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Pastoraat
Afgelopen 4 september hadden we de startzondag
van het kerkelijk seizoen. Er zijn weer allerlei
mooie activiteiten, studies, vieringen enzovoorts te
verwachten. We zijn daar als gemeente zomaar druk
mee. Meestal gaat het dan over wat we doen, en hoe
we de dingen doen. En daar is niets mis mee. Maar is
dat alles?
Misschien heeft u “The golden circle” van 1Simon Sinek
wel eens gezien. Sinek legt uit, aan de hand van Apple,
wat bedrijven of mensen zoveel meer succesvol maakt
dan anderen. Dat geheim zit niet zo zeer in wat ze doen
en hoe ze dat doen. Zo is Apple een van de vele bedrijven die PC’s en telefoons maakt en ze doen dat niet op
een andere manier. Er is daarin geen onderscheid. Nee,
ze denken van binnen naar buiten.

Apple’s uitgangspunt is dat ze bij iedere ontwikkeling
de wereld vanuit technologisch punt willen verbeteren.
Ze willen het dagelijks leven steeds een stukje vooruit
brengen. En op die manier ontstaan er blijkbaar unieke
producten, die ook nog eens goed verkocht worden. Ze
opereren dus, anders als veel bedrijven, niet vanuit het
resultaat (winst maken) waarbij ze bedenken hoe dat zo
efficiënt mogelijk kan. Wat Apple drijft is dus het waarom, een innerlijke overtuiging. Sinek doet daarbij een
interessante uitspraak: “Mensen kopen niet wat je doet,
maar waarom je iets doet!“.
Natuurlijk is de gemeente van Christus geen bedrijf.
Zeker niet, daar moeten we zelfs ver vanaf blijven. Maar
opvallend is wel, dat Sinek Martin Luther King als persoon die succes had, in één adem met Apple noemt. Is
die “golden circle” toch nog niet zo gek?
En zodoende kwam de vraag op “waarom geloof ik,
waarom geloven wij?”. Het is niet eens zo gemakkelijk
te beantwoorden. We horen vaak dat Jezus onze pijnen,
afwijzingen en vernederingen, dus onze problemen,
kent en ze draagt omdat Hij ze ook heeft gehad. Zou
dat het waarom zijn? Jezus volgen omdat je problemen
worden opgelost? Ik ontken niet, dat het kennen van
Jezus problemen in een ander daglicht zet, dat ze wellicht draagbaarder worden. Maar het geloven in Jezus
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is geen garantie op een onbezorgd leven. Ik zie dat ook
niet in de algemeen erkende verklaring/belijdenis, van
het geloof2 . Daar lees ik wel over een oordeel en over
verzoening met God door het geloof in Jezus. Dat alles
met het zicht op het eeuwig koninkrijk. Hetzelfde lezen
we in Joh 3:16. Is dat dan het waarom? Hoewel er een
kern in zit, zou het op die manier geloven vrij egoïstisch
zijn, gericht op eigen behoud.
We zien duidelijk iets over het hoofd en Jezus reikt dat
ons zelf aan met de grote geboden: “heb God lief boven
alles en uw naaste als uzelf”3. En als Hij de vermoeide
en verstrooide mensen ziet, doet Hij dat met “innerlijke ontferming”4. Dat maakt het waarom compleet. We
geloven zelf, maar niet exclusief en zozeer voor onszelf.
We geloven voor de ander, die de boodschap van verzoening van het Evangelie niet kent. Als we ons zelf een
leven in Gods komende koninkrijk gunnen, dan moeten
we dat zeker ook voor de ander wensen? Het koninkrijk is er nog niet, maar we kunnen wel als beelddragers
van God de wereld proberen een beetje meer daarop te
laten lijken. Met ons eigen doen en laten, met het oog
op die ander.
Ik ben ervan overtuigd dat, als we als gemeente steeds
uitgaan van het waarom, vanuit onze innerlijke overtuiging, en zo steeds de ander voor ogen houden, de Heilige
Geest onze gemeente in het kerkelijk jaar 2022/2023
zal leiden. We zullen misschien niet altijd allemaal hetzelfde denken over wat we doen en hoe we dat doen;
dat hoeft ook niet. Maar als we binnen onze diverse gemeente het oog altijd op de ander hebben gericht, als
dat de basis is, dan zal dat vanzelf effect hebben op de
wereld om ons heen. Dat we op die manier, vanuit onze
innerlijke overtuiging, onze omgeving tot zegen mogen
zijn bid ik u allen toe.
Met een hartelijke groet,
Edwin Voogd
1 TED Talk (22) Golden Circle by Simon Sinek (Nederlandse ondertiteling, verkorte versie) - YouTube
2 Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel | KRO-NCRV
3 Mar 12:30
4 Mat 9:35

