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Uitgedroogd... levend water?
Het is op het moment dat ik dit schrijf nogal droog in
Nederland. Vooral boeren en landbouwers snakken naar
regen. Het gewas op de akkers heeft het heel zwaar
vanwege die droogte. Zo af en toe ontstaat er een koudefront met wat regen, maar dat is lang niet genoeg om
aan de droogte het hoofd te bieden.
Ook hier zie je bijvoorbeeld langs de N57 trekkers in het
land staan, die water oppompen uit de sloten. Een grote
waterstraal met nevel is het gevolg en men hoopt dat er
nog wat te redden valt van de oogst later dit jaar. Water
is op zo’n moment van levensbelang voor het gewas op
de akkers.
Ook wij mensen kunnen uitgedroogd raken. In perioden van tegenslag of andere oorzaken kun je als mens
geestelijk opdrogen. Soms gebeuren er dingen in je omgeving of zelfs binnen een relatie, die als verdrietig worden ervaren en kun je de weg een beetje kwijtraken.
Een koudefront komt over je heen. Soms ook ervaar je
een andere, mooie kant van het leven. Dat is natuurlijk
fijn, maar het vreemde is dat je daardoor ook geestelijk droog kan komen te staan. Het gaat je dan bijvoorbeeld heel goed. Je hebt een uitstekende baan, je hebt
een bijna perfecte relatie en de “sky is the limit” zeggen
ze wel eens. Het geluk reikt tot aan de hemel. Het leven
lacht je voluit toe. Maar heb je dan nog wel contact met
God, je Vader?

En hoe zit het dan echt vanbinnen? Je bent wellicht
ooit gedoopt en was vol van een leven met Jezus. Je
was ooit actief in de kerk en ging er volop tegenaan
om je kerkelijke dromen te verwezenlijken. Soms kan
het dan ontzettend tegenvallen in de kerk. Dan raak
je ook een beetje de weg kwijt zou je kunnen zeggen.
Of beter nog, je zou dan op kunnen opdrogen en langzamerhand vervreemden van God. Maar minstens ook
zo belangrijk, je zou vervreemd raken van de kerkelijke gemeente waar je toch toe behoort. Dat is verdrietig, je voelt je niet meer thuis in de gemeente en
bezoekt zondags geen kerkdiensten meer. Een bekend
verschijnsel in deze tijd. Heeft God ons nog wel iets te
zeggen dan?
Ja natuurlijk! Waar kun je dat beter ontdekken dan
in je Bijbel. Laatst werd ik getroffen door een preek
van een predikant uit Rotterdam. Hij sprak ook over
droogte in je hart. Hij haalde een tekst aan die ik
graag wil delen met jullie. Jesaja 44: 3 waar staat;
Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten
over je nazaten. Een schitterende tekst. Hier komt
Levend Water samen met de Heilige Geest die bij ons
is komen wonen.
Pinksteren weet je nog?
Levend water! Onmisbaar voor je hart! Kom en drink
ervan staat er geschreven. Het dorre land komt weer tot
leven. Ook je hart wordt opnieuw gevuld door Levend
water. Let maar op! Je kunt weer verder ondanks tegenslagen en vervelende ervaringen in je leven of in de
gemeente.
Kijk dan omhoog, stel je hart open voor Hem en laat
een regen van zegen je overvloeden, zodat je weer
kunt groeien en bloeien en in geloof op Hem kunt
vertrouwen.
“Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen”
Hij maakt alles nieuw, ook jouw hart!
Henk van Deijk
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Vanuit de kerkenraad
Geliefde broeders en zusters,
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik net mijn eerste
middag/avonddienst erop zitten bij mijn nieuwe werkgever. Van basisschooldirecteur wat ik was naar regiomanager in de gehandicaptenzorg. Om de wereld van
de zorg te ontdekken loop ik met mijn collega’s mee en
mag ik ze de hemd van het lijf vragen over wat ze doen,
hoe ze dat doen en ook waarom ze dat doen. Vol bewondering heb ik gekeken naar situaties die aandacht
en liefde vragen, situaties die begrenzing nodig hebben en de vele momenten waarin humor de sleutel is
tot ‘verder komen’.
‘Verder komen’. In het klein of in het groot lijken situaties soms te stokken, niet verder te komen of lijken te blijven zoals ze zijn. Hoe ervaart u dat in uw
eigen leven? Hoe ervaart u dat in de kerk? Kerkelijke
gemeentes in ons land gaan door lastige tijden. Minder
bezoekers, minder gemeenteleden die de tijd vinden
om te helpen met zaken die ons allen aangaan. Weer
opstarten na corona of juist weer voorbereiden op
nieuwe maatregelen.
Ook in onze gemeente gaan we door lastige tijden en
in de beleving van sommigen lijken we niet verder te
komen. Ook zijn er anderen die blijven actief door te
bidden of heel praktische activiteiten te doen. Hoe we
ons ook voelen in een bepaalde situatie in ons leven, in

