
Zondag 29-01-2023
Laatste zondag na Epifanie

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Dhr. B. Schot
“De levende op weg om te sterven en

de stervende op weg om te leven”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. J. Smink

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


Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten Kerkenraadslid: Geoff Flikweert
Musicus: Ineke van Erkelens Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen
Aanvangslied: GEZ 466:1,2,3 Aanvangslied: NLB 133:1,3
Votum en groet Welkom en groet
Zingen: OPW 228 Zingen: Lied (melodie PS 134)
Inleiding op de dienst Inleiding op de dienst
Kinderlied:* HH 430 Zingen: NLB 974:1,2,4,5
Morgengebed Avondgebed
Zingen: JDH 657 Zingen: NLB 887
Schriftlezing: Leviticus 14:1-7 (NBV21) Zingen: NLB 886
Zingen: OPW 427 Schriftlezing
Verkondiging Verkondiging
Zingen: JDH 150 Zingen: OPW 126
Dankgebed en voorbeden Dankgebed en voorbeden
Slotzang: GEZ 255 Slotzang: NLB 250:1,3,6,9
Zegen Zegen
Muziek na de dienst Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang) Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.

**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.

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor Vredesonderwijs
Indonesië. Wanneer u wilt geven aan de bijzondere collecte van de ochtenddienst

middels de QR-code, kiest u voor ‘’collecte 2’’.

“Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de Here, mijn zien, en vergeet niet een van zijn weldaden."
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Agenda
Zondag 29 januari
09.30 uur Dhr. B. Schot
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Ds. J. Smink
Maandag 30 januari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 31 januari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 1 februari
Donderdag 2 februari
Vrijdag 3 februari
Zaterdag 4 februari
08.45 uur Mannendag
Zondag 5 februari
09.30 uur Dhr. W. de Vink
18.30 uur Ds. N. van der Leer

Gebed gevraagd voor:

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 29-01 - In de ochtenddienst gaat voor de heer Ben Schot uit
Hellevoetsluis, lid van de Agapè gemeente in Hellevoetsluis waar hij regelmatig
spreekt. Daarnaast verzorgt hij spreekbeurten in een aantal gemeenten van
verschillende signatuur. Hij is samen met zijn vrouw 11 jaar full-timer geweest bij
‘Jong en Vrij’, een stichting voor schoolevangelisatie en verbonden aan de
trainingschool voor discipelschap van Jong en Vrij. In de avonddienst gaat voor ds. J.
Smink, onze voormalige predikant.

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.

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
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Bericht - We ontvingen het droeve bericht dat is overleden de heer J. v.d Spek, de
vader van ds. Joris v.d. Spek. De familie v.d. Spek was jarenlang gastlid van onze
gemeente tot het moment dat ze hun caravan in Ouddorp hebben weggedaan. We
wensen de familie sterkte en Gods zegen en gedenken hen in onze gebeden.

Van de nominatiecommissie - Vergeet u niet namen in te dienen? 11 januari 2023
hebben alle leden van de gemeente een brief ontvangen van de nominatie-
commissie. Hierin stond o.a. vermeld dat leden van de gemeente kandidaten onder
de aandacht van de commissie mogen en kunnen brengen (zie reglement artikel
4.3.1). U kunt per vacature maximaal 2 kandidaten voordragen dus in totaal
maximaal 4. U kunt uw beargumenteerde voordrachten vóór dinsdag 7 februari a.s.
in een gesloten envelop in de brievenbus in de hal van de kerk deponeren of
opsturen naar Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp, onder
vermelding van “Nominatie Commissie” of per email sturen naar
nominatiecommissie@doopsgezindouddorp.nl

Kinderwerk - Ben jij al in de vernieuwde kinderruimtes geweest? Kom gerust even
kijken na de dienst. In het kinderwerk zijn we op zoek naar extra medewerkers. Lijkt
het je leuk met kinderen te werken, te knutselen en Gods woord op diverse
creatieve en leerzame manieren door te geven aan kinderen? Dan horen we graag
van je. Neem contact op met Martha Witkamp of Martha de Busschère. Of stuur
een mail naar kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl
Kommy, Taakgroep Kinderwerk.

Herdenkinsdienst 5 februari - De morgendienst van 5 februari aanstaande zal in
het teken staan van de Watersnoodramp die ons eiland op 1 februari 1953 zo zwaar
heeft getroffen. Het is dan 70 jaar geleden en het is goed om hier aandacht aan te
besteden. Het is een themadienst waarin zal voorgaan Willem de Vink en waarbij
medewerking wordt verleend door Hanna Manokina piano, Tabea Lanzke blokfluit
en Ineke van Erkelens op het orgel. Ook de kinderen zullen zullen speciale aandacht
krijgen in deze herdenkingsdienst.
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Ochtenddienst

GEZ 466:1
Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een englenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

GEZ 466:2
En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waatren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

GEZ 466:3
Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

OPW 228
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
om U te loven, o Heer.
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
om U te loven, o Heer.

Refrein:
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de heil'ge Geest, de Drie-in-Een.
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de heil'ge Geest, de Drie-in-Een.

Tegenstem:
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
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HH 430
Refrein:
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben
en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.
Dus ook op elk moment
en niet ‘zo af en toe’
want dat maakt een heel groot verschil. (Refrein)

Ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong,
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein. (Refrein)

Toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest. (Refrein)

JDH 657
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout,
en mij redde van de dood.

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf,
hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf. (refrein)
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'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven,
Over zond' en satans macht. (refrein)

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn. (refrein)

OPW 427
Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U als gelouterd goud; puur goud.

Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest
en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij.

JDH 150
Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg,
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dierb're Heiland! onze toevlucht!
Gij zijt onze hulp en borg,
als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

GEZ 255
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
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Avonddienst

NLB 133:1
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

NLB 133:3
Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Lied (melodie psalm 134)
Vrede met u in deze kring.
Vrede van Hem, die met ons ging
en met ons gaat in alle pijn
waarmee wij mensen mensen zijn.

NLB 974:1
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

NLB 974:2
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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NLB 974:4
Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

NLB 974:5
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

NLB 887:1
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.

NLB 887:2
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.

NLB 887:3
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

NLB 886:1
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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NLB 886:2
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.

OPW 126
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

NLB 250:1
Ik leg mij in uw hoede neer
en mag de vrede vinden.
Wie zich aan U gewonnen geeft
slaapt in als uw beminde.

NLB 250:3
Gij houdt uw sterke arm gestrekt
om alle kwaad te weren,
en tegen angsten toegedekt
mag ik bij U verkeren.

NLB 250:6
Omdat ik U als helper ken
zult Gij mijn toekomst wezen.
Ik hoef niet, wat verborgen is,
nu al te kunnen lezen.

NLB 250:9
Ik weet dat ook de dag die komt
mij zicht op U zal geven;
ik vind in wat Gij hebt voorzien
de zin van heel mijn leven.
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