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Overdenking  
 

´En Boaz gewon Obed, en Obed gewon Isaï en Isaï gewon David…´ Ruth 4:22 

 

Ergens in Bethlehem-Juda woont een eenvoudig gezin. Een man, een vrouw en twee zonen. Ze hebben 

zorgen. Altijd is er maar weer die vraag: Hoe moet het met het eten? Zullen we overleven als dit zo 

doorgaat? Tegen hongersnood is niet te vechten. 

Op zekere dag zegt Elimelech tegen zijn vrouw (zo stel ik me dat toch voor): ´Vrouw, als het zo doorgaat, 

dan kunnen we ons gezin niet onderhouden. Wij samen en onze jongens Machlon en Chiljon eten meer dan 

het land ons opbrengt. Er moet iets gebeuren! Maar wat?´ In gedachten zie je Naomi haar man aankijken. 

´Het lijkt erop dat de Heere Zich tegen ons volk keert. We hebben Hem verlaten en bidden lijkt niet te 

helpen. Maar dat moeten we dan?´ 

Wellicht heeft Elimelech er al langer over gedacht, maar het nog niet durven zeggen. Misschien was hij zelf 

niet eens zeker of zijn plan uitgevoerd kon en mocht worden. Maar de honger dwingt hem. 

´Vrouw, ik heb eens nagedacht. Ik heb een plan. We gaan verhuizen, hopelijk niet voor altijd, maar zo lang 

als de honger hier voortduurt.´ 

´Waar dan heen?´ kijkt Naomi hem vragend aan. ´Naar de velden van Moab.´ 

´Moab? Moab, zeg je?´ 

´Ja, ik weet anders ook niet.´ Wat dan, moeten we hier dan uithongeren?´ 

Of het kort of lang geduurd heeft, weten we niet, maar ze hebben alle drie toch met het plan van Elimelech 

in moeten stemmen.  

Honger is niet echt gevoelig voor tegenargumenten… 

Toch was dat wel een hele stap. Moab lag aan de overkant van de Dode Zee en herinnerde hen aan de 

vreselijke zonden ten tijde van Bileam, met de afgodische feesten van Baal-Peor (Numeri 25).  

De god Kamos werd er ook vereerd en als je helemaal teruggaat op hun oorsprong dan heeft dat alles te 

maken met dat bizarre verhaal in die grot, waar Lot door een list van zijn dochters, dronken wordt gevoerd 

zodat hij bij hen kinderen zou verwekken: Moab en Ammon. 

Salomo zou later door de goden van de Moabieten vervallen tot verwoestende afgoderij en uiteindelijk 

worden zij verboden in de tempel te komen. Nehemia neemt hiertegen zeer krasse maatregelen! Nehemia 6 

en 13). 

Maar lang voordat dit alles gebeurde, stond Moab dus al niet in een goed blaadje. 

Daar gaan ze. Elimelech, zijn vrouw Naomi en hun zonen Machlon en Chiljon. 

Het lijkt een goede oplossing, maar heel lang duurt de gehoopte voorspoed niet. Weldra staat Naomi aan 

het graf van haar man. Hoe moet ze nu verder, daar in dat heidense Moab, zonder haar man? 

Je vader missen, dat kunnen die jongens helemaal niet. Hij had ze hier gebracht en nu is hij er niet meer. 

Nooit meer aan hem om raad kunnen vragen. Nooit meer samen met hem zijn. Weg, voor altijd weg. Wat 

lijkt God afwezig en soms zelfs wreed. Wat voelt het donker in haar hart, in dat vreemde Moab. Rouw om 

haar man en heimwee naar haar thuisland vermengen zich met elkaar. ´HEERE, Gij God van Arbaham, 

waar is Uw verbond met ons…..?´ Ach, voor mij geen verbond meer. Ik heb meer verbonds-vloek dan 
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verbonds-zegen over me afgeroepen, hier in dit heidense land. ´Dank U Heere, dat ik in ieder geval mijn 

twee jongens nog heb…´ 

Maar die jongens worden groter en groter. Hoe moet dat, als ze een vrouw willen? Terug naar Bethlehem, 

het broodhuis, waar geen brood meer was? Daar is geen brood, maar hier zijn geen Joodse meisjes. 

Het duurt niet lang, of de zonen komen hun vriendinnen aan Naomi voorstellen…Moabitische meisjes. De 

ene heet Orpa en de andere Ruth. ´O God nee, dat niet….´ Maar het blijft aan en ze trouwen. Alles lijkt 

steeds donkerder te worden in haar leven. Het is waar, het geeft wat leven en de ergste eenzaamheid wordt 

verdreven, maar niet op de manier zoals ze gehoopt had. De tijd verstrijkt. Naomi sleept zich door het leven 

heen, ploegend door het mulle woestijnzand van haar trieste leven. 

Maar het wordt nog donkerder. Haar beide zonen komen ook te overlijden. ´Waarom o God, waarom….dit 

kan ik er niet meer bij hebben. Waarom doet U mij zoveel bitterheid aan? (Ruth 1:20). U hebt me alles 

afgepakt. (vs.21) Ik heb niets meer… Mijn leven is nu alleen nog maar innerlijk pijn lijden...´ 
 

Advent…. 

Wat advent…? 

Hij komt! 

Wie komt? 

De Gezalfde is op komst. 