ons gezin, op ons werk of in de gemeente. Hoe we daarmee omgaan, hoe we daarop acteren of juist ervan weg
willen blijven. Het is God die de God van nabij wil zijn.
Als gemeente hebben wij allemaal de taak om ‘de situatie verder te helpen’. In het groot, als we kijken naar
het onderwijs in de gemeente, de pastorale zorg, het
zoeken van een nieuwe predikant en het biddend door
dat proces heen gaan. Maar ook in het klein als we gesprekken hebben voor of na de dienst en we voelen dat
onze broeder of zuster aandacht nodig heeft. En dan is
in het groot en in het klein de God die de God van nabij
wil zijn.
“Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend
zijn nabijheid.” Psalm 105:4
Ik wil u uitdagen om eens na te denken over uw houding
hierin. Hoe geeft u invulling aan ‘verder komen’? Is uw
houding dienend, is uw houding opbouwend en constructief of juist niet denkt u? Het mag het verlangen
van ons allemaal zijn om in liefde God te dienen. Het
mag ons verlangen zijn om vanuit een dienende houding, in liefde tot God en vanuit Zijn nabijheid mee te
bouwen aan Zijn gemeente en zo ‘verder te komen’.
Zegenende groet,
Namens de kerkenraad
John Oerlemans

Voorwoord
Voor u ligt het zomernummer van de Perspectief.
Inmiddels is de langste dag alweer voorbij, we mogen
genieten van lange zomeravonden en wellicht heeft u
al plannen voor de zomervakantie. Laten we in deze zomerperiode onze ouderen en zieken niet vergeten, vaak
is deze periode extra moeilijk voor hen omdat veel naasten van hen op vakantie zijn. Ook in de zomerperiode
zijn er activiteiten gepland in onze gemeente zoals een
Fietsroute Akker op 6 augustus. Meer hierover en de
andere activiteiten leest u verderop in deze Perspectief,
in de weekbrief en/of op de website.
Graag ontvangen wij uw kopij voor de volgende
Perspectief uiterlijk 14 september. We wensen u een
gezegende, zonnige zomerperiode toe waarin u rust
mag vinden in Gods mooie schepping!
De redactie
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Vanuit het kinderwerk
Woensdagmiddag 9 maart hebben we samen met de
kinderen biddag gevierd. Het thema was bidden en
vruchtdragen. We zijn allemaal verbonden met Jezus!
Door een groot hart met allemaal touwtjes die de kinderen vast mochten houden is dit zichtbaar en tastbaar
gemaakt. De kinderen hebben ook een gebedsdoosje gemaakt. Er was daarna een spel met vragen en op
het einde was er een gezellige afsluiting door broodjes
knakworst en wat lekkers te drinken. Door te bidden =>
gebruik je gebedsdoosje => zul je vruchtdragen, want
je bent verbonden met Jezus en legt je gebed in Zijn
Handen.

Zondag 27 februari startte het Paasproject “Jezus maakt
het verschil”. In 8 weken tijd mochten we leren over de
keuzen die Jezus maakt of hoe Jezus keek naar dingen
zoals liefde, dienen, naar voren stappen, vasthouden,
het opnemen voor de ander. Als Jezus sterft aan het
kruis is dan alles verloren? Is dat een afsluiting van een
mooie periode? Was het hopeloos? Of juist een nieuw
begin? HOOPVOL… Op zondag 17 april mochten we
met elkaar het verlossende antwoord horen en beleven
in een prachtige Paasochtenddienst. “Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft”

Zondag 8 mei zijn er twee kinderen opgedragen. De
kinderen en hun families zijn van harte welkom in het
kinderwerk.
Zondag 8 juli stappen 6 kinderen over van het kinderwerk naar de jeugd. In de morgendienst hebben
de kinderen een Bijbel ontvangen en een persoonlijke
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Bijbeltekst. Op de jeugdzolder was een speciaal “overstapfeestje”, wat gaan we jullie missen! We wensen jullie veel zegen en plezier bij de jeugd toe.

Zaterdag 1 oktober komt Matthijs Vlaardingerbroek
naar de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp! We
maken er een leuk middagprogramma van die we afsluiten met een maaltijd. Verdere informatie volgt nog.
Maar zet 1 oktober in je agenda, en nodig vriendjes en
vriendinnetjes uit!

