Zondag 20-11-2022
Eeuwigheidszondag

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. A. vd Maas
Avonddienst 18.30 uur
Ds. J. Smink

We noemen de namen
hardop, één voor één
in de wetenschap:
God vergeet er géén

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

Agenda
Zondag 20 november
09.30 uur Ds. A. vd Maas
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Ds. J. Smink
Eeuwigheidszondag
Maandag 21 november
13.00 uur Gebedsgroep
19.30 uur Ledenvergadering
Dinsdag 22 november
09.00 uur Open kerk

19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 23 november
Donderdag 24 november
15.00 uur 55+ middag
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
11.05 uur Dhr. T. van Teijlingen
18.30 uur Dhr. D.J. Pieterman

Gebed gevraagd voor:
Jarig 23-11 Jarig 26-11 Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met
woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk
van ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.
Pastoraat = Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg;
voor en met je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het
kan. Deze taak doen we ook als gemeente. Naast de groeigroepen is er is ook een
team van pastorale medewerkers in de gemeente aangesteld. Zij willen er voor u
zijn bij vreugde en verdriet, of zorgen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan
pastorale zorg. Dan kunnen we u tot steun zijn! Met elkaar in vertrouwen op weg
met de Heer. Anneke Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad
Vandaag 20-11 - In de ochtenddienst gaat voor ds. A. van der Maas,
classispredikant van de protestantse kerk. In de avonddienst gaat voor ds. J. Smink
onze voormalig predikant.
Geboorte - Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon en broertje
Thijs Hendrik, roepnaam Thijs. Geboren op maandag 24 oktober 2022. Bram, Inez
en Lotte Breederveld,
Kostbaar, waardevol, geliefd. Jesaja 43:4
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Kerstpakkettenactie - Ook dit jaar vragen wij u om te delen met
mensen rondom ons, die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Dit kunt u doen door uiterlijk 14 december een gift
over te maken onder vermelding van “Kerstpakkettenactie”. Het
IBAN nummer is NL 13 RABO 035 12 64 272 ten name van
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Ook is het mogelijk via de
QR-code hiernaast uw gift over te maken. Het is niet mogelijk
om boodschappen en geschenken in de kerk neer te zetten voor
deze actie. U kunt ervan overtuigd zijn dat de ingezamelde gaven met zorg, liefde en
aandacht – in de vorm van boodschappenpakketten – worden verdeeld. Mogen we
op uw bijdrage rekenen? Alvast hartelijk dank!
55+ middag - Bent u 55+ en/of alleen gaande, dan bent u DV
donderdagmiddag 24 november vanaf 15.00 uur van harte
uitgenodigd in ons midden. Deze middag staat er naast de
meditatie een gezellig samenzijn op het programma. Wij zien
ook met grote dankbaarheid terug op middag van 27 oktober jl.
waar Youth For Christ Goeree-Overflakkee hun presentatie
gaf, en we voor hen een collecte mochten houden. De totale
opbrengst is € 300,80 !!! U allen heel hartelijk dank voor uw
gave. Het is alsnog mogelijk het werk va YFC GO te ondersteunen, dit mag via de
speciale QR code hiernaast afgebeeld.
Onderwijsavond - Donderdag 1 december is er weer een onderwijsavond. We
willen u daar allemaal van harte voor uitnodigen. Het Thema is Dichter bij de Vader.
De spreker is Henk Bruggeman uit den Haag. Deze avond is ook een mooie
gelegenheid om iemand mee te nemen die meer over God als Vader wil leren. We
willen om 19.30 uur beginnen in de ontmoetingsruimte, inloop vanaf 19.00 uur. We
kijken uit naar een avond waar we weer dichter bij het Vaderhart van God komen.
Henk van Deijk en Carla Tuk.
Kerstconcert - DV zaterdag 10 december wordt een advent- kerstconcert
gehouden in de Doopsgezinde Gemeente. Muziekensemble Musica Sororum spelen
en zingen voor ons, het muziekensemble Cular (panfluit, dwarsfluit, viool, hobo,
piano) spelen voor ons en Ds. Joh. Smink zal spreken. Jan Teeuw begeleid koor- en
samenzang. Aanvang 20.00 uur, toegang is vrij en er is een collecte tijdens het
concert.
Collecte The Innercity Project - De collecte van 6 november jl ten bate van het
Innercity Project heeft het mooie bedrag van € 608,50 opgebracht! We zijn
ontzettend dankbaar en blij dat we als DGO op deze manier zoveel kunnen
betekenen voor mensen die onder heel moeilijke omstandigheden hun weg in het
leven proberen te vinden. Ook heel veel dank voor de nagekomen slaapzakken!
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Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musicus: Ineke van Erkelens
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm (staande)
PS 85:1
Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
PS 85:3
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de HERE die ons zegent met zijn goed.
PS 85:4
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Moment van stilte, votum en groet (staande)
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Zingen
HH 16:A
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
HH 16:B
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
HH 16:C
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Inleiding op de dienst
Kinderlied*
HH 429
Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets dat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
