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Overdenking  
 

Wat zijn uw wensen voor 2023? 

Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen. Psalm 81:11  
 

Wat zijn uw wensen voor 2023? Zeg maar wat u wenst! 

Zo klinkt deze tekst eigenlijk. Dat moet ons toch goed in de oren klinken. 

Maar hoe werkt dat dan, en wat mag ik allemaal wensen? 

Laten we dan eens kijken naar deze psalm.  

Deze psalm is van Asaf. Dat is de man die altijd eerlijk lucht geeft aan zijn hart. Soms schreeuwt hij het uit 

en roept hij ´Waarom´ en dan weer: Hoe lang? Soms lijkt hij bijna (heilig) brutaal als hij aan de Heere 

vraagt wanneer Hij Zijn ogen en oren open zal doen, omdat hij het gevoel heeft dat God niet luistert en 

niets ziet. 

Maar hier in deze psalm is Asaf niet zozeer bezig om God ter verantwoording te roepen, maar is het juist 

andersom. 

Je zou bijna geneigd zijn deze psalm achterstevoren te lezen, omdat we zo graag een ´happy end´ willen. 

Maar deze psalm begint met een heerlijke oproep om God vrolijk te zingen en de inzettingen die de Heere 

gegeven heeft te onderhouden. Waarom? 

Omdat de Heere dat zo waard is! Hij is Degene Die hen verlost heeft van het zware slavenjuk in Egypte. 

Hij is Degene Die hen verhoorde toen ze in nood zaten, ook aan de oever van de Schelfzee. De Heere 

kliefde de zee en maakte een pad en riep hen toe: Ex.14: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des 
HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet 

weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. 
 

Zo kwamen ze aan de overkant en toen ze omkeken zagen ze hoe het oordeel van God hun vijanden 

getroffen had. 

De God Die voor hen een God van redding was, was voor hun vijanden een God van oordeel. Ze waren niet 

beter, maar de Heere had hen iets beloofd om Zijns Naams wil. Ze waren niet beter en ze zouden moeten 

leren dat het geheim was te vertrouwen op een God van genade en in Zijn wegen te wandelen. 

Daarom werden ze ook beproefd bij het water van Massa en Meriba, zodat ze zouden leren geloven dat 

God hen water zou kunnen geven, al was het uit een rots!  

En het is gebeurd! Daarom riep de Heere hen toe, bij de verbondssluiting aan de Sinaï geen andere goden te 

dienen. Hoe zouden ze (we!) ook durven? 

Als je ziet dat alle afgoden het moeten verliezen van de enige ware God en dat Hij de Verlosser is, wat 

moet je dan met vreemde goden? 

Zo staat het volk daar, aan het begin van een lange tocht, onderweg naar Kanaän.  

En daar, aan het begin van die lange reis, met het beloofde land als bekende bestemming, maar onbekend 

met alles wat je onderweg zou kunnen overkomen, zegt de Heere, de Almachtige: Zeg maar wat je nodig 

hebt, Ik zal het je geven! Doe uw mond wijd open… en Ik zal hem vervullen. 

Na dit vers komt de verschrikkelijke wending in deze psalm.  
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Het volk heeft dit genadig en Goddelijk royaal gebaar hooghartig van de hand gewezen. Daarom werden ze 

overgegeven aan zichzelf. 

En dan klinkt daar die aangrijpende verzuchting uit de hemel: ´Och, dat Mijn volk naar Mij geluisterd 

had…  

Als ze dat gedaan hadden, dan…´ en dan in de volgende verzen tuimelen de zegeningen over elkaar heen. 

Hun vijanden zouden verslagen worden. Ja, ze zouden zich aan hen onderworpen hebben.  

Ze zouden voor altijd in het land mogen blijven wonen en het volk zou zich mogen verblijden in rijke 

oogsten. 

Het land dat vloeide van melk en honing zou een blijvend teken van Gods zegeningen blijken. Honing uit 

de rotssteen zou hen achtervolgd hebben. Soms gebeurde het namelijk dat de bijen hun verzamelde honing 

in rotsspleten verborgen. 
 

Dat alles had de Heere willen geven als ze maar geluisterd hadden, maar dat deden ze niet. 

Weet je, dat deze psalm zo eindigt is enerzijds verschrikkelijk. 

Anderzijds betekent het dat, hoewel de Heere wist dat Zijn volk zo zou zijn, Hij toch door Asaf heen die 

lokroep laat horen: ´Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.´ 

Zoals een vogel met het voedsel naar haar nest komt en haar jongen voedt, zo roept de Heere ons op om 

onze mond wijd open te doen en alles van Hem te vragen wat we nodig hebben. 
 

Hoe durven we de honger naar God en Zijn gerechtigheid te laten bederven door zoveel andere dingen? 

Iemand schreef over die honger naar God: ‘De grootste vijand voor de honger naar God is niet het vergif, 

maar de appeltaart. Het is niet het feestmaal van de goddelozen dat ons verlangen naar de hemel verdooft, 

maar het eindeloos nuttigen van kleine snacks aan de tafel van de wereld.´  

Verspil dus de honger niet! 
 

Het is onbegrijpelijk heerlijk en genadig dat de Heere zo gereed staat en bereid is om ons te geven wat we 

nodig hebben. Vraag Hem om die dingen die ons verlangen naar de omgang met God versterken. 