 

Wie zou ooit kunnen denken dat dit Bijbelboek eindigt met de naam, die in de koningsgeschiedenissen van 

Israël de grootste ooit zou zijn: DAVID! 

Zo legt God de lichtstralen van Zijn komende Zoon op ruw en donker-zwart fluweel. 

Zou Naomi ooit hebben kunnen denken dat ruim duizend jaar later de mensen zouden roepen: ´Jezus Gij 

zone DAVIDS, ontferm U mijner…!!?´ 

DAVIDS Zoon, lang verwacht,  

Die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in BETHLEHEMS stal… 

 

Daar waar vroeger een arm gezinnetje uit de velden van Efratha vertrok vanwege de honger, daar zouden 

eens de engelen zingen: Ere zij God…  

En deze Jezus zou later zeggen: Ik ben het Brood des Levens. 

Weet u wie van dat brood leerde eten? 

Ruth, de Moabitische…! Ze heeft Jezus nooit gezien, maar in Hebreeën wordt ons uitgelegd hoe dat geloof 

werkt: De belofte van verre gezien, en geloofd en omhelsd! Hebr. 11:13) En dat voor een Moabitische! 

 

Advent, lezer! Hij komt, ook voor Moabieten.  

Kom! Lever uw afgoden maar in, belijd hem uw onwil, je Moabiet zijn, en doe als Ruth: Kom om onder de 

vleugelen van deze God van Israël om toevlucht te nemen. (Ruth 2:12) Dan heb je echt advent, en langer 

dan vier weken! 

 

December 2022 ds. M.C. Schreur 

Uit de pastorie 
 

Mee leven  

Er is blijdschap in het gezin van onze organist Jan Meuleman en zijn vrouw Arieke (Nieuweweg 10, 3251 

AT-Stellendam). Ze ontvingen een zoontje met de prachtige naam Job. We wensen hen van harte Gods 

zegen met hun twee zoontjes! 
 

Het echtpaar Stefan & Margriet Visser (Dorpsweg 31, 3253 AG - Ouddorp) werd op 17 donderdag 

november 2022 verblijd met de geboorte van een dochter: Julia Adriana Elizabeth. Haar roepnaam is Julia. 

De kleine Julia is het zusje van Rafaël en David. Op het kaartje stond vermeld: Met blijdschap en 

dankbaarheid ontvingen wij uit Gods hand een dochter en zusje. 

Zo is het, en we wensen Stefan en Margriet van harte toe om zo hun kleine Julia en ook Rafaël en David te 

mogen opvoeden om ze te leren aan Gods hand te leven, zodat ook hun kinderen zullen leren zingen en 

geloven: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand!  
 

Graag plaatsen we ook nog even een bericht om u op de hoogte te houden van de kleine Fay en Noé, de 

kleinkinderen van Wim & Hetty Westhoeve (Julianaweg 24, 3253 BL) en de achterkleinkinderen van Sjaan 

Westhoeve: Wat fijn om te mogen melden dat ze goed groeien; Al is het druk in verband met de zeer 

regelmatige controles in het ziekenhuis en het voeden om de drie uur (dag en nacht) is het voor Tamara en 

Job een heerlijk wonder om ze in hun eigen bedjes in slaap te mogen zingen en te blijven vragen: "Heere 

houdt ook deze nacht, over ons getrouw de wacht..." 
 

Mw. M.A. (Miep) Santifort - Joppe is (week 47) verhuisd vanuit Nieuw Rijsenburgh naar 't Opper, Dr. de 

Kockstraat 13, 4311 EK Bruinisse. Ze moet daar wachten totdat ze een definitieve plek heeft gekregen. 

Aangezien ze inmiddels al zes weken in Nieuw Rijsenburg was geweest, moest ze weer overgeplaatst 

worden. Het valt niet mee, om zo van de ene plek naar de andere plek te moeten verhuizen. De HEERE zij 

uw thuis Miep. Onze Koning en Meester moest van de hemelse heerlijkheid naar Nazareth, (daar werd Hij 



ontvangen), en van Nazareth naar de voerbak in Bethlehem, vandaar naar Egypte, en daarna weer terug 

naar Nazareth. Toen Hij later terugkwam in zijn woonplaats, werd hij bijna het ravijn in geduwd en 

uiteindelijk bespot en bespuwd naar Golgotha gedreven en aan het hout werd gespijkerd. Hij kreeg geen 

sterfbed, maar een sterfhout!  

Gemeente, leef en bid mee, opdat Miep mag ervaren dat de Heere haar nabij is. 
 

Mw. M.J. (Margo) Leeflang (Hazersweg 6, 3253 XG-Ouddorp) is onlangs positief getest op corona en 

kreeg daar ook nog een longontsteking bij. Ze hoefde niet in het ziekenhuis te worden opgenomen, maar u 

begrijpt dat zoiets heel beangstigend kan zijn op zo'n hoge leeftijd. Ziek zijn is altijd naar en akelig, maar 

vanwege corona komt daar nog een stuk extra eenzaamheid bij en daarom roepen we u des te meer op om 

haar te gedenken door uw meeleven en gebed! 

