
Zondag 12-02-2023
Sexagesima

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Ds. T. Koelewijn
“Luister naar Jezus”

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: Annelies v/d Hoven Kerkenraadslid: Annelies v/d Hoven
Musicus: Ineke van Erkelens Musicus: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 103:1,3,5 Aanvangslied: NLB 92:1
Votum en groet Votum en groet
Kinderlied:* HH 2 Zingen: NLB 92:2
Inleiding op de dienst Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 705:1,2,4 Zingen: NLB 283:1,2,3,4
Morgengebed Avondgebed
Zingen: NLB 885 Zingen: NLB 413:1,2,3
Schriftlezing: Psalm 121 Zingen: OPW 355 (2x)

Mattheüs 17:1-9 (NBG 2004) Schriftlezing:
Zingen: NLB 680:1,4,5 Zingen: NLB 119:49
Verkondiging Verkondiging
Zingen: OPW 770 Zingen:
Dankgebed en voorbeden Dankgebed en voorbeden
Slotzang: NLB 415 Slotzang: NLB 247:1,2,3
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.

Extra collecte; Noodhulpactie voor slachtoffers aardbevingen.
Zie verderop in de weekbrief voor meer info.

**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.

“Herinner u het woord van de Here Jezus: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
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Agenda
Zondag 12 februari
09.30 uur Ds. T. Koelewijn
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Ds. J. Smink
Maandag 13 februari
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 14 februari
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari
19.00 uur GAAV Activiteit
Zaterdag 18 februari
10.00 uur Koffiedrinken met vrouwen
Zondag 19 februari
09.30 uur Ds. Chr. Ruhoux-Rueb
18.30 uur Dhr. T. Stortenbeker

Gebed gevraagd voor:

Jarig 12-02 -
Jarig 13-02 -

Vandaag 12-02 - In de ochtenddienst gaat voor ds. T. Koelewijn emeritus predikant
uit den Haag en in de avonddienst gaat voor ds. J. Smink onze voormalig predikant.

Inzameling spullen tbv lentefair en uitverkoop kleding - Op 1 april is er weer een
Lentefair in de kerk, er zijn allerlei leuke spulletjes in de verkoop. Op zaterdag 18/2
en 25/3 van 10-12u is er mogelijkheid in de kerk om mooie, bruikbare, schone spullen
in te leveren die we dan kunnen verkopen. Denk aan mooie boeken, goede kleding,
mooi, compleet speelgoed, maar we hebben ook mandjes voor het maken van
paasstukjes nodig. Op 18/2 en 25/3 houden we ook uitverkoop van de kleding van
10-12u. Heb je op 1 april zin en tijd om ons te helpen bij de verkoping of het
opruimen/opstarten? Of wil je wat bakken voor bij de koffie? Laat het ons weten op
activiteitencommissie@doopsgezindouddorp.nl of spreek Heike of Dick aan.

Bedankje - Lieve mensen, Bedankt voor alle zorg voor mij, de afgelopen tijd. Kaartjes,
gebeden en telefoontjes en ook culinaire gaven. Ik voel me gedragen en gezegend.
Lieve groet, Annet Verberne

Zingen Hernesseroord - Aanstaande zondag 12 februari zult u een aantal lege
plaatsen in de ochtenddienst aantreffen. Dat komt omdat het Gospelkoor van onze
gemeente, op uitnodiging, voor het eerst in 3 jaar weer Gods lof en eer zal bezingen in
Hernesseroord. Het zijn unieke diensten, waarin duidelijk wordt gemaakt dat ook de
kwetsbaren in onze samenleving, door God gewild en geschapen zijn. Het is een
spannende eerste keer weer voor ons. In de periode die achter ons ligt zijn, ook door
het Corona virus, verschillende bewoners ons ontvallen. We zullen dan ook met lege
plaatsen geconfronteerd worden. We vragen u te bidden voor de organisatie van de
diensten dat er weer veel nieuwe bewoners en vrijwilligers tijdens de diensten
mogen zijn. Uiteraard bent u van harte welkom. De dienst begint om 10.30. Voor de
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begeleiding van bewoners naar de diensten zijn vrijwilligers altijd welkom. Neemt u
daarvoor contact op met Annette Voogd-Troost.