HULP GEVRAAGD
We hebben hulp nodig! Ondanks alle hulp van
iedereen, waarvoor we heel dankbaar zijn, komen
we mensen tekort!
Dus beste gemeenteleden en vrienden, we zijn op
zoek naar extra mensen en tieners die 1x per maand
willen oppassen of medewerker willen zijn in het
kinderwerk. Een belangrijke taak en heel leuk om
te doen. Bent u benieuwd hoe de verschillende
diensten op elk niveau verlopen? Kom gerust eens
kijken of loop een keertje mee als de kinderen
naar hun eigen dienst gaan. Komt u of jij ons team
versterken?
Voor aanmeldingen en/of info, mail naar:
kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl
Of spreek iemand aan van het kinderwerk.
Martha de Busschère, Kommy Klepper en
Martha Witkamp

Even voorstellen ...
Wie ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Carla Tuk van Noppen. Ik ben de 3e van 6 zussen. Ik ben bijna 34
jaar getrouwd met Bert en we hebben 3 kinderen, Anna,
Merel en Jan en schoonzoon Geoff en vier kleinkinderen, Eben, Rachel, Sion en Micha. Ik ben graag creatief
bezig, wil altijd meer weten over God, hou van mensen
en geniet van het leven!
Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben activiteitenbegeleidster en werk in verpleeghuis De Wieken
in Zierikzee. Ik ben actief in het team I.H.P. (In His
Presence) dit is een groep van Zeeuwse vouwen die één
keer in de 14 dagen bij elkaar komt om te leren/ervaren
over herstel in de aanwezigheid van God in ons eigen
leven. We geven dit weer door tijdens de open avond
één keer in de maand voor vrouwen die daar ook naar
verlangen. Ik geniet van ons prachtige gezin, bak, ontwerp, fiets, wandel en lees graag .
Wat houdt Doopsgezind zijn voor jou in? Voor mij is
dit dat je je laat dopen wanneer je tot geloof in Jezus
komt. Niet iets wat ik als kind heb meegekregen. Ik ben
opgegroeid in de Gereformeerde bond waar ik als kind
ben gedoopt en daar heb ik ook belijdenis gedaan. Na
ons trouwen ben ik met Bert naar een PKN gemeente gegaan. Na 8 jaar zijn we naar de Evangelische gemeente Hoeksche Waard gegaan . Toen we verhuisden
naar Ouddorp was de Doopsgezinde Gemeente voor
ons de beste keus. De gemeente waar ik me thuis voel
is daar waar Gods liefde centraal staat en de aanwezigheid van de Heilige Geest ons kracht en wijsheid geeft
op de weg als Zijn kind en dat we elkaar daarin bemoedigen en helpen.
Daden gaan woorden te boven, wat betekent dat voor
jou? Zelf ervaar ik meer dat het één niet zonder het andere kan. Geen daden zonder geloof en andersom.
Welk Bijbelse figuur zou je voor één dag willen zijn
en waarom? Mozes! God sprak met Mozes als tot een
vriend. Exodus 33:11
Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je daarover en wat
betekent dat voor jou? De kerk is voor mij ook een gezin
en in een gezin heeft iedereen zijn taken, dat zorgt ervoor
dat het gezin draait en kan groeien in zorg en liefde voor
elkaar en van daaruit voor de wereld. Onmisbaar dus.
Hoe zou je willen dat de kerk eruit ziet over een x aantal jaren? Dat we allemaal weten, voelen en ervaren dat

God onze liefdevolle Vader is , dat kan je niet voor je
houden, dus de deuren staan wijd open voor iedereen.
De kerk in de wereld, welk beeld heb je daarbij? Dat de
wereld aan ons ziet hoe we van elkaar houden en dat ze
daardoor bij God willen horen.
Wat wil je meegeven aan de mensen, die je iedere zondag tegenkomt in de kerk? De Vader zelf heeft je lief,
wees welkom!
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. Ben
je verhinderd maar wil je graag meedoen, laat het
ons dan weten.
Henk van Deijk en Carla Tuk
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CD-recensie
Opwekking – Opwekking 46

Gift ontvangen
We hebben een gift ontvangen van het fonds van de
Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg. Het fonds
heeft als doel om de Doopsgezinde Broederschap in en
buiten Nederland ondersteuning te verlenen, zodat activiteiten mogelijk worden. Als gemeente hebben we
een gift ontvangen van totaal € 750!

Voor het eerst in twee jaar kon er van 3 tot 6 juni op
het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen
weer een fysieke Pinksterconferentie worden gehouden. Dit was alweer de 52e editie van Opwekking en
over het hele weekend kwamen er tussen de 60.000 en
65.000 mensen naar toe. Traditiegetrouw werd er ook
een CD uitgebracht met nieuwe liederen. De live opnames daarvan vonden nu voor het eerst in het najaar van
2021 en het voorjaar van 2022 plaats op drie verschillende locaties plaats. Op “nummer 46” staan dertien
Nederlandstalige songs die de komende tijd in de diverse kerken en gemeenten gezongen gaan worden. Het
nieuwe album opent met de stevige catchy popsong ‘De
strijd behoort U toe’, een prima vertolking van het nummer ‘Battle belongs’ van Phil Wickham. Ook ‘Vrijheid’
(‘Freedom’ van Jesus Culture) heeft een stevige uptempo sound. Het thema dit jaar was ‘Diep geraakt’ (gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2.37-39). Reyer
van Drongelen schreef hiervoor een prachtig nummer
met gelijknamig titel. Deze nieuwe Opwekkingsliederen
bieden een breed scala aan liederen met de Bijbel als
basis om samen God te aanbidden en persoonlijk te
groeien in geloof.
Ben Scholten

