
Zondag 08-01-2023
1e zondag na Epifanie

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Ds. J. Smink
Opdragen Thijs Breederveld

GAAV Event 18.30 uur
Jorg Littooij

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

https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Agenda
Zondag 8 januari
09.30  uur Ds. J. Smink
18.30 uur GAAV Event
Maandag 9 januari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 10 januari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 11 januari
Donderdag 12 januari
Vrijdag 13 januari
19.00 uur GAAV activiteit
Zaterdag 14 januari
Zondag 15  januari
09.30 uur Ds. D. Smink jr.
18.30 uur Pastor B. Dijkstra-Geuze

Gebed gevraagd voor:

Een meelevende groet voor:

Vandaag 08-01 - In de ochtenddienst, waarin Thijs Breederveld wordt opgedragen,
gaat voor ds. J. Smink, onze oud predikant. Vanavond gaat Jorg Littooij voor. Hij is
assistent predikant Next Generation in de kerk van de Nazarener in Vlaardingen.

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te
gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de
houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder
heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Opbrengst collecten - Collecte voor de “Warme winter actie Oekraïne” van het
Doopsgezind Wereldwerk heeft € 1.906,20 opgebracht. Voor Stichting Kom Over
en Help is € 1.925,- aan giften binnengekomen. En voor de Schoenendoosactie is -
naast de gevulde dozen – een bedrag van € 45,- binnengekomen. De collecte voor
Mercy Ships heeft € 453,20 opgebracht. In december geldt de verdubbelingsactie
bij Mercy Ships, oftewel het bedrag wordt verdubbeld!

De opbrengst van het benefietconcert van 16 december jl. in tuin café “de
Overkant” was: €490,- voor de Muziekschool in Kyiv, in Oekraïne; €245,- voor st.
OZO voor hulpgoederen in de Oekraïne, €245,- voor st. DG Wereldwerk/Multipy
voor het warm de winter door kachel project, Oekraïne. Vanuit deze stichting zijn er
20 stroomgeneratoren verstuurd en in december zijn er nogmaals 20
stroomgeneratoren gestuurd. Het was een geweldig mooi concert, ieder hartelijk
voor de bijdragen. U kunt ervan uitgaan dat het goed besteed wordt.

Ringdag Dordrecht - Ik wil u graag nog even herinneren aan de Ringdag in
Dordrecht: 22 januari 2023, Jaarthema: “ Een wereld van verschil”, Remonstrantse
kerk, Cornelis de Wittstraat 28 te Dordrecht, 09.30 tot plm 16.00 uur, €15,00
(kinderen €7,50). Opgeven kan t/m 10 januari 2023, via Elma Postuma of Annelies
Snijders.
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Week van het brood - 16-21 januari 2023. Brood: daar zit een goed verhaal in.

Gevraagd - Wie wil een pan soep koken? Na de samendienst van zondag 22-01
waarop 2 kinderen opgedragen worden, willen we graag de mogelijkheid bieden om
een broodje met een kop soep te eten. Graag doorgeven aan Martha Witkamp.

Open Kerk - Ook aan het eind van het jaar hebben we weer mooie
dinsdagochtenden mogen beleven. Een aantal vluchtelingen waren naar Open Kerk
gebracht vanaf hun boot in Stellendam. We konden hen een luisterend oor bieden,
maar ook spellen zoals tafeltennis, sjoelen, snookeren en ook taallessen. We hadden
nooit gedacht dat Open Kerk iets zou kunnen betekenen voor asielzoekers die uit
diverse landen bij ons even konden ontspannen. Er zijn Bijbels uitgereikt in het
Arabisch en ook Bijbels in de Engelse taal. We merkten dat er bij onze
moslimbroeders duidelijk interesse was in het Christelijk geloof waarbij wij
veelvuldig als vraagbaak mochten fungeren. De boot vertrekt per 7 januari uit
Stellendam en wij hebben inmiddels afscheid van de mannen genomen. Heel veel
dank aan gemeenteleden die geholpen hebben aan vervoer en de warme ontvangst
de afgelopen dinsdagen. We gaan met Open Kerk door en hopen als vanouds weer
open huis te houden op de dinsdagmorgen tussen 09:00 en 11:00 uur waarbij U van
harte welkom bent voor een goed gesprek onder het genot van koffie of thee met
wat lekkers. Er is tweedehands kleding en er zijn tweedehands boeken verkrijgbaar.
En dat alles tegen vriendenprijzen! Allen hartelijk welkom!
Het team van Open Kerk
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Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied
NLB 92:1
Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

Votum en groet

Zingen
NLB 92:3
Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken  uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.