 

We leven mee met Nico & Willeke, en Wim & Rianne en met Elza. Jullie oma Klaartje Ras-Tanis (sinds 2 

augustus 2006 weduwe van Willem Ras) is op 95 jarige leeftijd overleden, afgelopen zaterdag 26 november 

2022. De Heere troostte jullie allen, met jullie kinderen en allen die bij jullie (families) horen. Jullie oma 

heeft een hoge leedtijd mogen bereiken, en van harte wensen we jullie toe dat jullie doen wat in haar 

leeftijdspsalm staat: Psalm 95:6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den 
HEERE, Die ons gemaakt heeft. We wensen jullie van harte toe, ook in deze rouwtijd toch, en juist nu, toch 

te knielen voor de Heere. Gods nabijheid van harte toegewenst! 
 

Oud-kerkenraadsbroeder Maart Tanis (Preekhillaan 6, 3253 VJ) mocht onlangs weer thuis komen uit het 

ziekenhuis, maar moest even later toch weer even opgenomen worden vanwege bloedingen die ontstaan 

waren door het weghalen van achtergebleven kwaadaardige cellen in zijn ingewanden. Inmiddels is hij daar 

aan geholpen, en is hij ook daarvan weer herstellende. Op maandag 28 november kreeg hij van de arts uit 

het Erasmusziekenhuis de uitslag van het weggehaalde kwaadaardige weefsel. Dat bleek nagenoeg allemaal 

ingekapseld, maar op een klein deel waren toch voorboden van kwaadaardige cellen. Toch was een 

nabehandeling nog niet nodig, maar moet er over drie maanden wel weer een controle scopy gemaakt 

worden.  De Heere heeft tot hiertoe gespaard en alles welgemaakt, zo mag hij zeggen!  Zo gaat hij de 

laatste tijd van ziekenhuis- tot ziekenhuisopname steeds voort, maar Gode zij dank ook van kracht tot 

kracht, Psalm 84! Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u!  
 

Johan Sperling (Havenweg 3c, 3253 XD-Ouddorp) kreeg onlangs te horen dat er allerlei cystes bij zijn 

nieren en op andere plaatsen waren aangetroffen. Dat is een ingrijpend iets en heeft hem samen met Jennie 

veel zorgen gebracht. Binnenkort horen ze meer over de aard van deze bijzondere nieraandoening. Deze 

ziekte heeft ingrijpende gevolgen. Naast een totaal ander eetpatroon (nagenoeg zoutloos) verandert opeens 

alles in het leven. Toch mogen ze het samen van de Heere verwachten, al is er soms natuurlijk ook de 

aanvechting. De onzekerheid en spanning stempelen opeens je leven. We wensen Johan, samen met zijn 

vrouw Jennie en de kinderen van harte Gods zegen toe. Stort voor Hem uit, uw ganse hart.. En ook: Doch 
gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting. Psalm 62. Gemeente, gedenkt u hem/hen? 
 

Een gouden huwelijksjubileum 

Op 22 december 1972 gaven Willem Meijer en Krientje Klepper elkaar het ja-woord! Nog enkele weken, 

en dan hopen ze te gedenken dat ze 50 jaar getrouwd mogen zijn, een gouden jubileum van Gods trouw! 

Wat is de Heere goed en wat laat Hij telkens weer zien wat genade is. Heel graag willen Wim & Krientje 

dit samen met hun nakomelingen, geliefden en met u allen, gedenken in een dankdienst die zal worden 

gehouden op hun trouwdag, om 14.30 uur in de Dorpskerk in Ouddorp. Na afloop is iedereen hartelijk 

welkom om op de koffie te komen in de Morgenster, om hen te feliciteren en Gods zegen toe te wensen. 

Dus: verblijd u met de blijden en wees welkom! 

Woord van Dank en afscheid 

Zoals zondagavond (27 november) reeds gezegd, willen we ook op deze manier Jan & Alette Steenbergen 

(Noordweg 2, 3253 LK - Ouddorp) van ganser harte dankzeggen voor alle werk dat zij samen mochten 

doen voor de gemeente, als leden van de activiteiten commissie. Wat een geschenk om samen de 

gezondheid te mogen hebben om jullie in te zetten voor de gemeente, ook op heel praktisch gebied. Als 

kerkenraad en gemeente willen we jullie hiervoor onze waardering over uitspreken. Helaas gaan jullie ons 

verlaten vanwege de verhuizing. Het ga jullie goed, straks in Piershil. Blijf de Heere liefhebben en 

aanroepen, want Hij hoort jullie stem en neigt Zijn oor, Psalm 116:1,2 opdat jullie een toekomst vol van 

hoop en verwachting mogen ingaan! 
 

Verder heten we nogmaals van harte welkom in onze gemeente: Fam. J.J. Grinwis Hoge Pad 16 en de Fam. 

G. Pape Vogelmeet 6. We wensen jullie allen toe, samen met Ruth de God van Naomi te dienen en te 

volgen en met adventsverwachting de Heere te eren en tot opbouw van de gemeente te mogen zijn. 
 