Het Kinderwerk van de Doopsgezinde Gemeente
Ouddorp wil met de oudere kinderen uit de bovenbouw (groep 7 & 8 van de basisschool) ook graag het
geloof onderzoeken en lezen vanuit Gods Woord, de
Bijbel. De huidige Bijbels waren qua taalgebruik eigenlijk te moeilijk voor deze leeftijdsgroep. Daarom zijn er
10 paperback edities van de Bijbel in gewone taal aangeschaft. Daarnaast willen we dat de kinderen ook het
geloof laten “beleven”. Dat doen we tijdens de kinderdienst op zondag en de bijzondere kinderdiensten op
biddag en dankdag. Extra willen we een voorstelling van
Matthijs Vlaardingerbroek aanbieden. Deze voorstelling
willen we dan gebruiken om (niet christelijke) vriendjes
en vriendinnetjes uit te laten nodigen om zo ook deze
kinderen op een leuke manier met het geloof in aanraking te laten komen. Matthijs komt zaterdag 1 oktober
2022, zet deze datum alvast in de agenda. Verder informatie volgt nog. Tot slot is een bijdrage gegeven voor de
kramen die gebruikt worden voor de fairs.
Wij bedanken het fonds heel hartelijk voor deze gift!
De gift is als volgt verdeeld:
Bijbels
€ 179,50
Voorstelling Matthijs Vlaardingerbroek
€ 500
Kramen
€ 70,50

Excursie bakkerijmuseum “om den Broode”
Woensdag middag 18 mei zijn we met een groepje
vanuit de Mennobaksels werkgroep, op excursie geweest naar het bakkerijmuseum “om den Broode” van
Zeelandia in Zierikzee. Hier kregen we uitleg over het
brood en banket bakken in vroegere tijden. Ook is er
een klein winkeltje nagebouwd. Wat begon met een recept voor beschuit is nu uitgegroeid tot een internationaal bedrijf.
Deze excursie was de afsluiting van het eerste seizoen
van de Mennobaksels werkgroep. Deze werkgroep is
opgericht vanwege het graanproject ter gelegenheid
van 400 jaar Doopgezinde gemeente in Ouddorp.
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Verslag van een bezoek aan de RZWN 23 april
RZWN is de afkorting van Ring Zuid West Nederland.
Als Doopsgezinde Gemeente Ouddorp behoren we
daartoe. We kennen de Ring van de Ringdagen, die
soms ook bij ons zijn. Al vele jaren gaan verschillende gemeenteleden naar de Ringdagen, dat zijn inspirerende dagen vol interessante gesprekken en veel
gastvrijheid van de gemeente waar we dan welkom
zijn.
Deze RZWN heeft jaarvergaderingen. Daar was ik op
23 april bij aanwezig in Leiden. De doopsgezinde kerk
van Leiden ken ik van de Ringdag van een aantal jaar
geleden, werkelijk een prachtige kerk, met hartelijke
mensen. Omdat ik vroeg aanwezig was, kwam ik in
gesprek met de Leidenaren en de spreker van de ochtend. De spreker was Prof. dr. Fred van Iersel, hoogleraar, theoloog, hoofdaalmoezenier. Een kleine deel
van de opsomming van zijn indrukwekkende carrière.
Zo zitten we samen aan tafel. Nu vindt iedereen het
altijd heel leuk als je zegt dat je van Ouddorp komt
en doopsgezind Ouddorp, dat is nog leuker en interessanter. Waar Prof. dr. Fred van Iersel opgegroeid
is met indrukwekkende verhalen van familie in het
leger, is hij in zijn hart een pacifist, die vanuit de Raad
van kerken naar Justitie ging en daar hoofdaalmoezenier is geweest. Dan komt oorlog en vrede dichtbij. Het was een bijzonder gesprek, omdat ik juist van
alle kanten pacifistisch ben opgegroeid. Waar duidelijke keuzes werden gemaakt, waarbij je niet het leger
in gaat, maar wel dienstbaar bent aan de maatschappij. Door mijn gesprekken met de vervolgde christenen en ook veteranen die ik eerder mocht hebben,
had ik raakvlakken met deze professor. Ik zeg het heel
bescheiden, maar toch heel dankbaar voor dit bijzonder indrukwekkende gesprek.
Hierna werd de dag geopend door de voorzitter, ds.
Christien Duhoux-Rueb, die soms ook voorgaat in
Ouddorp. De jaarlijkse vergadering van de RZWN bestaat uit een lezing in de ochtend en het vergadergedeeltein de middag.
De lezing ging over het boek “Samengeroepen om
vredestichters te zijn”, dat is een verslag van de
Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke
Kerk en de Mennonite World Conference. 1998-2003.
Prof. dr. Fred van Iersel (rooms katholiek) en ds. AnneMarie Visser (doopsgezind) kwamen in 2019 in gesprek met elkaar, zo hebben ze dit belangrijke verslag

