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Pastorale
Geef ons heden ons dagelijks brood (Math 6:11) 
Een zin in het gebed dat onze Here jezus Christus ons 
leerde bidden, niet met veel omhaal maar gewoon en 
eenvoudig. juist over diE eenvoud van woorden in deze 
zin, wil ik het even met u, met jou hebben. Want zo een-
voudig is het nu ook weer niet. Hoe ik daartoe geko-
men ben, ligt een beetje voor de hand vanwege het 
turkey red Wheat, graan project in de gemeente. (zie 
Perspectief december 2022 en eerder)

gelukkig wordt dit gebed nog in veel huizen, gezinnen 
gebeden, soms hardop, soms gezongen, soms gepre-
veld in een ziekbed, soms in stilte voor een maaltijd. Die 
ene zin: ”geef ons heden ons dagelijks brood”, lijkt iets 
onooglijks kleins, niet noemenswaardig maar vergis je 
niet het is van groot belang, omdat god ons heden, niet 
gisteren of morgen maar vandaag! Dagelijks wil geven 
wat we nodig hebben (Ex 6:4). 

ja maar…die grote problemen overal dan? grote proble-
men kunnen je helemaal van slag maken. door je dage-
lijks te richten op het gebed wat de Here jezus Christus 
ons leerde, knippen we als het ware een groot probleem 
in stukjes. genoeg voor die dag, telkens opnieuw een 
dag vooruit, vertrouw op god dat Hij je zal helpen, elke 
dag opnieuw.

zoals u, jij weet kun je met 1 graankorreltje niet zoveel…
of…toch wel?! Als het graankorreltje gezaaid wordt in de 
goede grond, als het gezegend en gebeden wordt dat 
het groeien mag, dan vormt zich een plantje met een 
halm met vele korrels en vele halmen op een veld zor-
gen uiteindelijk voor brood, voedsel voor mens en dier. 
Waar graan is, is brood en geen hongersnood.

“Brood om te delen, met velen’
de Bijbelse betekenis van brood, staat niet alleen voor 
brood zoals we dat kennen van de bakker. nee, het 
gaat hier ook om samen eten, samen delen, elkaar be-
moedigen, troosten, samen lachen en huilen. door de 
woorden “geef ons heden ons dagelijks brood”, staan 
we open voor elkaar, zijn we ontvankelijk en kwetsbaar 
voor hetgeen god ons (u, jij, mij) in afhankelijkheid van 
Hem ons wil zeggen.

denk eens aan een ander bijvoorbeeld diegene naast 
je in de kerk, via de krat van de voedselbank, je colle-
ga op je werk of je klasgenoot, of vluchtelingen dicht-
bij op een boot in de haven, in je straat, of ver weg in 
landen van oorlog, honger en andere rampspoed. Hebt 

u, heb jij dan genoeg brood voor elke dag of kun je nog 
iets delen met een ander? op akkers van oorlog, ramp-
spoed of zout water wil niet zomaar iets nieuws groei-
en. Wat kunt u, jij daar concreet aan doen? vanuit onze 
gemeente is er bijvoorbeeld eind vorig jaar meel meege-
gaan naar de oekraïne en jordanië.

Here God geeft ons genoeg voor elke dag opnieuw. Bidt 
mee met onze Here Jezus Christus die heeft gezegd: “Ik 
ben het brood des levens; wie tot mij komt, zal nimmer-
meer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer 
dorsten “(John 6:35).

Welk voedsel heeft u, heb jij nodig? 

Wist je dat:
de kerkdeuren open staan voor u voor jou als je op zoek 
gaat naar het ware brood des levens, daar kun je men-
sen vinden die je op weg helpen, brood als leeftocht 
voor onder weg meegeven, bijvoorbeeld door met je te 
bidden, door de wekelijkse diensten of deel te nemen 
aan bijbelstudiegroepjes of zingen in het koor, of u, jou 
gewoon aan tafel uitnodigen voor een maaltijd.

Eigenlijk is het toch niet zo moeilijk.

Welkom in de kerk waar samen delen ook samen helen 
mag zijn.

amen.

