
Zondag 22-01-2023
3e zondag na Epifanie

Weekbrief
Samendienst 11.05 uur

Ds. E. M. de Jong
“Er is hoop”

Opdragen Lukas Tebrugge en Safira Roozemond

Avonddienst 18.30 uur
Dhr. H. ten Voorde

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 22 januari
09.30 uur Wereldbroederschapsdag

in Dordrecht
11.05 uur Ds. E.M. de Jong
18.30 uur Dhr. H. ten Voorde
Maandag 23 januari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 24 januari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 25 januari
Donderdag 26 januari
15.00 uur 55+ Middag
Vrijdag 27 januari
Zaterdag 28 januari
Zondag 29 januari
09.30 uur Dhr. B. Schot
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:

Vandaag 22-01 - In de ochtenddienst gaat voor ds. E.M. de Jong, predikant in de
Hervormde Gemeente van Simonshaven-Biert. In de avonddienst gaat dhr. H. ten
Voorde uit Hellevoetsluis voor.

55+ Middag - D.V. donderdag 26 januari a.s. is er weer een middag voor 55+ers en
alleengaanden. Deze middag zal in het teken staan van het culturele erfgoed van
Nederland wat ook op ons eiland volop aanwezig is. Komt u ook? U bent welkom om
15.00 uur in de ontmoetings ruimte van de kerk.

Koffiedrinken met vrouwen - Na de gezelligheid van het koffiedrinken op
zaterdagochtend 5 november (we waren met meer dan 25 vrouwen van alle
leeftijden!) hebben we vaak de vraag gekregen of dit vaker gaat gebeuren. Ja, er
komt een vervolg, hoewel het niet structureel zal zijn. Reserveer alvast zaterdag-
ochtend 18 februari voor een paar uurtjes gezelligheid, uiteraard met iets lekkers
erbij. Als iemand het leuk vindt om iets lekkers mee te nemen of op een andere
manier te helpen, dan vinden we dat heel leuk. Ook deze keer zal het plaatsvinden in
de kerk. Nu in de ontmoetingsruimte, om het toegankelijker te maken voor mensen
die de trap niet zo fijn vinden. Aanmelden is niet nodig, wel handig zodat we genoeg
lekkers hebben voor iedereen. Wanneer: Zaterdag 18 februari, tussen 10.00 en
12.00 uur Waar: In de ontmoetingsruimte in de kerk We hopen weer zoveel
mogelijk vrouwen te zien en spreken. Jolanda en Denise: 0648820969.
Oproep - Wie ziet het zitten om mijn taak over te nemen? Het gaat om het doen van
de boodschappen voor de kerk (koffie, toiletpapier, schoonmaakmiddelen e.d.). De
boodschappen worden ongeveer 1x per maand gedaan. Meer informatie: Joke
Verduyn, tel 0187-681173.

Energie toeslag van 2 x € 190,- - Ná de oproep om deze toeslag te doneren als u het
kunt missen, zijn er diverse giften binnengekomen waarmee gelukkig een aantal
aanvragen gehonoreerd konden worden. We hebben echter de indruk dat er de
komende maanden meer aanvragen zullen binnenkomen. Mocht u alsnog de energie
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toeslag willen doneren, kunt u dit overmaken naar de bankrekening van DGO onder
vermelding van het doel “energie subsidie”. IBAN: NL13RABO 0351 264 272. Als u
alsnog een aanvraag voor financiële ondersteuning wilt doen, kunt u met één van de
vertrouwenspersonen contact opnemen: Martin Lodder 06 13 89 60 02 of Bram
Vos 06 20 54 87 51. We zijn dankbaar dat we als gemeente zo naar elkaar mogen
omzien.

Onderwijsavond - Donderdag 2 februari is de laatste onderwijsavond met Henk
Bruggeman. Ben je nog niet bij de vorige avonden geweest dan is dit je kans om nog
meer te horen over het Vaderhart van God. We willen u daarom van harte
uitnodigen. Deze avond is ook weer 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. Ook is er na de pauze gelegenheid
om vragen te stellen. We zien uit naar jullie komst en een avond waar we weer
dichter bij het Vaderhart van God komen. Henk van Deijk en Carla Tuk

Pastoraat nieuwe stijl:
- Het begint met uw hulpvraag door te geven aan de coördinator pastoraat

Anneke Akershoek, 0622097622 of pastoraat@doopsgezindouddorp.nl
- We kijken naar mogelijkheden en aansluiting die passend is.
- De (jaarlijkse) bezoeken worden niet meer gecontinueerd, maar contacten

die lopen blijven bestaan.
- Laat ook gerust weten, als u een regelmatig bezoekje op prijs stelt.
- Als uw naam op de liturgie genoemd wordt, kunnen we als gemeente

betrokken zijn, in gebed en medeleven. Daarvoor dient u een
toestemmingsformulier in te vullen. Dit is éénmalig en heeft u nodig om uw
naam en adres op de liturgie te kunnen plaatsen. Dit formulier is te vinden
op de site van de gemeente.

- We zijn een als taakgroep pastoraat een groep mensen die betrokken willen
zijn en een extra stapje mee willen lopen.

- We hebben geen indeling meer in wijken maar in kwaliteiten van de
pastorale werkers.

- De ouderen uit de gemeente willen we minimaal 2x per jaar bezoeken.
- Omzien naar elkaar is ook een taak van ons allen als gemeente.