Ten slotte 

Wat een zegen gemeente, we mogen de adventstijd weer in! De verkondiging van broeder en proponent 

J.G. MacDaniel leerde ons wat Gods bode, Maleachi, te zeggen had over de dag van de HEERE. Zo mag de 

zon opgaan, niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden, denkend aan de woorden uit de 

lofzang van Zacharia: "De innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht 



heeft de Opgang uit de hoogte; Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des 

doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes." En dan mogen we òòk nog in deze adventstijd 

gedenken dat Hij Die kwam met Kerst, stierf op Golgotha. Zo vallen Kerst en Goede Vrijdag op een 

machtige manier samen aan de Avondmaalstafel. De volheid der beloofde tijden - Is voor de volken 

aangelicht! Komt, dat we aanbiddend nederknielen - En juichend roepen: God is groot! Daar komt een 

oogsttijd voor de zielen, - De Heer zal spijzen met zijn brood. Alvast een goede voorbereidingstijd 

gewenst!        
 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

Agenda, Deo Volente 
 
Zondagsschool  

De adventsweken zijn weer aangebroken. Weken waarin we heen leven naar het 

Kerstfeest. Het feest waarop we gedenken dat de Zoon van God mens werd en 

geboren werd in Bethlehem. Hij wordt Jezus, Zaligmaker, genoemd omdat Hij 

Zijn volk zalig maakt van hun zonden. 

Inmiddels zijn we begonnen met het oefenen voor de kerstfeestviering. We doen 

dat tijdens het tweede gedeelte van het zondagsschooluur in plaats van de 

verwerking en het knutselwerkje. 

De kerstfeestviering zondagsschool wordt gehouden op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) om 

9.30 uur in de kerk. Iedereen is hartelijk welkom. 
 

Op zondag 11 december is er geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in 

de kerk. Op zondag 25 december, Eerste Kerstdag, is er ook geen zondagsschool. Na de kerstfeestviering is 

het nog vakantie. We beginnen weer op zondag 15 januari 2023. 
 

Elke dinsdagavond WELKOM op de catechisaties! 

Wie verwachten we en wanneer? 

Van 18.30 - 19.15 uur: 12 - 15 jarigen 

Van 19.15 - 20.00 uur: 16 tot 18+ jarigen. 

Van 20.00 - 21.30 uur: Belijdeniscatechese 

Ouders, wilt u uw zoon of dochter afmelden als hij verhinderd is?  
 

Bezinnings uur/Censura Morum 

Op woensdag 7 december is er weer het bezinning uur in verband met het Heilig Avondmaal. Aanvang 

19.30 uur in De Morgenster. Voorafgaan van 19.00-19.30 uur is er het gebruikelijke Censura Morum in de 

consistorie. 
 

Jeugdclub  

Zaterdagavond 10 december met het thema ‘Kerst & Muziek’. 
 

Bijbel-leesgroep (BLG)! 

Opnieuw verheugd over 

de opkomst en 

betrokkenheid op de 

tweede avond (ook van de 

belijdeniscatechisanten/ni

euwe lidmaten) blijven we zeggen: Houd vol en blijf anderen ook uitnodigen! Als u / jij de eerste niet 

geweest bent, geen probleem, je kunt altijd nog mee doen. MEDELDING met betrekking tot de 

aanvangstijd: Inloop vanaf 19.30u en starten om 19.45 uur.  

 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment voor december zal vrijdagavond 16 december 19:00 uur gehouden 

worden in ‘de Morgenster’. 
 

Vrouwenkring “Sola Fide” 

Op maandag 19 december hopen we als Vrouwenkring onze kerstviering te houden in De Morgenster. Het 

thema is: “ HISTORIE GLORIE VICTORIE” 

We gedenken de komst van onze Heiland naar deze aarde: 

*aan de hand van diverse schriftlezingen uit het Oude Testament volgen we de profetieën die de komst van 

onze Heiland hebben voorzegt. 

*en de vervulling van deze profetieën lezen we natuurlijk in het Nieuwe Testament. 

*ook in gedichten, muziek en zang willen we dit laten horen. 

Deze avond beginnen we samen met een maaltijd. Zowel voor de maaltijd als voor de kerstviering bent u 

als ouderen van de gemeente van harte uitgenodigd. Ook de partners en kinderen van de leden van de 

Vrouwenkring zijn van harte welkom. 

4: Gen. 47 – 50, Ex.1– 12 Mattheüs 14 – 18 14 dec. 

5: Exodus 13 – 27 Mattheüs 19 – 22 11 jan. 

6: Ex.  28 – 40, Lev. 1-3  Mattheüs 23 – 26  25 jan. 



De maaltijd begint om 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. De kerstviering begint om 19.30 uur, inloop 

vanaf 19.00 uur. Graag uiterlijk vrijdag 16 december doorgeven dat u komt: Ellen Egas: 06-23474059 

Mail: ellenstroo@gmail.com We hopen op een gezegend samen zijn met elkaar! 
 

Activiteitencommissie 
 

Terugblik Novembermarkt 

De Novembermarkt heeft het dankbare bedrag € 1.323,10 opgebracht. We willen een ieder heel hartelijk 

danken voor de komst en voor alle hulp en producten voor de verkoop die we mochten ontvangen. We 

kijken terug op een gezellige dag in de Morgenster en wie weet kunnen we deze markt DV volgend jaar 

weer herhalen! 

 

Kerstpostactie 

Ook dit jaar is er weer een Kerstpostactie. Per kaart betaalt u € 0,60, dit is een stuk goedkoper dan 

verzenden via PostNL en u steunt hiermee de kerk. Let op: we kunnen alleen de kaarten voor Ouddorp, 

Goedereede, Stellendam, Melissant, Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis, Stad a/h Haringvliet en 

Nieuwe Tonge bezorgen. Kaarten voor andere dorpen worden dus NIET bezorgd. Kerstpost kan ingeleverd 

worden op zaterdag 10 december van 10.00-12.00uur en dinsdag 13 december van 18.30-19.30uur in de 

Morgenster. Bent u niet in de gelegenheid om de kaarten op deze data te brengen, dan kunt u ze afleveren 

(in de brievenbus of waterdicht ingepakt bij de achterdeur) op Emmaweg 3 met gepast geld, tot 14 dec 

18.00uur. De sorteerdatum van de post zal zijn op donderdagochtend 15 december vanaf 8.30uur. Een ieder 

is welkom om te komen helpen. Wilt u post in Ouddorp bezorgen, dan kunt u zich aanmelden bij Anne 

Grinwis via 06-15282494. 