Met zegengroet Annelies Snijders.
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Met het oog op morgen… 
Het woord visie is een steeds terugkerend woord bin-
nen bestuurlijke vormen. je komt het tegen binnen de  
politiek, bij gemeenteraden, bij kerkenraden en dus ook 
bij ons. Het maken van beleid geschiedt op basis van 
visie. visie is nu eenmaal nodig om tot een goed toe-
komst perspectief te komen. Wij als kerkenraad zijn de 
afgelopen vergaderingen daar, naast de lopende zaken, 
druk mee bezig geweest. veel vragen komen op ons 
af zoals: “Waar willen wij als Doopsgezinde gemeen-
te ouddorp bekend om staan?” en “Hoe kunnen we de 
kerk als gebouw de komende 5-10 jaar inzetten?” Maar 
ook “Hoe willen we het financieel de komende 5 jaar 
gaan inrichten?”. 

allemaal vragen die gesteld zijn met zicht op morgen. 
Hoe zal de kerk er over 10 jaar uitzien? is er nog jeugd 
in de kerk en ga zo maar door.     

natuurlijk hopen we op en bidden voor gods leiding 
hierbij maar toch zullen wij als zijn “grondpersoneel” 
onze verantwoordelijkheid moeten nemen. de kerken-
raad is zich hiervan bewust en doet haar best om zo’n 
visiedocument gestalte te geven.  

Geestelijke groei 
vooruitlopend op zo’n “visiedocument”, kwam de ker-
kenraad met een aantal initiatieven om te komen tot 
opbouw en groei van onze gemeente. Het resultaat 
daarvan was dat o.a. de taakgroep onderwijs nieuw 
leven werd ingeblazen. Carla Tuk heeft zich bereid 
verklaard om de taak van taakgroep leider op zich te 
nemen en inmiddels is de taakgroep uitgebreid met een 
aantal gemeenteleden die zich bezig gaan houden met 
het onderwijs in de gemeente. 

naast het coachen van groeigroepen en het verzor-
gen van onderwerpen zullen zij zich ook bezig gaan 
houden met het organiseren van onderwijs avonden. 
Geestelijke groei is van groot belang met name richting 
de toekomst van ons kerk-zijn.  

Taakgroepen 
De kerkenraad hecht daarom groot belang aan het feit 
om de contacten met de taakgroep leiders te intensive-
ren. daartoe zijn inmiddels al een paar taakgroep ver-
tegenwoordigers op bezoek geweest bij de kerkenraad 
om van gedachten te wisselen en om elkaar wederzijds 
inzicht  te verschaffen over elkaars activiteiten. Tot nu 
toe zijn dit zeer waardevolle avonden geweest. 

Voorwoord
de dagen worden weer langer, de sneeuwklokjes bloei-
en, voorjaar! We leven midden in de 40 dagen tijd, een 
tijd van bezinning onderweg naar Pasen!

In de Stille Week zijn er diverse bijeenkomsten als voor-
bereiding op het Paasfeest. Ook zullen weer narcissen 
uitgedeeld worden om mensen uit te nodigen voor de 
nederlandse en duitse paasdienst.

We zien uit om het Feest met elkaar te vieren!

Dit is de laatste Perspectief in deze opmaak. In over-
leg met de kerkenraad is, in verband met kostenbespa-
ring, besloten om de Perspectief voortaan weer in onze 
eigen drukkerij te drukken.

We danken iedereen die heeft bijgedragen om van deze 
Perspectief weer een mooi gemeenteblad te maken.

We wensen u een gezegend Paasfeest toe!

De redactie

Tenslotte         
Met Pasen mogen we het feest van de opstanding van 
jezus Christus vieren. Wat een prachtvisie had god 
voor de mensheid voorbereid! We mogen leven door 
Zijn bloed en een prachtige toekomst tegemoet gaan 
met Hem, onze Levende Heer! 

We wensen u een prachtig Paasfeest toe met het oog 
op een mooie toekomst! 