Van de kerkenraad
Zusters en broeders!
Het vakantieseizoen voor onze regio zit er weer op en
we mogen terugkijken op een hete, lange maar mooie
zomer! Zo ook hier in Ouddorp waar menig vakantieganger zijn of haar weg had gevonden. Fijn dat we ook
velen hebben mogen ontmoeten in onze kerkdiensten.
Ook de diensten bestemd voor onze Oosterburen werden bezocht en het is goed dat we als gemeente er
voor hen mochten zijn en de lofzang gaande hebben
mogen houden. Dank aan allen die dit mogelijk hebben
gemaakt.
Afscheid
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En dat
geldt zeker ook voor de voormalige voorzitter van de
kerkenraad Bert Tuk. Bert heeft zich de afgelopen jaren
ingezet voor de Doopsgezinde Gemeente als voorzitter en later tijdens een overbruggingsperiode als technisch-voorzitter. We zijn hem veel dank verschuldigd
voor de jaren dat hij de kerkenraad geleid heeft en dat
hij dat met volle energie en passie heeft gedaan. We
wensen hem en Carla dan ook alle goeds toe en Gods
onmisbare zegen voor de toekomst! Daarnaast heeft de
kerkenraad John Oerlemans bereid gevonden om de
taak van voorzitter op zich te nemen. We zijn hem daar
dankbaar voor en wensen hem succes en vooral zegen
in zijn nieuwe functie.
Graag willen we U nog even wijzen op de voorgenomen
beleidsplannen van de kerkenraad zoals die op 27 juni
tijdens de ledenvergadering aan U gepresenteerd zijn.
Beroepingscommissie
Het is de bedoeling dat we per september het traject
gaan starten voor wat betreft het beroepingswerk. Het
zal u niet verbazen dat dit uiterst zorgvuldig gedaan zal
moeten worden en we rekenen er dan ook op dat het
een poosje zal duren voor we een geschikte kandidaat
gevonden zullen hebben. We houden u uiteraard op de
hoogte van de ontwikkelingen. U kunt ook vast namen
noemen van mensen van wie u denkt dat die voor onze
gemeente geschikt zouden zijn. Uiteraard zullen wij
deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen. U kunt
altijd een berichtje sturen naar Ineke Bakelaar met uw
suggestie(s).
Onderwijs
Het is ons verlangen dat het onderwijs binnen de gemeente weer gestalte gaat krijgen. We hebben daartoe Carla Tuk gevraagd om taakgroep leider onderwijs

te worden en zij is daar mee aan de slag gegaan. Samen
met kerkenraadslid Henk van Deijk wordt het thema
“Vaderhart van God” verder uitgewerkt om dit o.a. te
gebruiken bij nieuwe en reeds bestaande groeigroepen.
Ook zal het thema een terugkerend onderwerp zijn wat
als een rode draad door de gemeente zal gaan lopen.
Van te zingen liederen over het Vaderhart van God (liturgie) tot mogelijke stof die sprekers kunnen gebruiken in hun zondagse preken. Ook zijn er plannen om
sprekers uit te nodigen om dit onderwerp verder uit te
diepen door middel van Leerhuizen e.d. Het is een verlangen dat we als gemeente, als beelddragers van God
meer te weten kunnen komen over wie God is en hoe
we daar in de praktijk mee kunnen leven voor zowel de
gemeente als naar buiten.
Pastoraat
Ook het Pastoraat verdient aandacht. Daartoe zal
het pastoraat gecoacht gaan worden door Hans
Groeneboer. Het is goed om ook het pastoraat opnieuw
onder de aandacht te brengen van het pastoraat zelf en
de gemeente. We zijn benieuwd of veranderingen kunnen leiden tot een betere bediening.
Coaching kerkenraad
Ook de kerkenraad heeft Hans Groeneboer gevraagd
om een coachings programma op te zetten voor intern
gebruik. We hopen op nieuwe inzichten zodat we op
een goede wijze leiding kunnen blijven geven aan de gemeente voor nu en voor de toekomst.
Input gemeenteleden
Ook uw suggesties voor gemeente-zijn zijn welkom. We
vormen samen de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
en zijn natuurlijk benieuwd of er zaken zijn die beter
of anders zouden kunnen. Ook uw participatie oftewel
meedenken en meewerken wordt heel erg op prijs gesteld! U weet ons te vinden en ook hier geldt: een mailtje naar onze scriba Ineke Bakelaar zal zijn weg zeker
vinden.
Wij danken de gemeenteleden voor het vertrouwen dat
wij hebben mogen ervaren gedurende de tijd die achter
ons ligt. We streven ernaar om ook het volgende kerkelijke seizoen dit vertrouwen te behouden. Wij danken
al die mensen die meegewerkt hebben in alle facetten
van het kerkelijk leven van onze gemeente. We mogen
ervaren dat God ons keer op keer zegent en dat Zijn
Vaderhart en Zijn oog op ons gericht is. Hij laat niet
varen wat zijn werk begon; ook niet hier in Ouddorp!
Met een hartelijke groet, namens uw kerkenraad,
Henk van Deijk
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Voorwoord
Terwijl deze editite in elkaar gezet wordt regent het buiten. Ondanks het donkere weer krijg ik toch een mooi
en vrolijk lied in mijn hoofd, Opwekkingslied 507.
‘t Is goed om U te ontmoeten, met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer; ‘k zing een lied en geef U eer.
We hebben de zomervakantie en de startzondag alweer achter ons liggen. Voor u ligt weer een overvolle
Perspectief. Van een gezellig samenzijn tijdens de gemeentedag-BBQ, tot de monumentendag wordt besproken. Meer nieuws over activiteiten in en rondom
de gemeente leest u verderop in deze Perspectief, in de
weekbrief en/of op de website.
We bedanken iedereen hartelijk voor het insturen van
leuke en informatieve stukjes, zodat een ieder er van
kan mee genieten. Graag ontvangen wij uw kopij voor
de volgende Perspectief uiterlijk 23 november. Wij
wensen u veel leesplezier.
De redactie