opnieuw uitgegeven, met aanvullingen, om dit inNederland onder de aandacht te brengen.
Het is bijzonder dat de Rooms-katholieken en de
Doopsgezinden hierin samenwerken. Hun gezamenlijke geschiedenis heeft best wel pijnlijke punten,
maar hier is de dialoog nu gaande, omdat we in een
tijd leven waar meerdere meningen en stromingen
naast elkaar kunnen staan.
Natuurlijk ging het over de Oekraine, het land dat
recht heeft om zich te verdedigen. Vanuit zijn achtergrond benadrukte de professor, dat het een recht van
de mensen is om ons zelf te verdedigen, ons huis, ons
land, onze idealen. Kerken hebben het recht om te
spreken in de maatschappij, oorlog en vrede raakt iedereen. Op de website van de RZWN staat het verslag van de lezing: Samengeroepen om vredestichter
te zijn (www.ringzuidwest.doopsgezind.nl).
Na de lezing mocht ik ons meel, dat ik had meegenomen, uitdelen aan de andere gemeenten die aanwezig
waren. Ik kreeg zelfs even tijd om erover te vertellen. Zo kwam het graanproject in beeld en daardoor
ons 400 jaar jubileum. Vanuit de andere gemeenten is
daar hartverwarmende belangstelling voor. In de middag was de vergadering, waar het reglement is aangenomen, de bijdrage is goedgekeurd en de zorgen over
de gemeente Rotterdam, die heel klein in aantal is geworden, werden gedeeld. De vertegenwoordiger van
de gemeente Leiden vertelde dat ze Groene kerk zijn
geworden, dus de vraag naar ons of wij dat ook gaan
worden? Er werd aandacht gevraagd voor de Tent Of
Nations, de kinderkampen Israel/Palestina kunnen er
weer zijn, ook komt er een reis in het najaar, de info is
via het Doopsgezind Wereldwerk. Hier komt info over
in de nieuwsbrief van de Ring.
De Ringdag is 22 januari 2023 in Dordrecht, die ziet
er naar uit om nu echt de deur voor ons open te zetten en dat we elkaar weer zien.
Zo was een indrukwekkende dag bijna afgerond, ik
had het geluk om nog even met een paar dames uit
Dordt samen terug te reizen.
Op de Ringvergadering is iedereen uitgenodigd, dus
voel je welkom voor het volgende jaar.
Rini Hameeteman
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Bijzondere gastpredikant, lunchgesprek
Op zondag 14 augustus ontvangen we in de gemeente als predikant prof. dr. Fernando Enns, die ’s morgens
zowel in de Nederlandstalige als in de Duitstalige dienst
zal voorgaan. Ds. Enns is co-rector van de predikantenopleiding aan het Doopsgezind Seminarium en als hoogleraar vredestheologie verbonden aan Vrije Universiteit
in Amsterdam en de Universiteit van Hamburg.
Daarnaast heeft hij als gedelegeerde namens de
Mennonietengemeenten in Duitsland een bestuurstaak
bij de Wereldraad van Kerken. Kenmerkend voor ds.
Enns, onder andere zichtbaar in zijn omgang met studenten, is hoe hij geloof en theologie weet te verbinden
met een persoonlijke pastorale insteek.
Na afloop van de Duitstalige dienst zal er de gelegenheid zijn om onder het genot van een smakelijke lunch –
uiteraard met ons eigen Ouddûrps Menniste Brood - in
gesprek te komen met ds. Enns. Dit ‘lunchgesprek’ start
om ongeveer 12:45 in de ontmoetingsruimte van ons
kerkgebouw. Van harte aanbevolen!
Vooraf aanmelden voor de lunch verdient de voorkeur
en kan bij:
Elma Posthuma-Grinwis
06-14898051

Duitstalige
zomerdiensten
U heeft het vast al wel opgemerkt, de Duitse gasten
weten Ouddorp ook dit jaar weer als vakantieverblijf te
waarderen. Daarom blijven we het als gemeente van betekenis vinden om voor hen Duitstalige kerkdiensten te
organiseren, als onderdeel van onze missie om de boodschap van Gods liefde en heil uit te dragen naar wie hem
nog niet kennen.
Na de twee corona-jaren met Duitstalige diensten op
de zaterdagavond zijn we erg blij dat er nu weer de mogelijkheid is om terug te gaan naar het oude tijdstip,
zondagmorgen na de reguliere ochtenddienst, 11:15
uur. Nog niet alles is rond op het moment van schrijven,
tegelijk hebben we bij de reeds gehouden Duitstalige
diensten met Pasen en Pinksteren bemerkt dat God
steeds weer voorziet.
Bidt u mee?
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Geslaagden examens
De examenuitslagen-stress zit er op! Vele jongeren hebben de afgelopen periode hard gewerkt, gestudeerd
en hun examens afgelegd. Met de nodige spanning en
stress, en niet alleen bij de jongeren zelf, is op de verlossende uitslagen gewacht. De meeste jongeren hebben
hun bevrijdende antwoord ontvangen en zijn geslaagd.
Van harte gefeliciteerd TOPPERS!
Voor diegenen die nog even moeten wachten op de
uitslag, hopen we met hen mee, op een positieve resultaat. Niet voor iedereen is het een succesverhaal.
Mogelijk en hopelijk kan in de herkansing alsnog de
vlag uit. Mogelijk moet zelfs een heel jaar worden over
gedaan. Jullie wensen we sterkte en veel succes bij de
herkansingen.
Hoe dan ook, jullie zijn allemaal TOPPERS, en we wensen jullie allemaal Gods Zegen van harte toe.
Een kaartje als felicitatie of bemoediging is natuurlijk altijd goed, ook voor onze jongeren. De namen (waarvan
we het weten) zijn bekend bij de jeugdleiders.
Namens het Jeugdwerk,
Eric van den Nieuwendijk