Namens de kerkenraad, 
Henk van Deijk
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CD-recensie
zach Williams – a Hundred Highways
Distributie: 3:16 Europe

Hij was de leadzanger van zach 
Williams & The Reformation, een 
amerikaanse rockband die in 2007 
werd opgericht. de groep dankt zijn 
naam aan de visie om de southern 
rock-sound te hervormen. de band 
bracht twee onafhankelijke albums 

uit: Electric Revival (2009) en A Southern Offering in 
(2011). Vanwege zijn hernieuwde christelijke overtuiging 
werd de band in 2012 ontbonden en vier jaar later ging 
zach op de solo toer. Hij baarde opzien met zijn 2e album 
‘rescue story’. in het nummer ‘there Was jesus zong zach 

een prachtig duet met niemand minder dan Dolly Parton. 
onlangs kwam zijn langverwachte derde Cd “a Hundred 
Highways” uit. De vijftien songs zijn een typische mix van 
old school country soul, rock- en gospelmuziek. de tek-
sten zijn een ontroerende weerspiegeling van een man 
die een Redder gevonden heeft en die nooit zal loslaten. 
Het album werd geproduceerd door zijn oude muzikale 
partner Jonathan Smith. Het prachtige nummer ‘Heart Of 
god’ had in de eerste week al meer dan 1,5 miljoen luis-
teraars. ‘Like A Billy Graham Revival’ geeft een kijkje in de 
jeugdherinneringen met zijn grootouders. ‘jesus’ Fault’ is 
een fraai duet met countryster Walker Hayes en ‘Love Is 
A Battleground’ is een ode aan zijn vrouw.

Ben Scholten 

Aankondiging 
gebedsmarathon
Beste gemeente, graag willen wij u er alvast van op de 
hoogte brengen dat we met en voor de gemeente een 
24-uurs gebedsmarathon gaan organiseren. om het 
nieuwe kerkelijke seizoen met god en in gebed te be-
ginnen, denken we dat het mooi is als we zaterdag 2 
september om 09:00 uur starten, zodat we zondag 3 
september om 09:00 uur klaar zijn om de startzondag 
echt “goed te starten”.

Om te leven in geloof is het nodig om tijd met God door 
te brengen. Bidden is tijd apart zetten voor en met God. 
We willen graag iedereen de gelegenheid geven om 
mee te bidden voor de gemeente, voor onze huwelij-
ken of onderlinge onenigheid, voor de jeugd op Flakkee 
en onze kinderen. maar ook voor nederland, overhe-
den, crisissen, vluchtelingen en persoonlijke gebeden. 
Ook willen we de mogelijkheid bieden om vooraf ge-
bedsaanvragen (anoniem) in te dienen.

om mee te doen aan gebedsmarathon kunt u zich op een 
later tijdstip inschrijven op één of meerdere uren. Elk uur 
is er in ieder geval al één of meerdere mensen die zich in-
schreven hebben, u bent dus niet alleen! We zullen de 
pastoraatskamer gebruiken voor het 24-uurs gebed.

tot zover de bekendmaking. We zullen u in een volgen-
de Perspectief verder informeren, bijvoorbeeld over de 
mogelijkheid om in te schrijven. zijn er nu al vragen? 
Dan kunt u terecht bij Marijn Nap of Martha Witkamp.

Uitnodigend gemeente 
zijn met Pasen
Narcissen en Duitstalige Diensten
de eerste duitstalige kerkdienst van dit jaar zal zijn met 
Pasen. Waar in Nederland de Paasvakantie is vervangen 
door de meivakantie, hebben Duitse scholen rondom de 
Paasdagen twee weken vrij. Velen komen hier vakantie 
houden en zijn geneigd om, ook wanneer dit normaal-
gesproken geen gewoonte is, met pasen een kerkdienst 
te bezoeken. dit geldt ook wel voor nederlanders ove-
rigens, de kerkdienst op de paasmorgen is vaak de druk-
ste ochtenddienst van het hele jaar. daar doen we dan 
ook wel altijd ons best voor, door de diensten bekend 
te maken in de omgeving en mensen actief uit te no-
digen. Doet u ook mee? Op Stille Zaterdag delen we 
narcissen uit aan mensen in het centrum en bij de su-
permarkten van ouddorp, met een kaartje eraan waar-
op de Paasdiensten vermeld staan. Het is een actie die 
altijd zeer wordt gewaardeerd en leuke ontmoetingen 
oplevert. Belangrijker is dat mensen uitgenodigd wor-
den om te delen in de viering van de blijde boodschap 
dat Jezus leeft!