55 + en alleengaanden
middagen
Zoals de meesten van u zullen weten wordt er al 25
jaar één keer per maand (meestal de 4e donderdag) een
middag georganiseerd voor allen die de leeftijd van 55
jaar of ouder hebben bereikt of alleengaande zijn. Zoals
in de vooraf gaande jaren is er ook dit jaar weer een
programma voorbereidt. U wordt van harte uitgenodigd
deze middagen bij ons te gast te zijn! Deze middagen
staan in het teken van samen zijn en gezelligheid. Een
kopje koffie of thee, een Bijbel lezing met korte meditatie en daarna een mooi thema. Voor we weer huiswaarts
gaan is er nog een eenvoudige maaltijd. De middagen
beginnen D.V. 15.00 uur en zo rond 18.00 nemen we
afscheid van elkaar. De datums wanneer deze middagen georganiseerd worden staan vermeld in de weekbrief en op de website
Het team van de 55+ en alleengaanden middagen
Ab van Poortvliet, Ien Grinwis, Janneke Pijl en
Jolies van Dam

Een waardevol jeugdkamp
We zijn het weekend van 9 t/m 11 september met
onze jeugd van de gemeente op jeugdkamp geweest.
We mochten met 15 jongeren en 9 jong volwassenen/
leiding op pad naar het kamphuis Samuel Naardenhuis
te Oostvoorne.
Wat een geweldig weekend hebben we beleefd met
de jeugd van onze gemeente! We zijn blij dat we na 3
jaar eindelijk weer een weekend weg konden om elkaar
beter te leren kennen, maar bovenal God beter te leren
kennen. We hebben de lessen van Youth Alpha gevolgd
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en Gersom Westerkamp kwam om te vertellen dat wij
waardevol zijn. Wat een prachtige boodschap! We hebben ook hele leuke activiteiten met elkaar gedaan, zoals
een spannende dropping waar we niet droog van thuis
kwamen en een hele grappige en leuke bonte avond.
We hebben nog veel meer gedaan, maar vraag gerust
aan de jeugd, ze zullen het u graag vertellen.
Het was een zeer waardevol weekend met de jeugd en
waren blij en verheugd dat het eindelijk weer kon. De
jongeren en wij als leiding hebben genoten.

Even voorstellen ...
Wij zijn Bram en Ernestine Vos, bijna 38 jaar getrouwd
en hebben 4 jongens, 4 lieve schoondochters én inmiddels 5 kleinkinderen waar we erg van genieten.
In zijn vrije tijd houdt Bram zich bezig met tuinieren en
eten van de BBQ. Verder is hij vrijwilliger bij Stichting
Volharding, die zich inzet om boeken en Bijbels uit te
delen aan arrestanten in politiecellen.
Ernestine leest graag en geniet van lange wandelingen met de honden langs het strand. We zijn in december 2020 in Ouddorp komen wonen en voelen ons hier
thuis.
Wat doen jullie in het dagelijks leven? Bram: werkzaam
in de tuinbouw sector bij een veredelingsbedrijf voor
bloemen. Ben in de gelegenheid geweest om heel veel
landen te bereizen wat zeer verrijkend was vanwege alle
verschillende culturen.
Ernestine: werkt al jaren met veel plezier als dialyseverpleegkundige in een ziekenhuis in Delft.
Wat houdt doopsgezind zijn voor jullie in? We zijn
beide afkomstig uit de Gereformeerde Bond, later PKN.
We waren aangesloten bij de wijkgemeente Mattheüs
in Delft, een grote missionaire wijkgemeente met een
wervend karakter. We zijn gedoopt en hebben belijdenis gedaan en hebben dus géén Doopsgezinde achtergrond. Toen we naar Ouddorp zijn verhuisd hebben we
gekozen voor de Doopsgezinde gemeente omdat daar
een positieve ‘geur’ vanuit gaat. We voelen ons thuis in
deze gemeente omdat het evangelie van genade en verlossing hier verkondigd wordt.
Daden gaan woorden te boven wat betekent dit voor
jullie? In onze optiek kunnen woorden én daden hand
in hand samengaan juist ook in het tonen van naastenliefde, de Agape.
Welke Bijbelse figuren zouden jullie voor een dag willen zijn en waarom? Petrus is een man die ons altijd erg
aanspreekt; spontaan, wandelt vol geloof op het water
om kort daarna erin weg te zakken, moet leren dat Jezus
zijn voeten wast. Ook wij hebben moeten leren dat geloven niet van onszelf afhangt, maar dat Jezus ons dat
uit liefde wil schenken, daar mogen we op vertrouwen.
En net als bij Petrus gaat dat vertrouwen bij ons met vallen opstaan.
Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denken jullie daarover
en wat betekent dat voor jullie? De kerk is afhankelijk