 

Kerststukjes maken  

Tijdens de inzameldagen van de kerstpost worden er ook weer prachtige kerststukjes verkocht. Heeft u 

spullen die we kunnen gebruiken voor de kerststukjes dan kunt u deze inleveren bij Krientje Meijer, 

Dorpsweg 32a. Ook wanneer u een tuin heeft waar wat takken gesnoeid mogen worden om te verwerken in 

de kerststukjes, dan is dit van harte welkom! Op vrijdag 9 december worden de kerststukjes de gehele dag 

gemaakt in de Morgenster. Iedereen is welkom om gezellig te komen helpen! Voor meer informatie of tips 

waar we mogen snoeien, kunt u contact opnemen met Krientje Meijer, 06-10516762. 

 

Kerstkaartenverkoop 

De kerstkaarten en wenskaartenverkoop gaat nog steeds door. Mocht u geïnteresseerd zijn in ons aanbod 

dan kunt u elke donderdagochtend tussen 8.30uur en 11.00 uur terecht in de Morgenster. De kerstkaarten 

zijn ook online verkrijgbaar. Plaats uw bestelling via: tinyurl.com/hervormdouddorp. Niet in de 

gelegenheid om langs te komen of op internet te kijken, dan kunt u contact opnemen met Anne Grinwis via 

0187-683280. 
 

Ledenadministratie  
 

Verjaardagen 

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u 

hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

   

  1 december ~ 83 jaar, Dhr. F. Soeteman  Hazersweg 64, 3253XG. 

  5 december ~ 70 jaar, Mevr. K.E. Moerkerk-Vlietland Alexanderstraat 9, 3253BA. 

13 december ~ 95 jaar, Mevr. A. Oosters-Polder Vliedberglaan 104, 3253VT. 

16 december ~ 79 jaar, Dhr. A.M.J. de Graaff. Hoge Pad 61, 3253BH. 

17 december ~ 84 jaar, Mevr. E.M. de Koning-de Jong. Parklaan 29, 3253CA. 

19 december ~ 75 jaar, Dhr. P. Venneman. Diependorst 26, 3253VB. 

20 december ~ 76 jaar, Mevr. K.J. Immerzeel-Klepper Oosterweg 33 b,3253BR. 

29 december ~ 84 jaar, Dhr. A. van Splunder Dijkstelweg 41, 3253TA. 

29 december ~ 75 jaar, Mevr. E. Breur-Wiersum Alexanderstraat 38, 3253BA. 
 

Ingeschreven 

- Mevr. K. 't Mannetje-Melissant  

- Fam. J.J. Grinwis 

- Dhr. J. de Groot 

- Fam. G. Pape 

- Mevr. D. Vogelaar 

Overleden 

- Mevr. JP.F. Verweij-Korteweg 

Uitgeschreven 

- Dhr. L.J. van der Bok 

- Mevr. L.C. Kriek 
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Kerst 2022 

In het Woord van God gaat het vaak over het licht. We trekken een lijn van de 

schepping van het licht, met de zon als lichtdrager, naar de geboorte van het Licht, 

Christus, de Zon der gerechtigheid. Met Zijn komst breekt er een nieuwe tijd aan, die 

voltooid zal worden bij Zijn wederkomst. Als ’s morgens de zon opkomt, dan kan 

iedereen dat zien. Het licht getuigt van zichzelf. Maar als je je in een afgesloten ruimte 

zonder ramen bevindt, of als je blind bent, dan zie je het licht niet. Van nature leven 

we in het donker, maar het wordt ons opnieuw verkondigd: de morgenstond is 

aangebroken, het licht is opgegaan. Blijf niet in het donker zitten. 

Citaten  
 

Heilig Avondmaal 

In verband met de naderende Avondmaalszondag, plaats ik hier weer de citaten van de vorige keer: 

De roeping van Christus is de grond waarop wij geloven. Het is een vaste grond tegen alle vreze, tegen alle 

twijfel van vermetelheid, tegen alle gevoel van onwaardigheid, en de grootheid van het beloofde goed. 