Inleiding op de dienst

Kinderlied
KIND 214
Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

Refrein:
In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
U maakt Uzelf bekend. (Refrein 2x)
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Woorden voor het leven

Zingen
NLB 364:4
In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

NLB 364:6
O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Morgengebed

Zingen
OPW 529 (refrein)
Want U alleen bent waardig, want U alleen bent waardig,
want U alleen bent waardig, o Koning.

JDH 724:1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

JDH 724:2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

JDH 724:3
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, laat ons niet verloren gaan!
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OPW 529 (refrein)
Wij prijzen U voor eeuwig,
wij prijzen U voor eeuwig,
wij prijzen U voor eeuwig,
o Koning.

Schriftlezing

Zingen
NLB 513:1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

NLB 513:2
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

NLB 513:3
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

NLB 513:4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging

Muziek
Terwijl de muziek klinkt, kunnen de woorden biddend worden overwogen
NLB 912:1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
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NLB 912:5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

NLB 912:6
Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Kinderzegening
Geboren op 24 oktober 2022
Thijs Hendrik, roepnaam Thijs
zoon van Bram en Inez Breederveld
broertje van Lotte

Zingen
OPW 189
De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.

Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

Dankgebed en voorbeden

Zingen
HO 26
Allen:
God heeft zijn naam gezegd:
Ik zal er zijn voor jou.
Hij gaat met jou op weg,
Hij blijft je eeuwig trouw.

Vrouwen:
Geloof hem op zijn woord,
Hij zet zich voor je in.
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind.
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Mannen:
God heeft zijn naam gezegd,
wij weten wie Hij is.
Je komt weer tot je recht,
Hij maakt geschiedenis.

Vrouwen:
Een bondgenoot is God
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt.

Mannen:
De schepping is in nood,
God brengt ons aan het licht.
Hij stelt op ons zijn hoop,
zalig wie vrede sticht.

Allen:
God heeft zijn naam gezegd,
wij nemen Hem ter hand.
Wij gaan met God op weg,
Hij staat aan onze kant.

Zegen

Uitleidend orgelspel

**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
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GAAV Event
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: GAAV-band

Zingen
YE 173 (OPW 867)
In geloof spreek ik de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede.
Ik spreek Jezus.

In geloof spreek ik de naam van Jezus
tot iedere verslaving breken zal.
In Hem is er hoop en echte vrijheid.
Ik spreek Jezus (↑).

Uw naam geeft leven. Uw naam geneest ons,
is vol van kracht, breekt alle banden,
brandt in het duister, schijnt in de nacht.

In geloof spreek ik de naam de van Jezus
over alle onrust, alle angst. Vrijheid voor wie worstelt met depressie.
Ik spreek Jezus (↑).

Uw naam geeft leven. Uw naam geneest ons,
is vol van kracht, breekt alle banden,
brandt in het duister, schijnt in de nacht.

Roep Jezus van de daken, Jezus overal.
Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
Over mijn familie spreek ik de grote naam: Jezus.

Roep Jezus van de daken, Jezus overal.
Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
Over mijn familie spreek ik de grote naam: Jezus.

Roep Jezus van de daken, Jezus overal.
Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
Over mijn familie spreek ik de grote naam: Jezus.

Roep Jezus van de daken, Jezus overal.
Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
Over mijn familie spreek ik de grote naam: Jezus.
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Uw naam geeft leven.
Uw naam geneest ons,
is vol van kracht,
breekt alle banden,
brandt in het duister,
schijnt in de nacht.

Uw naam geeft leven.
Uw naam geneest ons,
is vol van kracht,
breekt alle banden,
brandt in het duister,
schijnt in de nacht.