van vrijwilligers, we staan er zeker voor open zoals nu
bijvoorbeeld koffie schenken of assisteren bij de werkzaamheden rond de rommelmarkt. Vrijwilligers zijn hard
nodig in elke gemeente.
Hoe zouden jullie willen dat de kerk eruitziet over een
x aantal jaren? We hopen en bidden om eenheid in de
kerk. We zijn allemaal verschillend, maar dienen één
Heiland. Het zou prachtig zijn als de gemeente groeit
en meer en meer mensen tot geloof mogen komen tot
eer en verheerlijking van onze God en Vader. Laat in
ons allen de vruchten van de Geest gevonden worden
(Galaten 5:22).
De kerk in de wereld, welk beeld hebben jullie daarbij? De kerk zou een licht en een zout moeten zijn in
deze wereld om niet-christenen tot Jezus te brengen. In
Romeinen 10:14 staat: hoe kunnen mensen God aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem
geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen
zij horen als niemand hen dat verteld? De kerk heeft dus
een duidelijke roeping.
Wat willen jullie meegeven aan de mensen, die jullie
iedere zondag tegenkomen in de kerk? Laten wij bereid zijn om elkaars voeten te wassen en in liefde met
elkaar leven zoals de Heere Jezus ons geleerd heeft.
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Samendienst
De samendienst is tot stand gekomen door de wens
van het kinderwerk en het jeugdwerk om meer
samen te doen en daarbij anderen te betrekken. De
taken die in een samendienst door gemeenteleden/
gemeentebezoekers gedaan worden zijn: Welkom met
votum en groet, het morgengebed, de schriftlezing
en het dankgebed. Waarbij de schriftlezing zo vaak
als mogelijk door een jongere of één van de oudere
kinderen wordt gedaan. Bij het kinderlied staan
soms de instrumentjes klaar om harp en citer te laten
klinken. Nou ja,… meer trommel en triangel eigenlijk.
De één vind het fantastisch en de ander vindt het maar
niets. Volgens het kernteam, wat nu bestaat uit Eric,
Petra en Martha Witkamp, een goed moment om nog
wat tekst en uitleg te geven over het waarom.
Een taak vervullen in een eredienst maakt je betrokken! Of het nu het zingen is, een instrument bespelen,
beamer en geluid bedienen, koster zijn of wat dan ook,
je doet het voor God! Het is niet vanzelfsprekend dat
je staat te springen als je gevraagd wordt voor één van
de rollen in een samendienst. Hoe spannend het ook is,
je doet het voor Hem. Het stil worden,… de voorbereiding voor je taak en dit samen doen met je Schepper,…
is heel mooi en waardevol!
Er is een extra betrokkenheid gevraagd aan de jeugd. Zij
denken namelijk mee over de liederen die gezongen gaan
worden en de jeugd doet de schriftlezing. Meestal wordt
een week van tevoren al geoefend om het zo goed en
mooi mogelijk voor Hem en jou over te brengen. Elke samendienst is er dus een actieve rol weggelegd voor een
jongere. Leeftijdsgenootjes zien of horen dit, wat zou dat
met ze doen? Wat doet het met jou als je het ziet? Hoe
mooi is het om als gemeente een mogelijkheid te geven
aan de jeugd om in een eredienst van betekenis te zijn? De
kinderen genieten enorm van de instrumentjes. Hoewel
het wellicht niet altijd even harmonieus klinkt, geeft het
de kinderen wel een positief aandenken aan de kerk.
Dan het tijdstip. Tja,… daar is niet iedereen even gelukkig mee. En,… dat begrijpen we eigenlijk ook wel.
Misschien helpt het om het klein te maken? Door te
zeggen: “Het gaat dit kerkelijk jaar slechts om 8x”?
Hierbij de data voor de komende samendiensten
D.V. 25 september, 23 oktober en 27 november.
December is er geen samendienst, want dan vieren
we het Kerstfeest. Begin 2023 is er een samendienst
op 22 januari, 26 februari, 26 maart en 23 april. Mei
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2023 is er geen samendienst want dan vieren we het
Pinksterfeest. De laatste samendienst van dit kerkelijk
jaar is 25 juni, want in juli en augustus zijn er eveneens
geen samendiensten.
Die 11:00 uur is ook voor dit kerkelijk jaar gekozen als
tijdstip. We willen blijven proberen jongeren en niet kerkelijken te bereiken door de drempel van “vroeg” weg te
nemen. Voor veel gezinnen met kinderen en jongeren is
het tijdstip ook wel fijn, omdat het haasten op de zondagmorgen eraf is. Maar zit je in een andere levensfase
betekent dit wellicht dat je vanaf 09:00 uur zit te wachten totdat je eindelijk naar kerk kan. (Je zou deze tijd bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor stille tijd en gebed of
bereid je (bezoek aan) de groeigroep voor). Voor sommigen betekent het tijdstip dat ze, om welke reden dan
ook, niet naar kerk kunnen komen. Uiteraard betreuren
we dat! Toch hopen we dat je dan voor deze 8 diensten
wil bidden, dat de vorm van eredienst ervoor mag zorgen dat vele jongeren en niet kerkelijken bereikt mogen
worden. En dat het ons als gemeente, in de veelkleurigheid die we zijn als DGO, op mag bouwen tot één lichaam. Zijn bruid!
Samenvattend als doel en visie: met een samendienst
willen we als gemeente met elkaar optrekken door een
aandeel te hebben en/of te geven in de eredienst, jong
en oud! We betrekken de jongeren actief door hen mee
te laten denken bij de keuze van de liederen en zij bereiden de schriftlezing voor. De gedachte is dat dit er
ook voor zorgt dat er meer mogelijkheden ontstaan
voor een “relatie door de generaties heen”. Door elkaar te zien, een complimentje te geven of in gesprek
te gaan hoe een bijdrage van iemand je geraakt heeft,
zou jong en oud bemoedigd kunnen worden. Het bouwt
de gemeente op en we hopen daarmee ook anderen te
bereiken.
Het kernteam,
Eric, Petra en Martha Witkamp