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En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets dat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt. (Refrein)
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt;
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
Morgengebed
Zingen
OPW 334:A1
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
OPW 334:B(1)
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
OPW 334:A2
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
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OPW 334:B(2)
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
OPW 334:A3
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
OPW 334:B(3)
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
Schriftlezing: Deuteronomium 15:1-11 (NBV)
Zingen
NLB 146c:3
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
NLB 146c:7
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
Schriftlezing: Mattheus 22:34-40 (NBV)
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Zingen
GEZ 426:1
Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.
GEZ 426:5
Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.
Verkondiging
Zingen
NLB 838:3
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
NLB 838:4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Dankgebed en voorbeden
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Slotlied
GEZ 95:1
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.
GEZ 95:2
Dan zullen wij met alle heilgen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.
GEZ 95:3
Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte bij de uitgang
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.
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Avonddienst
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musici: Ineke van Erkelens (orgel), Tabea Lanzke (blokfluit)
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Muziek ‘Präludium’ - A.. Corelli
Votum en groet
Zingen
NLB 138:2
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.
NLB 138:4
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, / wil bijstand zenden.
Inleiding op de dienst
Muziek ‘De mensen die we missen’
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.
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God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.
Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!
Gebed
Zingen
OPW 136
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
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Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dienst van gedenken
Toeleiding
Orgel en fluit
NLB 748:1
Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.
Zij gingen ons voor...
Br. Jacob van Hofwegen
Br. Wijnand Tanis
Echtgenoot van Jobje Flikweert
Zingen
NLB 748:2
Dan klinken de bazuinen luid
tot aan de verste kimmen.
Dan zullen alle doden uit
hun smalle graven klimmen.
Maar die nog op de aarde gaan,
die zal de Heer van stond af aan
tot nieuwe mensen maken.
Zr. Adriana Tieks - Hospers
Weduwe van Jacob Tieks
Br. Leo Put
Weduwnaar van Leny Kruithof
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Zingen
NLB 748:4
O Jezus, help mij dan ter tijd
terwille van uw wonden,
dat in het boek der zaligheid
ook mijn naam wordt gevonden.
Ik koester ook geen twijfel meer,
ik weet ook wel, getrouwe Heer,
dat Gij hebt overwonnen.
Zij kwamen...
Romee Liva van Splunder, roepnaam Riley
Dochter van Dominique van Splunder en Loraine van Huizen
Lucas Andreas Willem Tebrugge, roepnaam Lucas
Zoon van Andre en Corina Tebrugge
Naomi van Splunder
Dochter van Leonie van Splunder
Juumi Nessa Kataleya Roozemond, roepnaam Safira
Dochter van Willem Jan en Evaline Roozemond
Thijs Hendrik, roepnaam Thijs
Zoon van Bram en Inez Breederveld
Zingen
Melodie GEZ 290
De kind’ren die geboren zijn,
zij leven hier op aard
én trekken verder, groot en klein,
door liefde wel bewaard.
God is voor hen een Vader God
bij vreugde en in pijn:
Als moeder draagt hij z’ allen tot
zij in het Godsland zijn.
Er loopt een weg toe naar dat land
waar kind’ren over gaan;
Zo halen zij de overkant,
God zorgt voor hun bestaan.
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Schriftlezing
Zingen
NLB 119a:1
Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.
NLB 119a:4
God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
Verkondiging
Zingen
NLB 726:1
Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
NLB 726:2
Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.
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NLB 726:3
Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed van ’t lam gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.
NLB 726:6
God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.
Dankgebed en voorbeden (staande)
Zingen
GEZ 416:2
Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!
Zegen
Muziek ‘Sarabande’ - A. Corelli
Collecte bij de uitgang
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.
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Vandaag gedenken wij
die in ’t voorbije jaar
door de dood ontvielen
veel gedachten leven
nog in onze zielen
hier is een plek van rust
dit is het huis des Heren
God wil Zijn aangezicht
genadig tot ons keren
Hij komt naar ons toe
in gebeden en in lied
Zijn armen houden vast
Hij verlaat ons niet
wij vinden ware troost
bij de goede Herder
veilig in Zijn hoede
kunnen wij weer verder
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