Couplet 4:
In geloof spreek ik
de naam van Jezus
over ieder hart
en elk verstand.
In zijn aanwezigheid
vinden wij vrede.
Ik spreek Jezus.

Zingen
YE 046
In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over ’t heelal.

Er is macht in Zijn woord,
als de wateren bruist Zijn stem.
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof want U regeert.
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Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon.
Verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn kroon.

Er is macht in Zijn woord,
als de wateren bruist Zijn stem.
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof want U regeert.

U regeert in onze harten,
U regeert over ’t heelal.
U regeert in ons leven,
U regeert overal!
U regeert! U regeert!
Overal!

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof want U regeert.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
en de lof want U regeert.

Welkom en gebed
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Zingen
YE 074 (OPW 638)
Wie is als Hij?
De leeuw maar ook het lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’,
alle heiligen aanbid Hem.

Wie is als Hij?
De leeuw maar ook het lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’,
alle heiligen aanbid Hem.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’,
alle heiligen aanbid Hem.

Zingen
YE 020
Christ is my reward
And all of my devotion
Now there's nothing
in this world
That could ever satisfy
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Through every trial
My soul will sing
No turning back
I've been set free

Christ is enough for me
Christ is enough for me
Everything I need is in You
Everything I need

Christ my all in all
The joy of my salvation
And this hope will never fail
Heaven is our home

Through every storm
My soul will sing
Jesus is here
To God be the glory

Christ is enough for me
Christ is enough for me
Everything I need is in You
Everything I need

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

The cross before me
The world behind me
No turning back
No turning back

The cross before me
The world behind me
No turning back
No turning back

13



Christ is enough for me
Christ is enough for me
Everything I need is in You
Everything I need

Christ is enough for me
Christ is enough for me
Everything I need is in You
Everything I need

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

Bidden voor de spreker

Preek

Zingen
YE 172
Net zo zeker
als dat wij weten.
Dat morgen
de zon weer opkomt.
Mogen wij weten
dat U zal komen.
Wanneer wij U
verwachten in ons hart.

14



Net zo zeker
als dat wij weten.
Dat morgen
de zon weer opkomt.
Mogen wij weten
dat U zal komen.
Wanneer wij U
verwachten in ons hart.

U zal komen
met vernieuwende kracht.
Voor wie naar U zoeken
Uw Naam aanroepen.
Heer wij wachten op U!

Net zo zeker
als dat wij weten.
Dat Uw woorden
voor altijd vaststaan.
Mogen wij weten
dat U zal komen.
Wanneer wij U
verwachten in ons hart.

U zal komen met vernieuwende kracht.
Voor wie naar U zoeken
En Uw Naam aanroepen
Heer wij – wachten.

U zal komen
met Uw stralende licht.
Met Uw milde regen
Uw rijke zegen.
Heer wij wachten op U!

U zal, U zal
Uw regen (↓) geven.
U zal, U zal
Uw regen (↑) geven.
U zal, U zal
Uw regen (↓)  geven.
U zal, U zal
Uw regen (↑) geven.
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Alles wat in ons is
verlangt naar de Here.
U zal, U zal Uw regen geven

U ziet ons dorstig hart
en zal reageren.
U zal, U zal Uw regen geven
Wij kijken vol verwachting
op naar de hemel.
U zal, U zal Uw regen geven

En houden vast aan
Uw belofte van zegen.
U zal, U zal Uw regen geven

U zal komen met vernieuwende kracht.
Voor wie naar U zoeken
En Uw Naam aanroepen
Heer wij wachten.

U zal komen
met Uw stralende licht
Met Uw milde regen
Uw rijke zegen
Heer wij wachten op U.

Zingen
YE 050 (OPW 701)
Hoor de roep van de Koning,
kijk omhoog naar de Zoon.
Laat je loflied als reukwerk zijn
dat opstijgt voor Zijn troon;

Want Gods rijke genade
wordt in Christus betoond
aan een ieder die in Hem gelooft.

Hoor de roep van de Koning,
om te leven in ’t licht;
Om als Christus te dienen
heilig voor Gods aangezicht.
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Om rechtvaardig te leven,
steeds in Zijn liefde één;
zo wordt Christus zichtbaar door ons heen.

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.

Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Verlossing in Jezus’ naam.

