Onderwijsavond in de kerk! - Op 14 september a.s. hoopt Henk Bruggeman bij ons
te komen spreken over het thema "Het Vaderhart van God" Dit zal tevens het
startsein zijn van de groei/gespreksgroepen die met dit thema aan de slag gaan.
Henk Bruggeman is een begenadigd spreker die gewerkt heeft bij Jeugd met een
Opdracht. Vanaf 1994 heeft de openbaring van het Vaderhart van God zijn leven en
dat van zijn vrouw Anneke helemaal veranderd. Sinds 2012 leiden zij de gemeente
het VaderHuis in den Haag. Zij brengen de openbaring van het Vaderhart van God in
meer dan 12 landen. Het beloofd een leerzame avond te worden die tot opbouw van
onze gemeente mag leiden. Wij willen U allen van harte uitnodigen om op 14
september naar de ontvangstruimte van het kinderwerk (in het nieuwe gedeelte bij
de vuurtoren) van de DGO te komen voor deze boeiende avond! Deze avond is niet
alleen bedoeld voor deelnemers aan een groeigroep of contactpersonen daarvan
maar voor alle gemeenteleden en daarbuiten! Aanvang 19:30 uur, inloop vanaf
19:00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd! Met een zegenende groet en tot ziens
op de 14e september! Carla Tuk en Henk van Deijk
2e hands kleding - Mogen wij uw overtollige maar nog goede kleding verkopen voor
de kerk? Elke dinsdagmorgen kunt u inleveren tijdens de open kerk. Graag met een
kaartje eraan met verkoop kerk. Jans en Lina
Collecte op 11 september voor vluchtelingen in Lesbos - De tweede collecte in de
ochtenddienst van 11 september is bestemd voor vluchtelingen op Lesbos. Marilyn
Blokland uit Melissant heeft 6 maanden geholpen in een vluchtelingenkamp
Mavrovouni. Daar leven nu ongeveer 1.200 mensen in tenten. Zij heeft dit gedaan
via stichting Eurorelief. In de dienst van 11 september zal zij vertellen over dit
belangrijke werk. U kunt meer lezen over Eurorelief op www.eurorelief.net
Taakgroep zending en evangelisatie
Bedankt - Graag willen wij u allen hartelijk bedanken voor het meeleven en de
bemoedigende en lieve appjes/telefoontjes en de vele beterschapskaarten én de
gebeden tijdens het ziekteproces van Lauren. Het heeft haar er werkelijk mede
doorheen geholpen. Zo bedankt hiervoor. Het heeft ons zo goed gedaan.
Inmiddels gaat het wonderlijk goed met Lauren. Deze week week begint het
revalidatie programma en wij gaan er vanuit dat het haar herstel verder zal helpen.
Wij danken en loven onze Hemelse Vader en Jezus voor de wonderbaarlijke en
snelle genezing. De gezondheidheidssituatie was zeer precaire én door rotsvast
vertrouwen in Hem die ons leidt leeft Lauren nog. Dat mogen wij zo wel stellen.
Nogmaals recht uit ons hart bedankt voor de vele steunbetuigingen én gebeden van
u allen. Cees en Lauren Grinwis
Koffiedrinken na de dienst - Tijdens de zomermaanden is er 's ochtends wekelijks
koffiedrinken geweest. Dat is positief ontvangen door velen. We kunnen vertellen
dat we dit voorlopig willen blijven doen! Met hulp van heel veel mensen die

toegezegd hebben om een keer te willen helpen, kunnen we hiermee verder gaan.
We hopen jullie te blijven ontmoeten. En nodigen iedereen uit die eerder nog niet is
geweest. Daarnaast blijft op 1e zondag van de maand na de avonddienst het
koffiedrinken bestaan, zoals het was. Het fijn als er nog meer mensen willen helpen,
structureel of af en toe. Graag tot zondag ochtend, bij de koffie of thee.
Jans en Denise.
Kindermiddag - D.V. 1 oktober hopen we op een leuke manier het evangelie te
delen met alle kinderen vanaf 4 jaar uit Ouddorp en omgeving. Er is onder andere
een voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek! De kinderen mogen om 15:00 uur
gebracht worden en om 18:00 uur weer opgehaald worden. De kinderen hebben
dan al lekker gegeten. De deelname is gratis. Het belooft een hele gave middag te
worden dus geef je snel op via: kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl en nodig
natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes uit!
Open kerk op open monumentendag - Zaterdag 10 september 10-15 uur,
ontmoeting en activiteiten in ons kerkgebouw: presentatie van het graanproject
voor ons 400-jarig jubileum. Met het resultaat van de overvloedige oogst bieden we
het volgende aan:
● Demonstratie dorsen met een machine uit vroeger tijden
● Verkoop van ‘Ouddurps Mennistebrôôd’ - een smakelijk, puur en
ambachtelijk desembrood van eigen oogst
● Verkoop van lokaal gemalen volkorenmeel en tarwebloem
● Strovlechten met de halmen, zelf een uniek kunstwerkje maken o.l.v. Wilma
van Damme (kinderen gratis)
Daarnaast koffie, gezelligheid, mini-tentoonstelling (kerkbouw 30 jaar), verkoop
boeken over doopsgezinde geschiedenis en meer.