Namens de taakgroep pastoraat, Anneke Akershoek
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Samendienst
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Muziek: m.m.v. Gospelkoor

Inleidende muziek

Inleidend lied OPW 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen,

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.
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Welkom en mededelingen door Carolien Lodder

Zingen OPW 343
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Morgengebed door Pie van Oostenbrugge

Opdragen kinderen
Geboren op 29 januari 2022
Lucas Andreas Willem Tebrugge, roepnaam Lucas
Zoon van André en Corina Tebrugge
Broertje van Mirthe

Geboren op 13 september 2022
Juumi Nessa Kataleya Roozemond, roepnaam Safira
Dochter van Willem-Jan en Evaline Roozemond
Zusje van Jan, Nikita en Katinka

Zingen PSOB 105:5 (wenslied ouders Lucas)
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Zegening van de kinderen

Zingen Sela 09 8 (wenslied ouders Safira)
God geeft leven, kwetsbaar leven
naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft je
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente
leggen wij op jou Zijn naam,
geven wij je terug aan Hem,
die jou heeft doen bestaan.
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In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan
alle dagen; Hij is trouw.

Welkom namens kinderwerk door Martha Witkamp

Kinderlied OTH 541
Refrein
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er’s niets dat Hij niet kan doen.
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er’s niets dat Hij niet kan doen.

De bergen schiep Hij,
rivieren erbij,
de sterren die maakte Hij ook!
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er’s niets dat Hij niet kan doen. (refrein)

Mijn Vader is Hij,
Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er’s niets dat Hij niet kan doen. (refrein)

Heb jij soms verdriet?
’t Is God die het ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er’s niets dat Hij niet kan doen.
Er’s niets dat Hij niet kan doen.

Mijn God is zo groot, )
zo sterk en zo machtig. ) 3x

Kinderen naar kleuter- en kinderdienst.
De kinderen uit groep 7 & 8 en de jongeren blijven in de kerkdienst.
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Voorstellen nieuwe leden
De heer en mevrouw Bijloo
De heer en mevrouw Tebrugge
Mevrouw Smits

Schriftlezing Psalm 121 (BB)

Verkondiging

Zingen Sela 07 10
Jezus, U blijft niet op afstand staan:
U bent één gebed bij mij vandaan.
Niemand anders komt zo dichtbij,
U bent hier en woont in mij.

Hier ben ik in uw aanwezigheid.
Breek de muur af die mij van U scheidt.
Leer mij steeds meer uw stem verstaan:
kom tot mij en spreek mij aan.

De Heer is hier,
Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.

INSTRUMENTAAL

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij.
Neem de onrust weg en zegen mij.
Schenk uw vrede die bij mij blijft;
liefde die mijn angst verdrijft.

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart.
In uw armen vind ik nieuwe kracht.
Niemand anders dan U alleen,
draagt mij door dit leven heen.

De Heer is hier,
Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.
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De Heer is hier,
Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.

Dankgebed en voorbeden door Rosanne Nap

Collecte en afsluiting (bedanken) door Petra
In de ochtenddienst is de 2e collecte ten bate van
het werk van Mennonite World Conference.
Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst
middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’.

**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.

Zingen OPW 845 (wenslied jongeren)
De Heer zegent en beschermt jou. Hij schijnt zijn stralende licht,
genadig op jou. De Heer ziet jou, en bewaart jou; Hij geeft vrede.

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

Mag zijn goedheid jou omgeven, tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters.

De Heer Zelf zal voor je uitgaan. Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je: Hij is bij je, Hij is bij je.

In de morgen, in de avond, als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde, Hij is bij je, Hij is bij je.
Hij is bij je, Hij is bij je.
Hij is bij je, Hij is bij je.
↑ Hij is bij je, Hij is bij je.

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

Zegen

Uitleidende muziek
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Avonddienst
Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musicus: Jan de Wit

Inleidend Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 100
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Votum en Groet

Zingen NLB 413
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.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
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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.

Inleiding op de dienst

Zingen OPW 593
Lam van God, o, heilig Lam van God,
in het midden van de troon. Lam van God,
o, heilig Lam van God, werd geslacht als Mensenzoon.

Zegevierend voor altijd;  overwinning werd een feit.
U komt toe aanbidding, eer en wijsheid,
sterkte en macht, sterkte en macht.

Lam van God, o, heilig Lam van God,
in het midden van de troon. Lam van God,
o, heilig Lam van God, werd geslacht als Mensenzoon.

Zegevierend voor altijd;  overwinning werd een feit.
U komt toe aanbidding, eer en wijsheid,
sterkte en macht, sterkte en macht.

INSTRUMENTAAL

(↑) Zegevierend voor altijd; overwinning werd een feit.
U komt toe aanbidding, eer en wijsheid,
sterkte en macht, sterkte en macht.

Heerlijkheid, heerlijkheid,
heerlijkheid, heerlijkheid.

Avondgebed

Zingen NLB 680
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
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Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.

O heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.

Schriftlezing Johannes 1:29-34; Openbaring 5:6-14

Zingen OPW 393
Lam van God, Heilige;
Jezus Christus, Zoon van God
was bereid te sterven ook voor mij.
Dat ik – hoe schuldig ook –
mag weten dat uw bloed
mij vrijmaakt, mij reinigt en heiligt.

Refrein:
Ik verhoog U, Jezus, mijn Offerlam.
Ik verhoog U, mijn Verlosser en mijn God.
Ik verhoog U, waardig Lam van God
en vol eerbied buig ik neder voor uw troon.

Verkondiging

Filmpje

Zingen OPW 277
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbeden
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Slotzang NLB 487
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

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.