Hoor de roep van de Koning,
breng verlorenen thuis,
want God toont Zijn ontferming
in het wonder van het kruis.

Breng vergeving en vrede,
bied de wereld weer hoop,
totdat elke tong Zijn naam verhoogt.

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.

Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Verlossing in Jezus’ naam.

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Verlossing in Jezus’ naam.
Verlossing in Jezus’ naam.
Verlossing in Jezus’ naam.

Gebed
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Zingen
YE 120
The Lord bless you,and keep you. De Here zegent jou en Hij houdt je vast.
Make His face shine upon you Hij laat Zijn aangezicht over jou schijnen
and be gracious to you. en is barmhartig naar je.
The Lord turn His face toward you, De Here keert Zijn gezicht naar je toe,
and give you peace. en geeft je Zijn vrede

The Lord bless you,and keep you. De Here zegent jou en Hij houdt je vast.
Make His face shine upon you Hij laat Zijn aangezicht over jou schijnen
and be gracious to you. en is barmhartig naar je.
The Lord turn His face toward you, De Here keert Zijn gezicht naar je toe,
and give you peace. en geeft je Zijn vrede.

Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.

The Lord bless you,and keep you. De Here zegent jou en Hij houdt je vast.
Make His face shine upon you Hij laat Zijn aangezicht over jou schijnen
and be gracious to you. en is barmhartig naar je.
The Lord turn His face toward you, De Here keert Zijn gezicht naar je toe,
and give you peace. en geeft je Zijn vrede.

Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.

↓May His favor, be upon you Moge Zijn genade, bij u zijn
and a thousand generations en duizend generaties
and your family and your children. En je familie en uw kinderen.
And their children, and their children. En hun kinderen, en hun kinderen.

↓May His favor, be upon you Moge Zijn genade, bij u zijn
and a thousand generations en duizend generaties
and your family and your children. En je familie en uw kinderen.
And their children, and their children. En hun kinderen, en hun kinderen.

↑May His favor, be upon you Moge Zijn genade, bij u zijn
and a thousand generations en duizend generaties
and your family and your children. En je familie en uw kinderen.
And their children, and their children. En hun kinderen, en hun kinderen.
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May His favor, be upon you Moge Zijn genade, bij u zijn
and a thousand generations en duizend generaties
and your family and your children. En je familie en uw kinderen.
And their children, and their children. En hun kinderen, en hun kinderen.

May His presence go before you Moge Zijn aanwezigheid voor je zijn
and behind you, and beside you. en achter je, en naast je.
All around you, and within you Om je heen, en in jou
He is with you,He is with you. Hij is bij jou, Hij is bij jou.

In the morning, in the evening, In de ochtend, in de avond,
in your coming, and your going. in je komen, en je gaan.
In your weeping, and rejoicing. In je gehuil, en juichen.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Yeah! Ja!

Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.

May His favor, be upon you Moge Zijn genade, bij u zijn
and a thousand generations en duizend generaties
and your family and your children. En je familie en uw kinderen.
And their children, and their children. En hun kinderen, en hun kinderen.

May His presence go before you Moge Zijn aanwezigheid voor je zijn
and behind you, and beside you. en achter je, en naast je.
All around you, and within you Om je heen, en in jou
He is with you,He is with you. Hij is bij jou, Hij is bij jou.

In the morning, in the evening, In de ochtend, in de avond,
in your coming, and your going. in je komen, en je gaan.
In your weeping, and rejoicing. In je gehuil, en juichen.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
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He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.

May His favor, be upon you Moge Zijn genade, bij u zijn
and a thousand generations en duizend generaties
and your family and your children. En je familie en uw kinderen.
And their children, and their children. En hun kinderen, en hun kinderen.

May His presence go before you Moge Zijn aanwezigheid voor je zijn
and behind you, and beside you. en achter je, en naast je.
All around you, and within you Om je heen, en in jou
He is with you,He is with you. Hij is bij jou, Hij is bij jou.

In the morning, in the evening, In de ochtend, in de avond,
in your coming, and your going. in je komen, en je gaan.
In your weeping, and rejoicing. In je gehuil, en juichen.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
He is for you, He is for you. Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

Afsluiting

Zegen

**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
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