Want de heiligen hebben veel vrees, waardoor zij niet tot het Avondmaal durven komen. Zij vrezen dat het 

verwaandheid zou kunnen zijn. Zij beschouwen zichzelf als de allerslechtste mensen, die niet één 

vriendelijk woord waardig zijn. De weldaden waartoe zij geroepen worden, zijn zo uitnemend groot, dat zij 

menen dat het veel te goed is voor hen. Maar, geliefden, wanneer de ziel klaarblijkelijk ziet, dat de Heere 

haar nodigt, beweegt, gebiedt, op haar wacht, bij haar erop aandringt dat ze binnen zou komen, en niets 

anders eist, dan maar te komen en te kennen, te komen en te drinken, omdat Zijn genade vrij is, dan doet dit 

de ziel bekennen: Ik ben verzekerd dat het geen vermetelheid is, de stem van Christus te gehoorzamen, en 

het mag dan zo zijn, dat ik onwaardig ben, en dat dit Avondmaal uitnemend goed en dierbaar is, toch als 

het de genade van de Heere is, zo'n arme zondaar te roepen en te willen dat hij dat ontvangt en aanneemt, 

waarom zou ik het niet liever dankbaar ontvangen, dan door mijn eigen hoofd in ongeloof verwerpen? Ik 

ben ervan verzekerd, dat de Heere mij roept zo te doen. Indien God van de hemel tot u zou spreken, en u 

gebieden zou tot Zijn Zoon te komen, het zou zulk een vaste grond niet zijn, als de stem Gods uit Zijn 

Woord, in het gezegend Evangelie van Zijn dierbare Zoon.  Thomas Sheppard 
 

Citaat 2: 

Overdenking bij Johannes 21:12 

Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. Met deze woorden wordt de gelovige 

uitgenodigd een heilige gemeenschap met Jezus te oefenen. Deze woorden brengen ons in het huis van de 

vreugde. Zij geven ons een voorsmaak van de vereniging met Jezus, omdat het enige voedsel dat wij 

kunnen genieten, wanneer wij het middagmaal met Jezus houden, is: Jezus zelf! O, wat een vereniging is 

dat! Ons zo met Jezus te voeden, is een verborgenheid, die door het verstand niet kan gepeild worden. 'Die 

Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem?  

Het is ook een uitnodiging om de gemeenschap der heiligen te genieten. Aan de tafel der gemeenschap-

oefening met Jezus is het één brood en één drinkbeker. Wanneer de drinkbeker der liefde rondgaat, 

verenigen wij ons daarbij onderling van harte. Wij zien ook in deze woorden de bron van kracht voor elke 

christen. Op Christus te zien, is het leven, maar de kracht om Hem te dienen, ontvangt u pas, als u 'komt en 

middagmaal houdt? Wij gaan gebukt onder veel onnodige zwakheid, omdat wij dit gebod van de Meester 

veronachtzamen. 

Charles Haddon Spurgeon 

Tenslotte 10 korte spreuken  

1. "Hij die 's morgens bij God wegloopt, zal Hem de rest van de dag nauwelijks vinden." 

2. "Als u gezondigd hebt, ga dan niet slapen zonder berouw, want het gebrek aan berouw, maakt het hart 

nog harder." 

3. "Hij die in zonde leeft en geluk zoekt, is als hij die tarwe zaait en denkt gerst te kunnen oogsten." 

4. "Bid vaak, want gebed is een schild voor de ziel, een offer voor God en een plaag voor Satan." 

5. "Oude waarheden zijn altijd nieuw voor ons, als ze met de geur van de hemel tot ons komen.” Alle 5 van 

Bunyan 

6. John Wycliff: God had David en Petrus, toen zij in zware zonde vielen, net zo lief als nu zij in de 

heerlijkheid zijn.  

7. John Flavel: Soms moet de voorzienigheid, net als Hebreeuwse letters, van achter naar voren worden 

gelezen.  

8. Thomas Willcox: Laat de zonde uw hart verbreken maar niet uw hoop op het Evangelie.  

9. John Piper: Een van de meest aangrijpende toepassingen van Twitter, Facebook, Instagram en andere 

sociale media, zal zijn dat het op de Jongste dag (van het Oordeel) zal bewijzen dat gebedsloosheid niet het 

gevolg was van tijdgebrek.”  

10. CH Spurgeon: Als ik een broer had die vermoord was, wat zou je dan van me denken als ik... dagelijks 

omging met de moordenaar die de dolk in het hart van mijn broer gestoken...! Men zou denken dat vast 



medeplichtig moest zijn aan de misdaad. De zonde vermoordde Christus; wil je dan een vriend van de 

zonde zijn?  De zonde doorboorde het hart van de vleesgeworden God. Kun je er dan van houden en er 

vriendschappelijk mee omgaan? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Kerst 2022 

Christus, de Zon der Gerechtigheid, is geboren. Hij verlicht je verstand door Zijn Woord 

en Geest, Hij wil je zonden vergeven en je Zijn gerechtigheid toerekenen. We worden 

opgeroepen om ons licht te laten schijnen, om een getuige te zijn van Christus. Zoals 

sterren hun licht ontlenen aan de zon, kunnen wij ons licht alleen laten schijnen 

door het licht te dragen van de Zon der gerechtigheid. Simeon was een van de eerste 

getuigen van Zijn komst, die dat mocht doen. 

Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, 

straalt volk bij volk in d' ogen; terwijl 't het blind gezicht 

van 't heidendom verlicht, en Isrel zal verhogen. 

 

Zo laat Gij, Heer', Uw knecht, Naar 't woord, hem toegezegd, 

Thans henengaan in vrede;Nu hij Uw zaligheid, 

Zo lang door hem verbeid, Gezien heeft op zijn bede. 

Kerstfeest verkondigt de heilszon, die schijnen zal en die eens volledig zal doorbreken 

op die grote dag waar we naar uitzien. Nu zijn we nog van de zon afhankelijk; zonder 

zon geen licht, geen leven, geen groei. Het nieuwe Jeruzalem is niet afhankelijk van 

geschapen licht. Alles straalt van Gods heerlijkheid en van de heerlijkheid van 

Christus, de Zon der gerechtigheid, het Licht van de wereld. Laten we in die 

verwachting dit Kerstfeest knielen bij Zijn kribbe en Hem aanbidden! 