Kledingverkoop
Wist u dat de wintercollectie weer klaar hangt in de
ontmoetingsruimte van de kerk? En we deze collectie
regelmatig aanvullen met nieuwe items?
Tijdens de open kerk op dinsdagochtend kunt u onder
het genot van een bakkie deze collectie bekijken. Mocht
u iets vinden wat u past? Dan kunt u deze contant of
via het spaarpotje afrekenen. Heeft u kleding die u
niet meer draagt? Wij zijn blij met uw niet meer gedragen kleding. Deze kunt u in een doos of zak aanbieden
onder de trap naar de oude jeugdzolder. Plakt u er een
briefje ‘kringloop’ op? Dan weten wij dat deze voor de
kleding verkoop is.
Heel hartelijk dank, Jans en Lina

Zomerconcert

Gemeentedag BBQ

De totale opbrengst van het Zomerconcert van zaterdag
9-7-22 is bekend: €2.621,25. Dat betekent dat elk van
de 3 goede doelen €873,75 mag ontvangen. De goede
doelen waren St. Doopsgezind Wereldwerk/Multiply,
St. Kom over en Help, en St. Onderlinge Zorg Oekraïne.

Op 3 september 2022 vond de gemeentedag plaats.
Met meer dan 60 leden/vrienden van de gemeente
hebben we genoten van een heerlijke barbecue. Voor
de kinderen was er een springkussen geregeld, waar
volop gebruik van is gemaakt. We zijn dankbaar voor
het mooie weer dat we hadden, de aanwezigheid van
iedereen en het heerlijke eten. Het was goed om op
deze manier weer bij elkaar te mogen komen en elkaar
te ontmoeten.

Het was een prachtige avond waarvan ongeveer 200
bezoekers live en door de livestream (YouTube) van de
gemeente, familieleden en vrienden ver weg ook mee
konden genieten.
Deze avond werkten belangeloos mee: Thijs van Leer
(dwarsfluit), Hanna Manokina (piano), dochtertje
Solomiia Manokina (viool), Tabea Lanzke (fluit) en Joline
Sperling (harp).

Foto gemaakt door Jaap Ruizeveld
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Groeigroepen

CD-recensie

The Chosen (DVD) – Seizoen 1 en 2

We willen heel graag dit nieuwe kerkelijke jaar weer
starten met de Groeigroepen. In juli waren we blij
verrast over de grote opkomst en het enthousiasme
tijdens de eerste avond waar we ideeën en het thema
bespraken. We geloven dat deze kleine groepen
kunnen zorgen voor zegen en eenheid in onze
gemeente.
Wilt u/jij ook meedoen? In de hal liggen er lijsten klaar
waar je je naam kan opschrijven. Iedereen is welkom,
ook vrienden, buren of bekenden. Het kan een laagdrempelige manier zijn om zo kennis te maken met
geloven. Tijd en plaats zijn nog niet voor alle groepen
duidelijk, maar dat is later in overleg.

Neema
“The Chosen” is de eerste dramaserie ooit, die is
gebaseerd op het leven van Jezus van Nazareth.
De Amerikaanse regisseur en filmproducent Dallas
Jenkins wil Jezus hierin laten zien op een meer
‘persoonlijke, intieme en directe manier. Dat doet
hij schitterend door Hem te volgen door de ogen van
degenen om Hem heen en allen die Hem ontmoetten.
Het eerste seizoen speelt zich af in Galilea, waar Jezus
een groep begint op te bouwen voor Zijn bediening en
verschillende mensen met verschillende achtergronden
uitnodigt. Zo maakt men onder meer kennis met Simon
Petrus, Nicodemus, Maria Magdalena en Mattheus.
Het tweede seizoen begint in Samaria en de groep
trekt rond naar nabijgelegen regio’s, waar Jezus Zijn
discipelen blijft opbouwen. Naarmate het nieuws over
Zijn openbare bediening begint te groeien, ontmoet
Hij zowel kansen als moeilijkheden. Maria wordt geconfronteerd met oude demonen. De spanning tussen
Simon en Mattheüs loopt hoog op. Jakobus en Johannes
strijden met hun vooroordelen en vurige temperament.
De serie is van Nederlandse ondertiteling voorzien.
Seizoen 1 heeft een totale speelduur van 380 minuten
en seizoen van 400 minuten. Elk seizoen heeft 2 schijfjes, waarop 8 afleveringen staan en per seizoen kost
deze DVD-box € 29,99.
Ben Scholten
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Ook zoeken we nog groeigroep contactpersonen,
zijn/haar taak is om één keer per maand de groeigroep
avond van de contactpersonen bij te wonen naast de
eigen avonden en daar de eventuele vragen of input
uit de groep te delen. Misschien bent u niet in de gelegenheid om mee te doen maar wilt u graag betrokken zijn, ook dan kunt u uw naam opschrijven en komt
u bij een groep die u op de hoogte houd van wat er naar
aanleiding van de lesstof uitkomt en u krijgt ook zelf de
lesstof.
Het thema voor dit jaar is het Vaderhart van God. Het
zijn 6 avonden en we willen hier na de startzondag mee
beginnen en verwachten met de lesstof voor de kerst
klaar te zijn.
Doet u/ jij ook mee?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk van
Deijk (06 512 722 00) of Carla Tuk (06 289 562 10).

