnen dan gelijk de spullen sorteren en
opbergen.
Verder zijn we nog op zoek naar hulp op zaterdag 18
juni. Het is een leuke manier om de kerk te helpen en
elkaar weer eens te zien en spreken. U kunt iemand van
de activiteitencommissie aanspreken of mailen naar:
activiteitencommissie@doopsgezindouddorp.nl
De Activiteitencommissie

Even voorstellen ...
Wij zijn Jan & Sharon Torensma en we zijn beiden
22 jaar. Op 21 oktober 2021 zijn wij getrouwd en in
Ouddorp komen wonen. Jan is geboren en getogen in
Goedereede en ging voorheen in de gemeente Lachai
roï in Sommelsdijk naar de kerk. Jan komt uit een vissersfamilie, zijn vader en opa voeren op de ‘Goeree 59’.
Ik (Sharon) ben opgegroeid in Brielle. Toch was Flakkee
mij niet onbekend, omdat een groot deel van mijn familie hier in Ouddorp woont. Van kinds af aan kwam ik al
in de Doopsgezinde Gemeente. Ik ben hier opgedragen
en in 2019 heb ik de keuze gemaakt om Jezus te volgen
door mij te laten dopen. Wij hebben elkaar leren kennen
via de Jovo’s groeigroep van DGO. Dit waren inspirerende avonden waarin we als jongerengroep samen aten en
praatten over het Geloof. Al snel hadden Jan en ik een
klik en kregen we in de zomer van 2019 verkering.
Wat doen jullie in het dagelijks leven? Jan werkt bij
de Branding op Ouddorp, waar hij draaier/frezer is.
Dit houdt in dat Jan werkstukken in opdracht draait en
freest voor bedrijven. Sharon werkt als verpleegkundige
in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op de verpleegafdeling. Momenteel zijn we nog veel aan het klussen
in ons huis, waardoor dat bijna een hobby is. Toch gaan
we liever op pad met de fiets of mini-vakantie om mooie
stukken van Nederland te verkennen. We omringen ons
graag met familie en vrienden.
Wat houdt Doopsgezind zijn voor jullie in? Dat wij als
gelovigen bij elkaar komen, om elkaar te sterken en te
bemoedigen in het woord van de gekruisigde Christus.
Daden gaan woorden te boven wat betekent dit voor
jullie? Dat je door dingen te doen voor een ander soms
meer kan bereiken dan iets te zeggen. Wij zien dat je
als volgeling van Jezus, dit niet alleen laat zien door het
woord te verkondigen, maar ook iemand kan bereiken
door wat voor een ander te doen. Soms bereik je daar
een ander juist meer mee. Dit toont hoe je op verschillende manieren mensen kan laten zien wat Jezus in je
leven kan doen.
Welke Bijbelse figuren zouden jullie voor een dag willen zijn en waarom? Sharon: Ik ben al van jongs af aan
geïnspireerd door Ester, vanwege haar moed en standvastigheid die ze toonde toen Haman haar volk wilde
vermoorden. Jan: Johannes de Discipel zou ik voor een
dag willen zijn, omdat het mij zo mooi lijkt om bij Jezus te
zijn van aangezicht tot aangezicht, en Hem liefhebben.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denken jullie daarover
en wat betekent dat voor jullie? Zonder vrijwilligers kan
de kerk niet bestaan, we hebben elkaars hulp nodig om
de kerk te laten functioneren en er zorg voor te dragen.
We vinden dit mooi werk en dit laat ook meer saamhorigheid zien van de gemeente.
Hoe zouden jullie willen dat de kerk eruitziet over een
x aantal jaren? We hopen dat de kerk mag blijven groeien en bloeien, waarin het Woord centraal zal blijven
staan.
De kerk in de wereld, welk beeld hebben jullie daarbij? Door de verschillende stromingen vinden wij dat
de kerk in de wereld soms ‘een rommeltje’ is. Je ziet
over het algemeen daardoor, dat er geen saamhorigheid
meer is, maar juist onenigheid. Dat is schrijnend en verdrietig om te zien. Terwijl we het Woord allemaal uit dezelfde Bijbel halen. Hierdoor zie je ook dat mensen een
afkeer krijgen naar het geloof, vanwege de regels die
bepaalde kerkstromingen hebben. Dit vinden wij hartverscheurend, omdat we vinden dat de aandacht dan
niet meer op Jezus gericht is, terwijl dat het enige is dat
telt.
Wat willen jullie meegeven aan de mensen, die jullie
iedere zondag tegenkomen in de kerk? Dat we mogen
blijven uitkijken naar de Wederkomst van Jezus, en dat
we tot die tijd mogen genieten van het leven wat ons
is gegeven. Dat we onze vreugde in het Woord mogen
vinden en dat dagelijks mogen ervaren. Shalom
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‘Altijd op de vlucht’