 

Verantwoording van uw gaven 

 
Over de periode van 1 t/m 31 oktober 2022 is het volgende ontvangen: 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.859,90 

Bijdrage onderhoudskosten   1.376,05 

DLC  75,00 

Giften per bank en contant   790,00 

Kerkbalans         3.940,00  

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 8.040,95    
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.378,50 
 

Diaconie 

GZB   97,50 

Gift diaconie 150,00 

Stg. Messias Belijdende Joden, 2 okt.   232,02 

GZB, 5 okt.  71,92 

Diaconie, 9 okt.  386,92 

Project 10 27 Peru, 16 okt.  218,39 

Diaconie, 23okt.  332,54 

Kerkelijk verenigingswerk, 30 okt. 210,21 

GZB zomer zangavonden 2022     694,60  

Totaal diaconie  € 2.394,10 

Kerkrentmeesters en diaconie samen   €10.435,05   

 

Kleine Kracht 17e jaargang 

Stand vorige keer  1.319,00 

Aan giften              0,00          

Totaal  € 1.319,00 
 

Verjaardagsfonds 2022 

Stand vorige keer  565,30 

Ontvangen        35,00 

Totaal € 600,30 
 



Voor onze jongeren 
 

Gezegend ben je onder de vrouwen, zo werd Maria door Elizabet begroet. De Heere heeft naar u omgezien 

in Zijn goedheid en genade. Jezus wordt geboren, Jezus is geboren. Kerstfeest is aanstaande. Mag jij al 

delen in Gods goedheid en genade?  

Dat is een gezegend kerstfeest.  

 

Puzzel 

Zet de woorden op de goede plaats. De letter 'ij' staat in deze puzzel in 1 hokje. Maak van de cijfers 1 tot en 

met 14 drie woorden. Dat is de oplossing van deze puzzel. 

Anna – herberg – Simeon – beschrijven – herders – specerijen – Bethlehem – Herodes – stal – David – 

Jozef – ster – dieren – Kindeken – volkstelling – doeken – kribbe – vrede – engelen – kudde – woorden – 

ezel – Maria – wijzen – gebod – mirre – hemelen – Nazareth  

 

                          n      

            4              

       a        d              

      k          b           

            c                   11  

       t                h     10   d   

                12 g                    

                  r    t      

                                
    5                w   3           1  
                 w                    

  m      8               s        z   

                a 14   a       z     

      b                            

                   z            

      r    2         6         

       m                   v       

            7 t               

      13               9 k      

                       
 

Oplossing:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                                 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS  

Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 

 

Kerst 2022 

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, 

wat Gij mij hebt gegeven. O neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd 

en smart, bij U geborgen wezen. Te midden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, 

verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon, die door het 

duister breekt, en ‘t ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen! 

 

Want alzo lief….. 

Er was eens een man, die het Kerstfeest maar een hoop onzin vond. Niet dat hij een nare man was, of zo. 

Nee, hij was een aardige en fatsoenlijke persoon, die goed zorgde voor zijn vrouw en kinderen, en zo goed 

mogelijk probeerde te doen tegenover zijn medemens. Hij geloofde alleen niet in de geboorte van Jezus 

Christus, welke de kerk in deze dagen zo predikte. Tegen zijn vrouw, die een trouw kerkganger was, zei 

hij: “Het spijt me echt, maar ik kan gewoon niet geloven dat God een mens moest worden en naar de aarde 

moest komen. Het slaat gewoon nergens op.” 

Op een avond voor Kerst gingen zijn vrouw en kinderen naar de kerk om de nachtdienst bij te wonen. Hij 

had geen zin om mee te gaan. “Ik zou mezelf maar een hypocriet vinden,” zei hij, “ik blijf liever thuis, 

maar ik zal op jullie wachten.” 
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Kort nadat zijn gezin was weggereden, begon het te sneeuwen. De man liep naar het raam en zag de 

sneeuwvlokken steeds dikker en zwaarder worden. “Nou ja”, dacht hij, “als we dan toch Kerst moeten 

vieren, dan kan het maar beter een witte zijn.” Hij liep terug naar zijn makkelijke stoel en ging de krant er 

in lezen. 

Een paar minuten later werd hij opgeschrikt door een ploffend geluid dat buiten vandaan leek te komen. 

Het ploffende geluid werd snel gevolgd door een andere, en weer een andere. Eventjes dacht hij dat iemand 

sneeuwballen tegen zijn ramen aan het gooien was. Toen hij de voordeur opendeed, om te zien wat er aan 

de hand was, zag hij een zwerm vogels in zijn voortuin. Ze waren gestrand in het winterweer, en in hun 

wanhopige zoektocht naar een schuilplaats, waren ze tegen zijn raam aangevlogen. 

“Ik kan ze toch hier ook niet zo laten doodvriezen,” dacht hij bij zichzelf. “Maar hoe kan ik ze helpen?” 

Plots dacht hij aan de schuur, waar ook de pony van de kinderen stond. Het was er in ieder geval warm en 

droog. Snel ging hij naar binnen om zijn jas te halen en baande zich door de sneeuw een weg naar de 

schuur. Daar deed hij de deuren wijd open, en ontstak het licht. Maar de vogels kwamen niet. 