Doperse Dingen
Niet alleen ons eigen archief over de geschiedenis van
de gemeente gaat terug tot 1622. Ook in de archieven
van de burgerlijke overheid van Goedereede komen we
in datzelfde jaar al Mennonieten tegen. De tekst maakt
duidelijk dat de Mennonieten naast ‘alle oude mannen
boven haer jaeren’ zijn vrijgesteld van de wachtplicht
‘met geweer’. De doperse geloofsopvatting hield niet alleen de gelovigendoop in voor mondige mensen, maar
ook dat ze weigerden de wapenen op te nemen en een
eed te zweren (beide op basis van de Bergrede). Voor
de praktische consequenties van deze Bijbelse principes die door de Mennonieten werden gehuldigd begon
de overheid na verloop van tijd regelingen te treffen.
Er stond natuurlijk wel iets tegenover de vrijstelling van
het wachtlopen: voor een vervanger zorgen of ‘een caroli gulden’ betalen.
In later eeuwen onthielden niet alle doopsgezinden
zich van deelname aan het leger of het bekleden van
een overheidsfunctie (waarvoor immers een eed afgelegd moest worden). Toch is de geweldloosheid wel
altijd een onderscheidend kenmerk gebleven. In de
Verenigde Staten, met grote Mennonitische gemeenschappen, kregen hun jonge mannen tijdens de Tweede
Wereldoorlog de keuze om een zorgtaak te vervullen
onder militair gezag, dus zonder zelf te hoeven strijden,
of een vervangende taak ‘van nationaal belang’ in de
burgermaatschappij. Verreweg de meesten kozen voor
het laatste, wat betekende een veel langere dienstperiode dan in het leger. De hele organisatie van de vervangende dienstplicht en het onderhouden van de mannen
was bovendien voor rekening van hun familie en kerkelijke gemeenschap. Mennonite Central Committee,
een van oorsprong Amerikaanse doopsgezinde hulpwerk organisatie, coördineerde de programma’s en
werkzaamheden.
Na de tweede wereldoorlog werd een internationaal
programma opgezet waarmee Amerikaanse doopsgezinde gewetensbezwaarden in het buitenland hun vervangende dienstplicht konden vervullen. Onder de
naam ‘Mennonite Voluntary Service’ hielpen ze mee
aan de herbouw van het beschadigde Europa. De ‘Paxboys’ (vredesjongens) bouwden woningen voor de

vele Mennonitische oorlogsvluchtelingen uit Polen
en Rusland, die in kampen terecht waren gekomen in
Duitsland. Na de watersnoodramp in 1953 zijn er op
Goeree-Overflakkee en in Zeeland meerdere werkkampen geweest van dergelijke groepen. Zij hielpen
met opruimen van alle rommel na de overstromingen.
In Ouddorp verbleef een groep op de zolder van de
voormalige schuilkerk aan de Weststraat voor ongeveer negen maanden. Zij hebben twee woningen herbouwd die door het water verwoest waren: één in de
Havenweg en één aan de Kruse.
Afhankelijk van de situatie in de wereld is het punt van
geweldloosheid méér of minder actueel. Doopsgezinde
gemeenten in Oekraïne hebben in de eerste plaats om
ons gebed gevraagd. Dat ze weten en ervaren dat er elders in de wereld geloofsgenoten zijn die aan hen denken en voor hen bidden. Hoogleraar vredestheologie
Fernando Enns van het Doopsgezind Seminarium, in augustus bij ons te gast, benoemde nog andere punten in
zijn preek:
•• Oriëntatie op de geboden van Jezus, zoals ‘heb uw
vijanden lief’.
•• Verantwoordelijkheid nemen voor de naaste én de
vijanden – onder andere door ondersteuning te bieden aan geweldloos verzet en aan gewetensbezwaarden aan beide zijden van het conflict, verstrekken van
betrouwbare informatie via de kerken.
•• Perspectief te kiezen door aan de kant van de armen,
vervolgden en verdrukten te gaan staan, daar proberen te zijn waar het lijden voelbaar is, of dat nu het lijden van slachtoffers of daders betreft.
•• Oecumene waarmaken op basis van het gezamenlijk belijden van de Wereldraad van Kerken in de
‘Verklaring over de weg van rechtvaardige vrede’ uit
2013:
"Ondanks vervolging en lijden blijft Jezus standvastig in zijn nederigheid en actieve geweldloosheid, zelfs
tot in de dood... Met Jezus' verrijzenis bevestigt God
dat een zo onwankelbare liefde, zulke gehoorzaamheid,
zulk vertrouwen tot leven leidt. Door de genade van
God kunnen ook wij de weg van het kruis gaan, discipelen zijn en de prijs betalen."
Elma Posthuma
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Toneelvoorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’
‘Dat die van Menno hun bijeenkomsten mogen blijven
houden’ staat in een juridische acte uit 1622. Het gaat
dan over de doopsgezinden van Ouddorp, volgelingen
van Menno Simons.
Ter gelegenheid van het jubileum 400 jaar Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp komt de voorstelling ‘Ontmoeting
met gevolgen’ naar Goeree Overflakkee! Het toneelstuk
gaat over de vrouw van Menno Simons en een doopsgezinde vrouwelijke voorganger die misschien wel haar
achter-achter-achter kleindochter had kunnen zijn. In
het stuk ontmoeten beide vrouwen elkaar en kijken ze
terug op de gevolgen van hun keuzes.
Zaterdag 15 oktober, aanvang 20.00 uur
Toegang: €4,Plaats: kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente,
Dorpstienden 3, Ouddorp
In Perspectief nr. 3, mei van dit jaar, stond al een uitgebreid artikel over deze voorstelling.