Wanneer
zaterdag 8 april
’s morgens om 10:00 of 11:00 uur

Kaartjes aanbinden is ook een belangrijke taak, welkom 
om daarbij te helpen.

Aanmelden of vragen? Elma Posthuma 06-14898051
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Even voorstellen ...
Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Wij zijn 
andre en Corina, vader en moeder van mirthe en Lucas.

Wat doen jullie in het dagelijks leven? andre is motor 
rijinstructeur bij rijschool andre, zijn eigen rijschool in 
Hellevoetsluis, Corina werkt als verpleegkundige op de 
spoedeisende hulp van het van Weel Bethesda zieken-
huis. andre is geboren in vlaardingen en opgegroeid 
in een gezin met 6 jongens in spijkenisse. zijn moeder 
komt van Goedereede, Andre heeft roots van Goeree-
Overflakkee, heeft als jonge jongen ook nog gevist bij 
de vloot van goedereede. Corina is geboren en getogen 
in Ooltgensplaat, heeft voor haar werk en opleiding een 
periode in Rotterdam gewoond en nu weer terug naar 
‘het Eiland’.

Wat houdt Doopsgezind zijn voor jullie in? doopsgezind 
is voor ons een warm bad in onze eigen woonplaats. 
allebei hebben we een evangelische achter grond wat 
dopen betreft. Lucas is kort geleden opgedragen dat was 
een mooie dienst en past bij ons. de kinderen opdragen 
en dopen als je kan zeggen dat je dat zelf graag wil.

Daden gaan woorden te boven, wat betekent dat voor 
jullie? daden gaan woorden te boven... doen wat je 
hand vind om te doen en soms niet te veel zeggen ge-
woon maar aan pakken.

Welk Bijbelse figuur zou je voor een dag willen zijn 
en waarom? abram en sarah kregen nog op hoge ou-
derdom Izaak, hoe was dat in die tijd voor hen, hoe  
deden ze dat, uiteindelijk kwam het goed, een bijzon-
der verhaal.

Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denken jullie daarover 
en wat betekent dat voor jullie? We zijn van menig daar 
waar je samen mag komen is altijd iets te doen. Daden 
gaan woorden te boven helpen in de kerk hoort er bij, 
bidden voor de ander doen wat je kan, de kerk is voor en 
door ons allemaal. vele handen maken licht werk.

Hoe zouden jullie willen dat de kerk eruit ziet over een 
x aantal jaren? over een aantal jaar zijn onze kinderen 
groter en is deze kerk nog meer onze plek dan dat het 
nu is. daarnaast is het de wens dat de mensen die de 
kerk bezoeken dit met een hart vol compassie mogen 
doen. Dat er meer mensen in de kerk zitten is fijn, en 
zou zeker ook een wens kunnen zijn. ons idee is dat de 
kerk niet heel groot hoeft te zijn om indruk te maken 
op de omgeving, een klein lichtje verlicht de donkere 
kamer.

De kerk in de wereld, welk beeld hebben jullie daarbij? 
Toen we gingen trouwen beloofden we elkaar trouw tot 
de dood ons scheidt of totdat de Here Jezus terug komt. 
De wereld schudt en beeft aan alle kanten, in de kerk in 
deze wereld, waar wij deel van uit mogen maken, berei-
den we ons voor totdat de Here jezus terug komt.

Wat willen jullie meegeven aan de mensen, die je ie-
dere zondag tegenkomt in de kerk? We zijn dankbaar 
dat we deel mogen uit maken van deze kerk. We zien uit 
naar dat wat mag komen en vooral genieten we van de 
momenten die we samen zijn.

Vriendelijke groet
Corina en Andre
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Onze droom...
Lieve gemeenteleden,
Zoals beloofd zouden we jullie op de hoogte houden 
van onze ontwikkelingen van onze reis naar guinee. 
Eindelijk was er een datum en we zouden d.v. 10 maart 
2023 vertrekken naar guinee.

Maar helaas... Jenny maakte tijdens haar werk een le-
lijke val en brak haar heup. zij is inmiddels geopereerd 
en is druk aan het revalideren. jullie zullen begrijpen 
dat we de reis weer uit moeten stellen. Willen jullie 
met ons meebidden voor een voorspoedig herstel van 
Jenny. En of de Here de weg wil openen dat we alsnog 
naar guinee kunnen om te gaan helpen bij anja en jon 
Erickson in guinee. Wij houden jullie op de hoogte hoe 
het allemaal verder gaat.

