Zondag 26-06-2022
2e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Samendienst 11.00 uur
Ds. T. Koelewijn
Avonddienst 18.30 uur
Ds. J. Smink
Afscheid Piet Westhoeve

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO
(RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)
of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: John Oerlemans
Musicus: Youth Event Band

Avonddienst
Voor de avonddienst is een aparte
liturgie gemaakt.

Inleidende muziek
Aanvangslied: SELA02:1
Welkom en mededelingen
Zingen: OPW 369
Morgengebed
Kindermoment
Kinderlied*: HH 327
Schriftlezing: Handelingen 8:26-39 (BB)
Zingen: HH 479
Verkondiging
Zingen: OPW 123
Dankgebed en voorbeden
Collecte** (bij de uitgang)
Slotlied: OPW 654
Zegen
Muziek na de dienst

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst.
De kinderen uit groep 7 & 8 en de jongeren blijven in de kerkdienst.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
“Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”
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Agenda
Zondag 26 juni
11.00 uur Ds. T. Koelewijn
18.30 uur Ds. J. Smink
Afscheid Piet Westhoeve
Maandag 27 juni
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 28 juni
09.00 uur Open kerk
Woensdag 29 juni

Donderdag 30 juni
15.00 uur 55+ middag
Afsluiting seizoen
Vrijdag 01 juli
Zaterdag 02 juli
17.00 uur Afsluiting seizoen jeugd
Zondag 03 juli
09.30 uur Dhr. H. Groeneboer
11.15 uur Duitstalige dienst
18.30 uur Ds. A.P. Davelaar