Noodhulpactie voor slachtoffers aardbevingen - Maandagochtend werden Turkije
en Syrië opgeschrikt door twee zware aardbevingen. Duizenden mensen overleden,
tienduizenden mensen raakten gewond en er is veel schade aangericht. Daarom komt
ZOA (www.zoa.nl) meteen in actie met noodhulp in beide getroffen landen. De
organisatie ZOA is al aanwezig in het getroffen gebied en kan daarom zo snel
mogelijk de juiste noodhulp verlenen samen met hun lokale partners. Bijv. voedsel,
onderdak, winterhulpen water. De extra collecte deze zondag is daarom voor deze
noodhulpactie. U kunt uw donatie geven na de eredienst in de collectezak bij de
uitgang, via de GIVT app (“collecte 2”) of via het IBAN van de kerk o.v.v. “noodhulp”.

Koffiedrinken met vrouwen - Zoals eerder al aangekondigd: zaterdagochtend 18
februari zijn alle vrouwen welkom voor een paar uurtjes gezelligheid met elkaar.
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. Neem gerust
iemand mee en 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. We hopen weer zoveel mogelijk vrouwen te zien en spreken.
Jolanda en Denise: 0648820969.

Aardbevingen in Turkije - Een ieder heeft maandag j.l. het vreselijke nieuwsbericht
vernomen van de enorme omvangrijke zeer zware aardbevingen in Turkije en Syrië.
Onze zoon Ricardo woont met zijn vrouw Özlem en hun dochtertje Mira in Turkije in
Ödemis, circa 100 km land inwaarts vanaf Izmir aan de westkust. Zij zitten goddank
niet in het rampgebied. Afgelopen maandagmorgen zijn zij met het fonds gestart
“Noodhulp Aardbeving Turkije” om donaties te ontvangen waar direct eerste
levensbehoeften voor gekocht worden die binnen één dag op transport gaan naar het
rampgebied. Maandagavond hebben ze levensmiddelen en 240 truien, broeken en
sokken gekocht, die bij een centraal verzamelpunt ingeleverd worden en deze eerste
goederen zijn dinsdagmorgen vroeg op transport naar het rampgebied vertrokken.
Het plan is elke dag vrachtwagens met hulpgoederen van Ödemis te laten vertrekken
naar het rampgebied. Op deze manier helpen zij om hulp te bieden op de meest korte
termijn, wat heel belangrijk is voor de vele overlevenden in het rampgebied. Bij deze
verzoeken wij u hun te gedenken met een donatie. Als gelovige ouders zien we het als
taak om hulp te bieden waar nodig, dichtbij of veraf. We bidden voor allen die zo
zwaar getroffen zijn. De donaties kunnen per bank overgemaakt worden via
onderstaande link https://bit.ly/3xbLGdQ Laat je hart spreken en help! Corrie en
Jan-Arie Redert

http://www.zoa.nl/
https://bit.ly/3xbLGdQ


Ochtenddienst

NLB 103:1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

NLB 103:3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

NLB 103:5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

HH 2
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,

maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
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NLB 705:1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

NLB 705:2
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.

NLB 705:4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer!

NLB 885:1
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

NLB 885:refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

NLB 885:2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
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NLB 885:refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

NLB 680:1
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

NLB 680:4
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.

NLB 680:5
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.

OPW 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

INSTRUMENTAAL

7



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

NLB 415:1
Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

NLB 415:2
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

NLB 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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Avonddienst

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.

NLB 92:2
Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

NLB 283:1
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

NLB 283:2
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

NLB 283:3
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

NLB 283:4
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
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NLB 413:1
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.

NLB 413:2
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!

NLB 413:3
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.

OPW 355 (2x)
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.

NLB 119:49
Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal ’t als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.
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NLB 247:1
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

NLB 247:2
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

NLB 247:3
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
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