Onze droom…

Korte berichten

Reeds lange tijd hebben Dien Krijgsman en ik (Jenny
van Dijke) de wens om naar Afrika te gaan en wel naar
Guinee. Dit land ligt in West Afrika aan de kust. We
voelen ons daar welkom om hand-en-spandiensten te
verrichten, d.w.z. hulp bieden daar waar nodig. Er is
een kliniek en een kraamkliniek, genaamd de “ Hoop
kliniek”, dus kennis en ervaring overdragen in de vorm
van begeleiding van leerlingen en werken daar waar
nodig is.

Kindermiddag
D.V. 1 oktober hopen we op een leuke manier het evangelie te delen met alle kinderen vanaf 4 jaar. 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, ze hebben dan al lekker gegeten. De deelname is gratis. Het belooft een hele
gave middag te worden. Nodig ook vriendjes en vriendinnetjes uit! Vergeet niet om uw kind aan te melden! Geef
je snel op via: kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl

We hebben beiden een zorghart, jaren in verpleging,
verzorging en verloskunde gewerkt. De bedoeling is
om 6 weken te gaan vanaf half januari. Omdat we niet
met lege handen willen aankomen hebben we u allen
ook een beetje nodig. We denken aan een gezamenlijke maaltijd in de ontmoetingsruimte.
Wilt u ons financieel ondersteunen?
Voor meer informatie en mogelijkheden tot doneren
kunt u ons gerust aanspreken en/contact opnemen. In
de komende weekbrieven hoort u van ons.
Met een hartelijke Afrika groet,
Dien en Jenny
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Bloemstuk
“Het Vaderhart van God” zal als thema ook terug te vinden zijn in de zondagse bloemversieringen in de komende weken. Het “Vaderhart van God” stort zijn liefde uit
op elk moment - hier en nu en in de toekomst. Zijn liefdesbewijzen zijn als parels aan een snoer geregen. Ze
zijn te zien in zijn mensen, in zijn gemeente en in zijn
schepping. Open je ogen en laat je door deze liefde aanraken! Word er een deel van - laat het bloeien en groeien: in jou en om je heen.
Van de ledenadministratie:
Uitgeschreven als lid: Lisanne Westdijk
Ingeschreven als vrienden: Johan en Jeanette v/d Laan.

Kerkdiensten
Zondag 25 september
11.00 uur: Ds. M. Kollestaart - Samendienst
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 2 oktober
09.30 uur: Dhr. G. Westerkamp
18.30 uur: Ds. O. Lohuis
Zondag 9 oktober
09.30 uur: Dhr. E. Winkelhoff
18.30 uur: Ds. L. Krüger
Zondag 16 oktober
09.30 uur: Dhr. H. Groeneboer
18.30 uur: Ds. E.M. de Jong
Zondag 23 oktober
11.00 uur: Br. E. van den Nieuwendijk – Samendienst
18.30uur: Pastor H. van Dam
Zondag 30 oktober
09.30 uur: Ds. G.C. Vreugenhil
18.30 uur: Ds. N. van der Leer
Woensdag 2 november
19.30 uur: Ds. D. Smink jr. – Dankdag
Zondag 6 november
09.30 uur: Dhr. J. Strietman
18.30 uur: Ds. L.J. Lingen
Zondag 13 november
09.30 uur: Ds. E.M. de Jong
18.30 uur: Youth Event
Zondag 20 november
09.30 uur: Ds. A. v/d Maas
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 27 november
11.00 uur: Dhr. T. van Teijlingen - Samendienst
18:30 uur: Dhr. D.J. Pieterman
Zondag 4 december
09.30 uur: Ds. A.P. Davelaar
18.30 uur: Br. E. Voogd
Zondag 11 december
09.30 uur: Dhr. E. Winkelhoff
18.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster
de weekbrief en onze website in de gaten.

Colofon
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
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

Terugblik op de Duitstalige kerkdiensten

Zondag 30 januari

09.30 uur: Ds. J. Smink
Spannend
het wel, deze zomer, of de gasten
18.30
uur: Ds.was
L. Krüger

na twee
coronajaren weer naar de Duitstalige
Zondag
6 februari
kerkdiensten
zouden
komen op het ‘klassieke’ tijdstip
09.30
uur: Dhr. H.
Bleeker
18.30
Ds. L.J. Lingen 11:15 uur. Bewust gekozen
van uur:
zondagmorgen
Zondag
13 februari
ooit, die
aanvangstijd. Voldoende gelegenheid voor
09.30
uur:
Dhr.
koffiedrinkenA.
enVoogt
ontmoeting na afloop van de reguliere
18.30
uur:
B. Dijkstra-Geuze
dienst
enPastor
een korte
pauze voor degenen die in beide
Zondag
20
februari
diensten aanwezig zijn en/of een taak hebben.