Gebed gevraagd voor:
Groeigroepen - Het is al weer bijna drie jaar geleden dat we de Alpha
gemeentebreed zijn begonnen. Ruim honderd mensen, jong en oud deden hier aan
mee. Wat was het goed om zo gemeentebreed ons te verdiepen in het woord en
elkaar beter te leren kennen. Mede door COVID is er de afgelopen 2 jaar weinig
aandacht geweest voor het onderwijs in de gemeente. De kerkenraad is zich zeer
bewust hoe belangrijk het onderwijs dmv de groeigroepen voor onze gemeente is.
Het is daarom een groot verlangen om in september weer te starten met een studie
gemeentebreed. Op 12 juli willen we iedereen uitnodigen die in een groeigroep
heeft gezeten of leiding heeft gegeven en iedereen die nog niet heeft meegedaan en
een verlangen heeft om mee te doen. We willen dan met elkaar bedenken hoe we
dit vorm kunnen geven zodat we in september weer kunnen starten met de
groeigroepen. Jong en oud iedereen is welkom. Tijdens de ledenvergadering zal hier
ook aandacht aan worden besteed. Start om half 8 in de kerk. Ben je verhinderd
maar wil je graag meedoen, laat het ons dan weten. Henk van Deijk en Carla Tuk.
Zomerfair 18 juni j.l. - We kunnen met dankbaarheid terugkijken op een gezellige,
zonnige en drukbezochte zomerfair vorige week. Zoveel mensen hebben zich
hiervoor belangeloos ingezet: vrijwilligers die hielpen met de diverse
voorbereidingen in de aanloop van de fair, het kosteloos leveren van friet, vis en
gebak, het opbouwen van de kramen, het inrichten van de kramen, de verkoop en
het opruimen. Daarnaast maakten de vele gulle gevers en kopers de fair tot een
succes. De netto-opbrengst is 2500 euro, hetgeen ten goede komt aan de
gemeente. Iedereen hartelijk dank hiervoor, we hopen in de toekomst weer op u te
kunnen rekenen. Onze volgende activiteit is de ‘Fietsroute Akker’ op zaterdag 6
augustus, zet deze datum alvast in uw agenda. De activiteitencommissie.
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Gezocht - Bij een aantal mensen die de kerkdiensten niet fysiek kunnen bijwonen
wordt de weekbrief thuisgebracht. We zijn op zoek naar iemand die in dit rooster
wil meedraaien. Het gaat om 1x per 6 weken een aantal weekbrieven bij mensen
thuisbrengen op vrijdag of zaterdag. Graag aanmelden bij Ineke Nagtegaal
0187-601436 of per mail ineke.nagtegaal@doopsgezindouddorp.nl
Vandaag 26-06 - Vanmorgen gaat in de Samendienst voor ds. T. Koelewijn uit Den
Haag en in de avonddienst ds. J. Smink onze oud predikant.
Afscheid Piet Westhoeve – Zondagavond 26 juni komt er aan een lange en
gewaardeerde samenwerking een eind, want dan neemt Piet Westhoeve ofﬁcieel
afscheid als organist/pianist in dienst van de gemeente. Begonnen op zondag
Trinitatis in het jaar 1996, begeleidde hij 26 jaar vrijwel wekelijks de samenzang in
de zondagse erediensten met zorgvuldig gekozen klavierspel, altijd in een prachtige
uitvoering. Daarnaast waren er de uitvaart- en huwelijksdiensten, waarbij Piet
steeds een passende muzikale en persoonlijke benadering wist te vinden om bij te
dragen aan de sfeer en betekenis van het bijzondere moment. Bij de vele andere
bijzondere diensten door de jaren heen, onder andere op de christelijke feestdagen,
werkte Piet veelvuldig samen met andere musici om de lofzang extra feestelijk te
laten klinken. Ook voor de meditatieve intermezzo’s, alleen of samen met anderen
uitgevoerd, is Piet steeds veel waardering ten deel gevallen. We zijn Piet veel dank
verschuldigd voor alles wat hij gedaan heeft in de gemeente en zullen zijn muzikale
talent zeer gaan missen. Piet neemt niet alleen afscheid van ons als Doopsgezinde
Gemeente, maar heeft onlangs ook in de Exodus Gemeente van Middelharnis zijn
laatste dienst gespeeld. Na 50 jaar kerkorganist te zijn geweest zet Piet nu een punt
achter dit onderdeel van zijn werkzame leven. Bij deze van harte uitgenodigd en
opgeroepen om met uw aanwezigheid uitdrukking te geven aan uw betrokkenheid
bij het afscheid van een begenadigd musicus.
Zomer-beneﬁetconcert zaterdag 9 juli – De oorlog in Oekraïne bracht
concert-pianiste Hanna Manokina naar Goeree-Overﬂakkee. Zij speelt in onze kerk
samen met Nederlandse en Duitse meer- en minder bekende musici tijdens een
schitterend zomerconcert waarvan de opbrengst bekend is voor drie
hulporganisaties die werkzaam zijn in Oekraïne: Stichting Kom over en Help, die
ook de kledingtransporten vanuit de gemeente verzorgt, Stichting Doopsgezind
Wereldwerk en de Flakkeese stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. De andere musici
zijn: Tabea Lanzke, ﬂuit - Thijs van Leer, dwarsﬂuit – Joline Sperling, harp. Aanvang
19:30 uur. Bijzonder is, dat het concert ook via live-stream te volgen zal zijn, als
bemoediging voor familie en vrienden in Oekraïne. U kunt het dus ook thuis vanaf
de bank bekijken en beluisteren, maar een live-uitvoering is natuurlijk niet te
evenaren. Van harte aanbevolen en maak ook anderen attent op dit unieke concert.
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Ochtenddienst
SELA02 1
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen!
INSTRUMENTAAL
Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen!
OPW 369
Refrein:
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon. Komen wij voor uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.
Refrein:
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon. Komen wij voor uw troon. Komen wij voor uw troon.
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HH 327
Diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw is Jezus’ liefde voor jou en mij.
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd
als het water blauw is Jezus’ liefde voor jou.
HH 479
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
OPW 123
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
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OPW 123:refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refrein)
OPW 654
Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.
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Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.
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