God, bless the grass
‘Lang leve de wiet!’ hebben sommige hippies misschien
gedacht, toen ze in de folkscene van de jaren zestig
het strijdlied ‘God bless the grass’ meezongen. Maar
zo was het niet bedoeld door de vrouw die het
geschreven had. Malvina Reynolds (1900-1978) was
een singer-songwriter met een boodschap. Zij zag het
taaie gras dat zich niet laat verdelgen en greep dat
beeld aan voor een raak, eenvoudig liedje dat telkens
over diepere dingen blijkt te gaan.
In een versteende wereld, omringd door massieve machtsblokken van onrecht en geweld wordt ingezoomd op de nameloze kansarmen die dapper overeind
proberen te blijven. Ze verdienen onze sympathie en
steun: hou vol! Omgekeerd is het voor ons een bemoedigende aanblik. Zij staan aan de goede kant, en helpen ons herinneren wat er van ons gevraagd wordt. De
wereld waarin we leven is niet bedoeld als een ‘onderhoudsarme tuin’ (een term die pijnlijk illustreert hoe het
hier soms toegaat). Hopelijk staan we niet alleen, als we
daar oog voor hebben, en komt het goed.
Zal de waarheid overwinnen? Malvina Reynolds rekent
erop. Zij steekt ons een hart onder de riem. Toch is er
veel veranderd met de komst van social media. Onder
sommige regimes krijgt de waarheid nu geweldige kansen om ‘ondergronds te gaan’, maar intussen zien we om
ons heen hoeveel zulk gras te duchten heeft van verstikkende wildgroei en levensbedreigende parasieten.
Dit voorjaar kreeg het lied nieuwe aandacht in kerkelijke vieringen rond Pasen en bij de herdenking op 4 mei.
Voor de liturgie gebruikte men een recente vertaling van
Leonard Scheurkogel. Zijn tekst klinkt zestig jaar later
net iets minder optimistisch of zelfverzekerd: uiteindelijk zijn niet wij het, die bepalen ‘wat waar is, wat mooi

is en goed’. Er is een ander perspectief, buiten onszelf.
Waaraan we dat alles mogen voorleggen en ook onszelf toevertrouwen, met onze beperkingen, in onze onmacht. Op hoop van zegen, want de schepping zou God
ter harte moeten gaan. Zo doet dit lied een dringend beroep op de hogere werkelijkheid die ons van oudsher is
bijgebracht: de God van de waarheid en het leven.

God, zie het gras
God, zie het gras in de kreukels van de straat
Ze sturen een stoomwals in de hoop dat het vergaat
Maar die hele plak asfalt ligt te wachten op z’n eind:
tot het wegdek scheurt en het gras weer verschijnt
God, zie het gras
God, zie hoe waarheid zich een weg baant naar het licht
Bedolven onder leugens, vertrapt en haast gezwicht
gaat ze zachtjes ondergronds, en kruipt en doet,
en sluipt op de tast nieuwe vrijheid tegemoet
God, zie het gras
God, kies voor het gras, dat het wind van beton,
dat het leven voelt stromen en wil zingen in de zon,
dat zo teer en veerkrachtig vasthoudt aan zijn lied
- want beton is gewapend, maar beton leeft niet
God, zegen het gras
U weet wat waar is, wat mooi is en goed
het groene gras met zijn wortels en zijn levensmoed,
de kleine mens in zijn armoe die bijna bezwijkt
- Laat ‘t groeien en bloeien als u ernaar kijkt,
God, zegen het gras
Malvina Reynolds
vertaling Leonard Scheurkogel