Veel liefs van Jenny Dijke en Dien Krijgsman

Gedenksteentjes
Broeders en zuster,
Op de tafel in de hal staat een schaal met ‘gedenk-
steentjes’. voor elke overleden gemeentelid en elke 
opgedragen baby bieden wij de mogelijkheid om een 
gedenksteentje te laten maken. de bedoeling daarvan 
is, om iedere keer dat u de steentjes ziet de overleden 
persoon in herinnering te brengen en te bidden voor de 
nabestaanden. Het leven gaat al heel snel over tot de 
orde van de dag. Laten we hen niet vergeten. Datzelfde 
geldt voor de opgedragen baby’s. ook zij en hun ouders 
hebben ons gebed nodig. met deze tekst: Heer, U bent 
ons een toevlucht van geslacht op geslacht ps 90:1, 
mogen wij ons allemaal getroost en bemoedigd weten.
de gedenksteentjes zullen op eeuwigheidszondag met 
de families meegegeven worden.

Namens pastoraat,
Anneke Akershoek 

Hartelijk dank
Beste gemeenteleden van de doopsgezinde gemeente 
te ouddorp. de beelden van de aardbeving in syrië en 
turkijë kunnen ons niet zijn ontgaan. Wat een leed, ver-
driet en onbeantwoorde vragen. toch willen we u be-
danken voor de prachtige bijdrage van € 2.565,80 die 
we hebben ontvangen. juist nu mogen we er samen zijn 
om mensen te helpen zoals Halal (11) en zusje Sham (1). 
Hartelijk dank voor het vertrouwen wat u ons als orga-
nisatie schenkt.

met uw bijdrage doen we als zoa wat we kunnen, maar 
beseffen ook dat we niet het totale leed kunnen over-
nemen. Volledig afhankelijk van Gods Zegen, bidden 
we voor de inwoners van syrië en onze collega’s aldaar. 
mogen we hierbij ook op uw gebed rekenen?

Hartelijke groet en Gods zegen, 
Janneke Buitenhuis en Agaath de Weerd – Deetman

Passie-Paasconcert
Les Chantres m.m.v. Sharon Kips
op zaterdag 08 april zal Les Chantres het tweede con-
cert van de concertreeks ten gehore brengen. deze 
concertreeks is een zogenaamd drieluik met als over-
koepelend thema ‘prepare Ye the Way'. Het tweede 
concert van deze concertreeks valt In de Passie-Paastijd 
en zal op zaterdag 8 april 2023 worden uitgevoerd. aan 
dit concert zal de bekende solist sharon Kips meewer-
ken. Met haar prachtige vertolkingen neemt ze ieder-
een mee in de muziek. tevens zullen Ley Boden en ilse 
swart hun medewerking verlenen. Bethlehemkerk, 
Papendrecht. Toegang volwassenen € 15, kinderen t/m 
12 jaar € 10



Colofon
Perspectief verschijnt zes keer per jaar. Deadline 
kopij volgende edities: 05-07, 13-09, 29-11.

de vaste vrijwillige bijdrage 
is €10,- per jaar. IBAN: NL13 
raBo 035 12 64 272 o.v.v. 
Perspectief 2022. Of gebruik de 
Qr-code hiernaast.

Redactie
Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, 
ineke nagtegaal

Coverfoto
merel tuk, www.mereltuk.com

Adres
doopsgezinde gemeente ouddorp
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

E-mail
scriba@doopsgezindouddorp.nl
info@doopsgezindouddorp.nl
redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl
pr@doopsgezindouddorp.nl
weekbrief@doopsgezindouddorp.nl