Uit de schaduw
Geertruydt Jansdochter Hoyer, vrouw van Menno
Simons, moeder van zes. Wat weten we weinig van
haar. Hoe zou haar leven eruit gezien hebben?
Geboren in 1501 in Witmarsum trouwt ze in 1536 met
Menno Simons. Ze krijgen zes kinderen en zullen achttien jaren doorlopend onderweg zijn, op de vlucht voor
vervolging. Zij sterft in 1555, Menno in 1561. Over zíjn
leven is veel bekend, veel geschreven. Hij heeft ook
zelf veel geschreven. Maar zij? Een vrouwenleven in de
schaduw van een beroemd man, zoals zoveel vrouwenlevens in de schaduw stonden en nog steeds staan van
hun mannen. Het wordt tijd deze vrouw uit de schaduw
te halen en in het licht te plaatsen.
Nieuwe opdracht
Die opdracht heeft Korneel Roosma- de Vries zichzelf
gegeven, toen de coronapandemie een einde maakte
aan haar activiteiten. Korneel: ‘Ik zat thuis en dacht: wat
blijft er nu voor mij over om te doen? Totdat ik me herinnerde dat jaren geleden iemand mij had gewezen op de
vrouw van Menno Simons. Die vroeg zich af of het niet
de moeite waard zou zijn als ik aan haar leven eens aandacht zou besteden. Ik was daar toen niet aan toegekomen. Maar nu had ik tijd.
Al gauw ontdekte ik dat er maar weinig over haar bekend is. Ik ben me eerst gaan verdiepen in het leven van
Menno Simons. Van een doopsgezinde zuster in NoordGroningen kreeg ik een kopie van een artikel uit het
voormalige adw over Geertruydt Hoyer, van de hand
van dominee Lydie Laurense-van der Meulen. Daarmee
had ik een aanknopingspunt om verder te gaan.’
Bijbelse vrouwen
Het is niet voor het eerst dat Korneel Roosma zich verdiept in vrouwenlevens. Velen zullen destijds haar voorstelling over Anne Mankes- Zernike gezien hebben. Een
vrouw waar Korneel zichzelf steeds meer in ging herkennen, naarmate ze zich verdiepte in haar leven. Het
past wel bij Korneel om zich te verdiepen in vrouwenlevens en samen met anderen te onderzoeken wat deze
vrouwen ons te zeggen hebben. Korneel: ‘Ik denk dat
we behoefte hebben aan het gesprek met elkaar, om
door middel van uitwisseling tot verdieping te komen.
Toen ik in 2014 met emeritaat ging, miste ik vooral de
uitwisseling met de gemeente. Naast af en toe voorgaan zocht ik een nieuwe opdracht voor mezelf, en dat
werd een project over bijbelse vrouwen. Ik koos vooral
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de minder bekende vrouwen, zoals Hagar, Tamar, Lea en
de moeder van Judas. Ik verplaats me dan in deze vrouwen en schrijf een toneelverhaal over hen waarin ik hun
leven naar onze tijd haal. Het werden voorstellingen van
circa dertig minuten. Die voorstellingen deed ik samen
met een vriendin, die op haar trekzak klezmermelodiën
speelde. Na afloop gingen we in gesprek met de aanwezigen. Dat was heel plezierig en verrijkend.’
Keuzes maken
Voor haar nieuwe project heeft Korneel gekozen voor
het verhaal van Geertruydt. Korneel: ‘Ik wil het verhaal sober houden en het moet geloofwaardig zijn. We
weten immers zo weinig. Wel kan ik me proberen te
verplaatsen in haar situatie. Wat moet het voor Geertruydt betekend hebben om de deur achter zich dicht te
trekken en Menno Simons te volgen? Menno was veel
onderweg dus zal ze veel alleen geweest zijn. Altijd op
de vlucht, drie van je zes kinderen aan de dood verliezen, nergens een vast thuis vinden. Hoe voel je je dan
als vrouw en moeder?’
Naast Geertruydt wordt Geerte de Vries in de voorstelling opgevoerd als een fictieve achter-achter-achter- kleindochter van Geertruydt. Ook zij kwam te staan
voor belangrijke keuzes die bepalend zijn geweest voor
haar leven. Hoe was dat voor beide vrouwen, wat hebben ze ervaren? Voor ons zijn begrippen als gelukkig zijn,
de ruimte krijgen, liefde, geloof, vertrouwen en overgave, bekende begrippen. Korneel: ‘Door beide vrouwen aan het woord te laten, komen we wellicht tot de
ontdekking dat deze begrippen een diepere oorsprong
hebben dan we meestal beseffen. Dat was vroeger zo,
en zo is het nog altijd. Je maakt altijd keuzes in je leven
waarvan je pas later de reik- wijdte overziet.’
Gezamenlijk project
Net als eerder in 2011 werkt Korneel nauw samen met
haar man Sikke. Sikke: ‘Mijn rol is vooral die van praatpaal en vragensteller. Korneel is nu aan het schrijven
en we praten samen veel over het verhaal, ook over de
vormgeving. Ik denk na over allerlei technische zaken
die erbij komen kijken, zoals de verlichting, het geluid,
de muziek en de scène- wisseling van de beide vrouwenrollen. Hoe pakken we dat aan? Korneel speelt

