Naar het buitenland - Eén van onze jongeren, Hanna Posthuma, is voor drie maanden
naar Duitsland. Ze logeert bij de familie Bürgers, voor velen bekend uit de tijd dat zij in
Goedereede woonden en actief deelnamen aan het gemeenteleven. Hanna gaat een
taalcursus volgen, meedraaien in het gezinsleven en helpen bij de verzorging van jonge
kinderen in een ander gezin uit de kerk (FEG Rhein-Sieg). Adresgegevens voor een kaartje:
Hanna Posthuma, c/o fam. Bürgers, Bonner Str. 60d, 53773 Hennef, Duitsland.
Dankbetuiging - Via deze weg willen wij een iedereen maar bovenal de Heere bedanken
voor de hartverwarmende belangstelling tijdens mijn ziekte. Ook willen wij bedanken voor
de attenties, vele kaarten en bezoekjes. Woorden schieten ons eigenlijk tekort. Mevr. C.
Hameeteman-Noteboom, Schansweg 17, 3253 VL Ouddorp.
Wensliederendienst - Op zondagavond 17 februari 2019 zal de avonddienst een
“Wensliederen-dienst” zijn. Het thema in deze dienst is “Een Heilig Moeten” n.a.v.
Johannes 4: “Het Gesprek met een Samaritaanse vrouw”. In deze dienst, willen we met
elkaar liederen zingen die we als gemeente zelf uitgekozen hebben. We willen
benadrukken dat alle liederen welkom zijn, zoals de schrijver van de brief aan de Efeziërs,
hoofdstuk 5: 19 het ons zegt: “en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de
Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer”. Hoe mooi zou het zijn om
ook liederen voor elkaar uit te zoeken en diegenen die het moeilijk hebben, onze ouderen,
onze zieken, elkaar een zegen van onze grote God door een lied toe te wensen? Dat kan,
geef dan aan op het formulier welk lied u/jij graag persoonlijk of voor iemand anders wilt
zingen in die dienst. Dit formulier kan ingeleverd worden in de daarvoor speciale doos in
de ontvangsthal of gemaild worden naar: ineke.van.erkelens@doopsgezindouddorp.nl of
e.nieuwendijk@upcmail.nl. De uiterste inleverdatum is bij voorkeur DV zondag 3 februari,
doch uiterlijk zondag 10 februari 2019.
Prekenserie ‘Gemeente van God zijn’ - Op zondagavond 20 januari jl. is er begin gemaakt
met een 12-delige prekenserie over ‘Gemeente van Christus’ zijn. Deze prekenserie wordt
zeer aanbevolen. In Perspectief ‘Najaar 2017’ schreef onze predikant over zijn dromen en
visie. In dit stuk is te lezen welke dromen en visie de predikant heeft met betrekking tot
gemeente-zijn. Misschien is het wel te lezen als een profetie. In de 12-delige prekenserie
komt de Bijbelse Visie van ‘Gemeente Zijn’ naar voren. Achtereenvolgens komen de
volgende onderwerpen aan de orde: Aanwezigheid van God, Alles draait om Jezus, Gods
koninkrijk zichtbaar, Discipelschap, De heilige Geest actief, Gods woord centraal, Gods
genade zichtbaar, Ontzag voor Gods heiligheid, Gemeenschap van heiligen, Huis van
gebed, Gaven van de heilige Geest en dienend leiderschap. De prekenserie wordt
gehouden tijdens de avonddiensten als onze eigen predikant voor zal gaan. Deel 2 van
deze serie zal op D.V. 10 februari 2019 plaatsvinden. Allen van harte uitgenodigd!