Zegen
het

gras
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Afscheid Piet Westhoeve, kerkorganist
De loopbaan van Piet begon al vroeg. Vanaf zijn zevende jaar speelde hij orgel en twee jaar later kwam daar
de piano bij. Beide instrumenten zijn bepalend geweest
voor zijn verdere, muzikale leven. Als kind zat hij bij zijn
vader, Jaap Westhoeve, op de orgelbank in de kerk van
Goedereede. Hij kreeg het orgelspelen in de kerk dus
met de paplepel ingegoten. Vele jaren van orgel- en pianolessen volgden, zowel op het eiland als daarbuiten.
Op zijn zestiende, in de zomer van 1972, werd hij gevraagd om een keer in te vallen bij een dienst in de
Gereformeerde Kerk in Ouddorp: “Dat kan joe best”. In
deze periode werd de kerk verbouwd en de diensten
werden gehouden in het toenmalige Verenigingsgebouw
aan de Stationsweg. Een week later werd hij weer gevraagd en vanaf die tijd is hij non-stop doorgegaan als
kerkorganist. Tot heden.
Aanvankelijk was Piet dus, naast Bram Akershoek, organist in de Gereformeerde Kerk in Ouddorp. Twee jaar
later kwamen daar de diensten in de Sint Nicolaaskerk in
Brouwershaven bij. Inmiddels studeerde hij orgel, piano
en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium.
In 1975 kwam er een organistenfunctie vrij in de
Hervormde Kerk in Dirksland. Hier heeft hij, naast
Krijn Kieviet, het prachtige Künchel orgel bespeeld. In
1983 werd hij Cantor-organist van de Hervormde Kerk
in Nieuw-Helvoet. Toen kwam de Doopsgezinde Kerk
in Ouddorp in beeld. De eerste dienst was op zondag
Trinitatis 1996 en nu speelt hij hier al 26 jaar. Vanaf 2015
kwam daar ook nog de Exoduskerk in Sommelsdijk bij.

Zondagavond 26 juni kwam er aan een lange en gewaardeerde samenwerking een eind, want Piet Westhoeve
nam 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.

Verder begeleidde Piet diensten in de Grote Kerk
Dordrecht, de Oude Kerk Delft, de Nieuwe Kerk
Middelburg, de Hervormde Kerk Oude-Tonge, de
Lutherse Kerk Zierikzee en de Laurenskerk in Rotterdam.
Ook in de Friezenkerk in Rome en in de Evangelische
Lutherse Kerk in Biebesheim am Rhein heeft hij gespeeld. In de laatste kerk stond het orgel waar zijn vader
tijdens de ‘Arbeitseinsetz’ in de Tweede Wereldoorlog
in 1944-1945 elke week de kerkdienst begeleidde.

Juni 2022

“Na vijftig jaar en zo’n 2500 kerkdiensten verder is het
welletjes geweest en hang ik de orgeltoetsen aan de wilgen.”
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Kerkdiensten
Zondag 10 juli
09.30 uur: Ds. E.M. de Jong
18.30 uur: Ds. D. Smink jr.
Zondag 17 juli
09.30 uur: Ds. Th. Bos
18.30 uur: Br. M. Nap
Zondag 24 juli
09.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
18.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
Zondag 31 juli
09.30 uur: Dhr. H. ten Voorde
18.30 uur: Dhr. D. Pieterman
Zondag 7 augustus
09.30 uur: Mevr. Ds. D. Hoekstra
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 14 augustus
09.30 uur: Prof. F. Enss / Br. C. Joppe
18.30 uur: Pastor H. van Dam
Zondag 21 augustus
09.30 uur: Ds. W.J. van der Griend
18.30 uur: Ds. M. Vermet
Zondag 28 augustus
09.30 uur: Ds. A. Snijders
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 4 september
09.30 uur: Ds. T. Koelewijn
18.30 uur: Ds. D. Mohn
Zondag 11 september
09.30 uur: Ds. G.J. Mink
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 18 september
09.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
18.30 uur: Youth Event
Zondag 25 september
09.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze - Samendienst
18.30 uur: Pastor J. Brunt

Van de ledenadministratie:
Uitgeschreven als lid:
Dhr. en mw. Maliepaard, Tulpenpad 29 Stellendam
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Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline
kopij volgende edities: 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 Kattestaart
Ineke Nagtegaal
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Adres
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl
E-mail
scriba@doopsgezindouddorp.nl
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ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl
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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

Perspectief Juli 2022 | 11

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp

Kerkdiensten

Doperse Dingen

Zondag 30 januari

09.30 uur: Ds. J. Smink
‘Hoeveel
mensen
waren er in de kerk?’ Als deze vraag
18.30
uur: Ds.
L. Krüger

een avonddienst
Zondag
6 februari betrof in de periode dat onze gemeente
09.30
uur:een
Dhr.marginaal
H. Bleekerbestaan leidde, dan rekende zr.
18.30
uur: Ds. L.J. Lingen
Grinwis-Bosland
altijd de predikant en organist ook
Zondag
mee, in 13
defebruari
hoop dat er niet verder doorgevraagd werd…
09.30
uur:
Dhr.
De organist isA.alVoogt
heel lang een belangrijke functionaris
18.30
Pastor B.eredienst.
Dijkstra-Geuze
in deuur:
christelijke
Veel oudere kerkgebouwen
Zondag
20
februari
beschikken over de prachtigste pijporgels. In onze fi09.30
uur: archieven
Ds. N van der
Leer
nanciële
is de
eerste aanschaf van een orgel18.30
uur:
Dhr.
W.
Koudijs
instrument ook ergens terug te vinden. Ik heb niet de
Zondag
27 februari
tijd genomen
om het precieze jaartal op te zoeken, maar
11.00 uur: Ds. A.P. Davelaar - Samendienst
van die 400 jaren doperdom in Ouddorp zal voor groot18.30 uur: Pastor H. van Dam
ste deel van de tijd de gemeentezang á capella hebben
Zondag 6 maart
geklonken.
09.30 uur: Ds. Th. Bos
18.30 uur: DS. O. Lohuis