09.30 uur: Ds. N van der Leer
18.30
uur: Dhr. W.diensten
Koudijs zelf gaan al meer dan 30 jaar
De Duitstalige

Zondag
terug in27defebruari
tijd: met Pasen 1988 werd de eerste in de
11.00 uur: Ds. A.P. Davelaar - Samendienst
oude schuilkerk gehouden, toen ds. Smink nog geen
18.30 uur: Pastor H. van Dam
jaar predikant van onze gemeente was na 40 vacante
Zondag 6 maart
jaren. Die Paasdienst luidde het begin in van een bedie09.30 uur: Ds. Th. Bos
ning waarbij ook op de andere christelijke hoogtijdagen
18.30 uur: DS. O. Lohuis
een eredienst gehouden werd voor de Duitse gasten die
Woensdag 9 maart - Biddag
de feestdagen doorbrachten in onze omgeving. De we19.30 uur: Ds. J. Smink
kelijkse diensten in de zomermaanden juli en augustus
Zondag 13 maart
volgden later, na de opening en ingebruikname van ons
09.30 uur: zie website
nieuwe kerkgebouw.
18.30 uur: Youth Event
Zondag 20 maart
Opnieuw
09.30
uur: Brhoorden
E. Voogdwe deze zomer dat de diensten
zeer uur:
gewaardeerd
worden door de Duitssprekende va18.30
Ds. J. Smink
kantiegasten,
waarvan
de meesten nog steeds uit ons
Zondag 27 maart
buurland
afkomstig
maar ook wel uit Zwitserland,
11.00
uur: Dhr.
G. Bornzijn
- Samendienst
Luxemburg
en
Oostenrijk.
Doordat meerdere predikan18.30 uur: Ds. J. Smink
ten uit ons
netwerk met pensioen zijn gegaan, ook wat
Zondag
3 april
betreft
hun
in Ouddorp, en anderen
09.30 uur: Ds.‘vakantiebediening’
T. Koelewijn
18.30
uur:aantal
Ds. T.jaren
Koelewijn
na een
nu andere keuzes maakten voor de
Zondag
10 aprilwe veel energie gestoken in het zoeken
zomer, hebben
09.30
Ds. T.J.
Smink en voorgangers. Er is zelfs een
naar uur:
nieuwe
predikanten
18.30
uur:
Ds.
E.M.
deover
Jongde Ouddorpse ‘Ökumenische
artikel verschenen
Gottesdienste’ in de ‘Evangelische Zeitung’ (krant) van
Duitsland. Ook via de contacten met het Doopsgezind
Seminarium konden twee predikbeurten vervuld
worden.

Daarnaast is ook de huisvesting weer gelukt door de
momenteel leegstaande pastorie in te richten als tijdelijk vakantieverblijf. We zijn dankbaar voor deze voordelige mogelijkheid, want met het verdwijnen van eerdere
mogelijkheden om tegen gereduceerd tarief een vakanUitgeschreven
leden
tieverblijf te huren
is dit naar de toekomst toe wel een
Mevr.
C.L.
Baks,
Dhr
A. v/d
Burgh, Dhr.
Koese, Mevr. N. Koeseuitdaging. Overigens
betalen
de M.
predikantsgezinnen
Breen, Mevr. A. van Wijngaarden
ook zelf een deel, het betreft dus geen gratis vakantie
Ingeschreven
leden
maar een korting
op verblijf als ‘preekvergoeding in naDhr. J. Moerkerk, Mevr. J. Tanis, Dhr. C. Grinwis
tura’. Zo was de familie Weise uit Hamburg iets meer
Ingeschreven als vriend
dan twee weken in ons midden (drie weekenden/preekDhr. A. van Wezel, Mevr. J. van Kampen
beurten) en het jonge echtpaar Lucas Pfannkuche en
Tabea Speisekorn genoot niet alleen van het strand en
de omgeving, maar ook van de contacten met nieuwe
mensen die ze hebben leren kennen. Het was en is ‘gemeenschap van gelovigen’, over grenzen heen.
En dan tot slot de bezoekersaantallen. Die mogen weer
méér worden, een gebedspunt! Ook nu we weer op de
zondag de diensten hielden – in 2020 en 2021 zijn we
vanwege hygiëne en ventilatiemaatregelen naar de zaterdagavond gegaan – was het verschil met vóór corona duidelijk zichtbaar. Tegelijk werd bevestigd wat we
al wisten: reclame werkt. Niet alleen de posters op de
campings en in het dorp, maar ook de flyers onder de
ruitenwissers van Duitse auto’s zijn belangrijk. Wanneer
het lukte om meerdere ‘rondjes’ te doen met flyers op
zaterdag, dan was dat zichtbaar in het aantal bezoekers
op zondag. En bij navraag bleek ook: vele ‘eerste bezoekers’,
duszijn
mensen
die
niet eerder
Ouddorp
op va-schip,
Vanaf
januari
we aan
boord
van het in
prachtige
nieuwe
kantie
waren
danwel
die
voor
het
eerst
naar
de
Duitse
de Global Mercy. Wat is het groot! We hopen dat we onze weg
dienst
kwamen.
Eén
vrouw
nietvoordat
koffiedrinken,
ze in
snel
vinden
en ons
thuis
gaanbleef
voelen
we het werk
was
te
emotioneel
ervoor.
Maar
ze
sprak
meermaals
Afrika voortzetten. Voorlopig zijn we nog even in de buurt. Eerst
haar
dank ervoor
de gemeente
deze diensten
in
Antwerpen,
waaruit
dedat
afbouw
gestaag vordert.
En D.V. 26
februari
met 14 maart
komen
wemoeten
met hetzijn
schip
aanbiedttot
enen
benadrukte
dat het
zo had
dat naar
Rotterdam.
Wil je
het schip met eigen ogen zien of bezoeken?
ze uitgenodigd
was.

Familie v/d Noort is verhuisd

Houd deze site in de gaten: www.mercyships.nl En op
www.vijfaanboord.nl blijven we vertellen hoe het ons vergaat.
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