Kerkdiensten bezoeken
Het laatste nieuws over de fysieke diensten kunt 
u vinden in de weekbrieven en op de website. alle 
kerkdiensten worden uitgezonden via rtv sLogo: 
105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube ka-
naal, doopsgezinde gemeente ouddorp. tevens 
kunt u via de website diensten terugluisteren. voor 
meer informatie over onze diensten en andere ac-
tiviteiten binnen onze gemeente verwijzen wij u 
naar onze website www.doopsgezindouddorp.nl
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Kerkdiensten
Zondag 2 april
09.30 uur: ds. mw. s. van der meulen
18.30 uur: pastor B. dijkstra-geuze
Donderdag 6 april – Witte donderdag
19.30 uur: ds. n. van der Leer – viering avondmaal 
Vrijdag 7 april – Goede vrijdag
19.30 uur: Br. m. nap
Zaterdag 8 april – Stille zaterdag 
18.30 uur: Stiltemoment
Zondag 9 april – Eerste Paasdag
09.30 uur: dhr. j. strietman
18.30 uur: dhr. j. Brunt
Maandag 10 april –Tweede Paasdag
10.00 uur: Br. C. joppe - zangdienst
Zondag 23 april
11.00 uur: ds. j. de Haan – samendienst
18.30 uur: ds. Chr. ruhoux-rueb
Zondag 30 april
09.30 uur: ds. s. overduin
18.30 uur: Br. E. van den nieuwendijk
Zondag 7 mei
09.30 uur: dhr. W. de vink
18.30 uur: ds. j. smink
Zondag 14 mei
09.30 uur: ds. E.m. de jong
18.30 uur: gaav Event
Donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag
10.00 uur: Br. E. voogd
Zondag 21 mei
09.30 uur: ds. t. Koelewijn
18.30 uur: ds. th. smink
Zondag 28 mei – Eerste Pinksterdag
09.30 uur: dhr. a. voogt
18.30 uur: ds. d. smink jr.
Maandag 29 mei – Tweede Pinksterdag
10.00 uur: zr. C. Lodder - zangdienst

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de 
weekbrief en/of onze website in de gaten.

Pasen
2023

1e Paasdag zondag 9 april

 Ochtenddienst
 Dhr. J. Strietman

 Avonddienst
 Dhr. J. Brunt

2e Paasdag maandag 10 april

 Paaszangdienst
 Br. C. Joppe

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur

Sti lle Week
Diensten

Witt e Donderdag  6 april 19.30 uur Ds. N. v/d Leer - Avondmaal
Goede Vrijdag  7 april 19.30 uur Br. M. Nap
Sti lle Zaterdag  8 april 18.30-19.30 uur Sti ltemoment

 In de diensten wordt medewerking 
verleend door diverse musici.



Kerkdiensten
Zondag 30 januari
09.30 uur: Ds. J. Smink
18.30 uur: Ds. L. Krüger
Zondag 6 februari
09.30 uur: Dhr. H. Bleeker
18.30 uur: Ds. L.J. Lingen
Zondag 13 februari
09.30 uur: Dhr. A. Voogt
18.30 uur: Pastor B. Dijkstra-Geuze 
Zondag 20 februari
09.30 uur: Ds. N van der Leer
18.30 uur: Dhr. W. Koudijs
Zondag 27 februari
11.00 uur: Ds. A.P. Davelaar - Samendienst
18.30 uur: Pastor H. van Dam
Zondag 6 maart
09.30 uur: Ds. Th. Bos
18.30 uur: DS. O. Lohuis
Woensdag 9 maart - Biddag
19.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 13 maart
09.30 uur: zie website
18.30 uur: Youth Event
Zondag 20 maart
09.30 uur: Br E. Voogd
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 27 maart
11.00 uur: Dhr. G. Born - Samendienst
18.30 uur: Ds. J. Smink
Zondag 3 april
09.30 uur: Ds. T. Koelewijn
18.30 uur: Ds. T. Koelewijn
Zondag 10 april
09.30 uur: Ds. T.J. Smink
18.30 uur: Ds. E.M. de Jong 

Familie v/d Noort is verhuisd
Vanaf januari zijn we aan boord van het prachtige nieuwe schip,
de Global Mercy. Wat is het groot! We hopen dat we onze weg
snel vinden en ons thuis gaan voelen voordat we het werk in
Afrika voortzetten. Voorlopig zijn we nog even in de buurt. Eerst
in Antwerpen, waar de afbouw gestaag vordert. En D.V. 26
februari tot en met 14 maart komen we met het schip naar
Rotterdam. Wil je het schip met eigen ogen zien of bezoeken?
Houd deze site in de gaten: www.mercyships.nl En op
www.vijfaanboord.nl blijven we vertellen hoe het ons vergaat.