“Misschien kan ik ze lokken met wat eten.” Dacht hij. Dus haastte hij zich weer naar het huis, om terug te 

komen met een zak met oud brood, waarvan hij een spoor van kruimels strooide vanaf de voortuin tot de 

schuur. Maar de vogels negeerden de kruimels, terwijl ze rond bleven ploeteren in de sneeuw. 

Hij probeerde ze in de schuur te krijgen door om hen heen te lopen, en ondertussen “Shhh, shhh!” te 

roepen. De vogels vlogen alle kanten op, behalve naar de warmte. 
 

De man mompelde in zichzelf: “Ze vinden me natuurlijk maar eng en raar. Kon ik maar een manier 

bedenken om ze te laten weten dat ze me kunnen vertrouwen. Als ik nu zelf voor een tijdje een vogel kon 

worden om ze in veiligheid te brengen.” 

Op datzelfde moment hoorde hij de kerkklokken luiden.  

Hij stond even stil om te luisteren naar de aankondiging van het kerstfeest.  

Toen viel hij op zijn knieën in de sneeuw, vouwde zijn handen, en zei:  

“Nu begrijp ik waarom U het moest doen.” 

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 

die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve. Johannes 3:16. 

 
 
Zending en Evangelisatie  
 

 

 

2022-2023 Jaarlijkse actie 

 

Jaarlijks wordt er een actie georganiseerd waar de zondagsscholen gezamenlijk voor kunnen 
sparen. In 2022/2023 wordt de actie gehouden voor Hulp Oost-Europa met als thema 'Zaaien 

in de zomer', voor zomerkampen voor kinderen. 
 

De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt drie maanden. Dit zijn voor de kinderen lange 
maanden. Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld 

voor is. Hele dagen hangen ze thuis rond en doen ze niets. 
 

Voor kinderen in Oost-Europa is de zomervakantie dan ook geen leuke periode. De meeste kinderen zijn 
nog nooit buiten hun eigen dorp of stad geweest, laat staan op vakantie. De kinderevangelisatiekampen 

zijn dan ook een welkome invulling van de vakantie. 
 

Met uw steun kunnen we helpen de kinderevangelisatiekampen mogelijk te maken voor arme kinderen om 
ze zo een onvergetelijke week te bezorgen. 

 

Bid voor de kinderen en hun ouders in Oost-Europa 
 
Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:  
NL47 RABO 0198 8318 46 ten name van 'Bond van Hervormde Zondagsscholen' inzake actie zondagsscholen, 

onder vermelding van naam gemeente. 
LET OP: Met ingang van het seizoen 2022-2023 is het rekeningnummer voor de actie gewijzigd! Het oude 
rekeningnummer zal vanaf 2023 niet meer beschikbaar zijn. 

 
                                   Collecte tijdens kerstfeestviering zondagsschool 2e kerstdag  

                             is bestemt voor dit project. 
  

                                  Van harte aanbevolen.  
 

 



Kerkdiensten 

 
Zondag 11 december 2022   

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avondmaal 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur, Dankzegging Heilig Avondmaal 

Collecte: 1e Stichting Kom over en Help. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Zondag 18 december 2022   

  9:30 uur: prop. M. Slingerland, Gouda 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Woensdag 21 december 2022 (In De Morgenster) 

19:30 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e GZB. 2e Kerk. 
 

Zondag 25 december 2022 1e Kerstdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk 

Collecte: 1e Project 10 27 Mozambique. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Maandag 26 december 2022 2e Kerstdag 

  9:30 uur: Kerstviering Zondagsschool 

Collecte: 1e Zondagsschoolactie 
 

Zaterdag 31 december 2022 Oudejaarsdienst 

19:00 uur: prop. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland 

Collecte: 1e Steunfonds Gemeenten GB. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdienst 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. J. Blom, Ridderkerk 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 8 januari 2023  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Predik het Woord Hoorn. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zanguurtje 

Het zanguurtje is elke eerste zondag van de maand in de kerk, na de avonddienst. 

 

Oppasschema december  

11 dec. -  Mirthe en Emma (Heilig Avondmaal)  

18 dec. -  Willianne en Myrthe     

25 dec. - Hetty en Femke (1e Kerstdag)     

01  jan. - Jennie en Rebecca (Nieuwjaarsdag)    

08  jan. – Nelie en Emma  

Hulp gevraagd voor de crèche van de kerk 

-Iemand die het rooster wil maken 

-Oppassers, volwassenen en jeugd vanaf 14 jaar  

Is bovenstaande iets voor u/jou? Dan graag contact opnemen met Marianne van Wijk 06-13264983 of per 

mail mariannevwijk@hotmail.com 

 

Kerkrentmeesters  
 

Herinnering toezegging giften 

Het jaar loopt alweer bijna ten einde en daarmee ook het financiële jaar voor de kerk. Voor de Actie 

Kerkbalans heeft u wellicht een toezegging gedaan voor een gift maar deze nog niet overgemaakt. 

Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt. We verzoeken u vriendelijk om dit (indien mogelijk) alsnog te 

doen. Ook als u een periodieke gift heeft laten vastleggen is het belangrijk dat ieder jaar de gift wordt 

overgemaakt, zodat de belastingdienst niet achteraf het uitgekeerde belasting-voordeel komt 

terugvorderen.  
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