Sommige traditionele doperse groepen doen dat nog
Woensdag 9 maart - Biddag
steeds, zingen zonder muzikale begeleiding, vaak meer19.30 uur: Ds. J. Smink
stemmig. Bij ons is de samenzang met orgelbegeleiZondag 13 maart
ding gebruikelijk geworden tijdens de kerkdiensten. In
09.30 uur: zie website
de oude schuilkerk stond het orgel op een verhoging
18.30 uur: Youth Event
aan de achterzijde
Zondag
20 maart van de kerkzaal, eromheen een hekwerkje
Een heel steil trappetje leidde
09.30 uur:met
Br E.gordijntjes.
Voogd
omhoog
naarJ.de
plaats van handeling. Vanaf deze plek
18.30
uur: Ds.
Smink
begeleidde
Ineke
Zondag 27 maart van Erkelens haar eerste kerkdiensten
als organiste.
Er Born
werden
al wel gezangen gezongen en
11.00
uur: Dhr. G.
- Samendienst
soms
ook
opwekkingsliederen,
maar de psalmen waren
18.30 uur: Ds. J. Smink
in die tijd
nog hoofdzakelijk in de oude berijming en op
Zondag
3 april
hele
noten.
09.30 uur: Ds. T. Koelewijn
18.30 uur: Ds. T. Koelewijn

Zondag
10 april
De ingebruikname
van het nieuwe kerkgebouw, nu 30
09.30
uur: Ds. T.J.
jaar geleden,
wasSmink
aanleiding om na te denken over het
18.30
uur: Ds.
E.M. Met
de Jong
muzikale
beleid.
alle financiële offers en zegeningen rondom de kerkbouw werd van een pijporgel afgezien. Het liedboek werd geïntroduceerd, wat betekende
dat het repertoire aan gezangen zich aanmerkelijk uitbreidde en de psalmen voortaan in de nieuwe berijming
en ritmisch gezongen werden. Deze zaken kwamen in

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

Ingeschreven leden

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

Ingeschreven als vriend

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

de ledenvergaderingen aan de orde, waardoor er steeds
voldoende draagvlak was voor de veranderingen en vernieuwingen. Er kwam ook een piano, later vervangen
door een prachtige vleugel, die we als geschenk mochten ontvangen.

Tijdens de openingsdienst van de nieuwe kerk werd gespeeld door Jan Teeuw, al bekend bij de gemeente van
de maandelijkse ‘welkomdiensten’ die iets laagdrempeliger van opzet waren en waar ook daadwerkelijk
meer mensen op af kwamen. Het enthousiasme was
in die tijd zo groot, dat er soms na de diensten nog
door groepjes mensen rond het orgel gezongen werd.
Ineke van Erkelens volgde een opleiding voor kerkorganist, zowel gericht op vaardigheid als kennis van kerkmuziek. In 1996 kwam Piet Westhoeve, geschoold aan
het conservatorium, de muzikale gelederen versterken
met orgel- en pianobegeleiding van de gemeentezang.
Ook dirigeerde
hethet
kerkkoor,
een
twee-schip,
Vanaf
januari zijn hij
weeen
aan tijdlang
boord van
prachtige
nieuwe
de
koor
in
de
gemeente
naast
het
toenmalige
jongede Global Mercy. Wat is het groot! We hopen dat we onze weg
renkoor
(inmiddels
gospelkoor).
Recentelijk
snel
vinden
en ons thuis
gaan voelen
voordatbeëindigde
we het werk in
Piet
zijn
50-jarige
loopbaan
als
kerkorganist
en
Afrika voortzetten. Voorlopig zijn we nog even in despeelde
buurt. Eerst
hijAntwerpen,
zijn laatste waar
dienstdein afbouw
ons midden.
‘Dank
U voor
in
gestaag
vordert.
EnmuD.V. 26
februari
totlaatste
en met
maart
we met het –
schip
ziek’ is de
zin14van
een komen
kindergeloofsliedje
hoe naar
Rotterdam.
Wil je het schip met eigen ogen zien of bezoeken?
toepasselijk!
Houd deze site in de gaten: www.mercyships.nl
op
ElmaEn
Posthuma

Familie v/d Noort is verhuisd

www.vijfaanboord.nl blijven we vertellen hoe het ons vergaat.