Uitgeschreven leden
Mevr. C.L. Baks, Dhr A. v/d Burgh, Dhr. M. Koese, Mevr. N. Koese-
Breen, Mevr. A. van Wijngaarden
Ingeschreven leden
Dhr. J. Moerkerk, Mevr. J. Tanis, Dhr. C. Grinwis
Ingeschreven als vriend
Dhr. A. van Wezel, Mevr. J. van Kampen

www.editoo.nl
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Uit het ‘Kerckelijk Boeck’
In de eerste aflevering van deze rubriek kwamen we 
te weten dat de eerste notitie uit het kerkenboek 
stamt van Pasen 1645. De schrijver legt vast dat ‘na de 
predekatie’ (preek) besloten wordt om oudste Teunis 
Cornelisse van Zierikzee te vragen om het avondmaal 
te komen bedienen.

de datum die ‘de broederen’ op het oog hadden was 
twee weken later. maar teunis staat onverwacht op de 
zaterdag na pasen al voor hun neus. ze besluiten dat het 
avondmaal enkele weken later plaats zal vinden. tevens 
wordt voorgesteld om dan ‘verkiesinge te doen van een 
ofte twee leeraren’ en daarbij ook nog één of twee di-
akenen aan te stellen. Leunis Cole schrijft het allemaal 
weer netjes op in het kerkenboek. 

In die tijd waren de leraren van de gemeente nog uit 
eigen midden afkomstig. Zij mochten preken, maar had-
den niet de bevoegdheid om doop en avondmaal te be-
dienen. dat was de taak van oudsten – uit eigen midden 
of van andere gemeenten. De gemeente Ouddorp was 
op dat moment nog afhankelijk van buiten-oudsten.

De volgende notitie in het kerkenboek is van de bewus-
te zondag 21 mei. teunis is niet alleen gekomen, maar 
heeft nog een broeder meegenomen. Na de bediening 
‘met des Heeren Woort’ vindt er een doopbediening 
plaats van het echtpaar ‘aren Clase Boogh met sijn lieve 
huysvrouwe aerjeantge Willems’. daarna is de avond-
maalsviering, waar de nieuwe lidmaten aan meedoen. 
in het kerkenboek staan de namen genoteerd van de 
aanwezigen. Als eerste van twaalf broeders wordt ge-
noemd ‘Stoffel Philipse, onsen leeraer’. De 27 ‘presente 
vrouwen’ zijn apart vermeld, met daarbij hun al dan niet 
huwelijkse staat: ‘saertge van rande, wesende de huys-
vrou van Stoffel Philipse; Meartyntge Willems, wedu-
we; Lysbet teunis, noch vrijster’. ook de absenten staan 

opgetekend: jan Einoutse, van huys wesende; Cryn de 
molenaer, sieckelick wesende; neeltge pauwels, in de 
cream wesende, vrouw van tys Cornelisse. 

aan het eind van deze drukke zondag kan Leunis de 
namen noteren van de nieuwe ambstdragers. Hijzelf is 
aangesteld als diaken en leraar. ‘Ende tot het ander dea-
ken ampt is verkore Barent Clase.’

Elma Posthuma-Grinwis

Foto: Kerckelijk Boek van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Gestart in 1645 door Leunis 
Arenz. Cole. Tekstbron voor deze rubriek: transcriptie door Willem Stuve, december 2010.

Musicians without borders

de doopsgezinde gemeente den Haag nodigt leden 
van de doopsgezinde gemeenten binnen de ring 
zuidwest nederland van harte uit een concert bij te 
wonen van musicians without Borders.
in april is Fabienne van Eck een week in ons land. op 
dinsdag 11 april komt zij in de Doopsgezinde Kerk, 
Paleisstraat 8 Den Haag vertellen over haar werk. En 
zij brengt, begeleid door haar vader op de piano enke-
le muziekstukken voor cello ten gehore. de avond be-
gint om 19.30 uur. Na afloop is iedereen welkom om bij
een drankje na te praten. Lees meer op:
www.musicianswithoutborders.org