beide vrouwen in een andere tijdsgewricht, dus daar
moet het decor aan aangepast worden. Er komt veel bij
kijken.’
Kortom, het echtpaar Roosma - de Vries is volop in de
weer. Het kost veel tijd en energie, maar het is fantastisch om zo samen bezig te zijn. Sikke heeft inmiddels de
pr in gang gezet en heeft alle doopsgezinde gemeenten,
voorgangers en een aantal doopsgezinde instellingen
aangeschreven. De eerste reacties voor een voorstelling
zijn binnen. Tot ver in 2023 liggen er al afspraken. Het
stuk zal op 18 september a.s. in Leeuwarden in première
gaan. Informatie & boekingen: s.r.roosma@gmail.com
Annelies Snijders

Kerkdiensten
Zondag 22 mei
11.00 uur: Dhr. A. Voogt - Samendienst
18.30 uur: Ds. D. Smink jr.
Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag
19.30 uur: Dhr. H. ten Voorde
Zondag 29 mei
09.30 uur: Dhr. T. Stortenbeker
18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze
Zondag 5 juni – Eerste Pinksterdag
09.30 uur: Ds. Chr. Duhoux-Rueb
18.30 uur: Dhr. H. Pollema
Maandag 6 juni – Tweede Pinksterdag
10.00 uur: Zr. P. Troost
Zondag 12 juni
09.30 uur: Dhr. J. Strietman
18.30 uur: Praise Gospelkoor
Zondag 19 juni
09.30 uur: Dhr. H. Pollema
18.30 uur: Br. E. Voogd
Zondag 26 juni
11.00 uur: Ds. T. Koelewijn - Samendienst
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 3 juli
09.30 uur: Dhr. H. Groeneboer
18.30 uur: Ds. A.P. Davelaar

Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline
kopij volgende edities: 22-06-2022, 14-09-2022,
23-11-2022. De vaste vrijwillige bijdrage is €10,per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v.
Perspectief 2022.
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
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

Doperse Dingen

Zondag 30 januari

09.30 uur: Ds. J. Smink
Nu wij
18.30
uur: Oekraïense
Ds. L. Krügeroorlogsvluchtelingen opvangen in

Ouddorp,
en er met sommigen van hen ook contacten zijn
Zondag
6 februari
vanuituur:
onze
kerkelijke
gemeente, gaat het in deze Doperse
09.30
Dhr.
H. Bleeker
18.30
uur:
Ds.de
L.J.
Lingen banden met Oekraïne.
Dingen
over
vroegere
Zondag 13 februari
09.30
Dhr.
Voogt
Beginuur:
jaren
90A.
van
de vorige eeuw is een kleine groep ge18.30
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