Vraag Hem om datgene waardoor de hemelpoort eens voor ons open zal gaan. 

Vraag Hem om die liefde voor God en onze naaste waardoor anderen hetzelfde zullen gaan vragen, als ze 

ons zien leven met Hem! 

Vraag Hem om afhankelijkheid, zodat je voortdurend met deze tekst in handen, het hemelse voorhof zult 

betreden om je met vrijmoedigheid te spoeden tot de troon der genade. 
 

Zeg het maar: wat heb je nodig? Vergeving? Genade? Heiliging? Vrijmoedigheid? Liefde?  

Laat Hem je wijdgeopende mond (en ziel) vullen met het Brood des Levens en je hebt alles! 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

Uit de pastorie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Namens ons gezin, allen Gods zegen 

gewenst voor 2023. En een ieder hartelijk 

bedankt voor het sturen van een kaartje of 

een bericht rond Kerst en de 

jaarwisseling.” Foto: v.l.n.r.: de kinderen: 

Lydia & Jan, Eline, Annelies en Rhodé. 
 

 



Mee leven  

We leven mee met mw. Klooster-Kanis (Wilhelminaweg 49). Ze moet D.V. 17 januari naar het ziekenhuis 

in Dirksland voor een operatie. Aan de hand van verder onderzoek aan de schildwachtklier krijgt ze verdere 

informatie voor het verder verloop van de behandeling. In verband daarmee krijgt ze één dag ervoor in het 

Maasstad-ziekenhuis een beetje radioactieve vloeistof toegediend. Er is veel door u heengegaan de 

afgelopen dagen, maar het is en zegen om in dit alles te denken aan de woorden van dat oude lied: Beveel 

gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen, van Hem, die 't al regeert, Die wolken, 

lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan!  

We leven ook mee met Hetty Moerkerk (Geleedststraat 10, 3253 BE). Na een regulier onderzoek kwam een 

oproep voor verder onderzoek, en bleken er cellen te zijn ontdekt, die zich kwaadaardig kunnen gaan 

ontwikkelen. Daarom wacht ze op een oproep voor een operatieve behandeling in het ziekenhuis om dit 

preventief te gaan verwijderen en verder onderzoek te doen. Ik moet denken aan het woord dat jou zelf ook 

trof: "God stuurt de storm om te laten zien dat Hij de Schuilplaats is." Zo is het! Denkend aan Psalm 90... 

De HEERE is een Toevlucht, van geslacht tot geslacht! 
 

We leven mee met Meta Vogelaar (Springert 21 3253 EH ). Ze moest plots worden opgenomen vanwege 

een dubbele longembolie. Wat een schrik is dat, en wat voel je hoe afhankelijk je bent van goed werkende 

longen! Genade om er nog te mogen zijn, want een longembolie kan heel ernstig, en zelfs fataal zijn! Hoe 

zegt Jeremia dat ook alweer? "Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat 

Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. "(Klgl. 3:22,23) 

Ze is dankbaar voor de goede zorgen in het Maasstad-ziekenhuis (alsook voor het kordate optreden van de 

huisarts) en hoopt spoedig weer naar huis te mogen kunnen. (Misschien is dat al zo wanneer dit kerkblad 

verschijnt). 
 

Verder blijven we uw meeleven en gebed vragen voor Joan Sperling (in afwachting van de verdere 

onderzoeken in verband met zijn nieren), Margo Leeflang (gespaard na een periode van corona en 

verzwakking) en Anneke Kroon (wiens situatie ernstig, maar ook stabiel is; wonderlijk!)  

Bedenk: Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten! (Psalm 31:19 berijmd) 
 

Verhuisd 

We leven ook mee met mw. M.A. Santifort - Joppe (Miep), die sinds kort (dinsdag 3 januari 2023) een 

vaste plek heeft gekregen in Bestenwaerd. Haar adres is: Essenlaan 157 - 3247 GG - Dirksland. We wensen 

haar een goede tijd in de Bestenwaerd. Wat is er veel gebeurd in 2022 voor u! Ziekenhuis in, ziekenhuis 

uit, soms voor je gevoel dichtbij de dood, en toch gespaard! Maar ook van tehuis naar tehuis, en dan nu een 

vaste plek, maar ook daar is het geen blijvende stad.  

De beste woning is... die van Psalm 71:3 Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk 

daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg! 
 

Verder heten we nogmaals van harte welkom in onze gemeente: fam. A.C. van Wijk Stationsweg en mevr. 

S.M. Klooster-Kanis Wilhelminaweg.  We wensen jullie allen toe, samen met Ruth de God van Naomi te 

dienen en te volgen en de Heere te eren, en tot opbouw van de gemeente te mogen zijn. 

 

Doopdienst 

D.V. Zondag 15 januari 2023 hoopt in de ochtenddienst Julia Andriana Elizabeth Visser gedoopt te 

worden. We wensen Stefan & Margriet alvast een gezegende voorbereiding en dienst toe, samen met 

familie en vrienden. De Heere doe ons putten uit de fontein van het heil! 
 

Het wonder in de boekenwinkel! (ergens gelezen) 

Toen ds. John Flavel in 1673 in Londen was, vertelde zijn oude boekhandelaar, de heer Boulter, hem het 

volgende: Enige tijd geleden kwam een modieus geklede heer zijn winkel binnen om te informeren naar 

enkele toneelstukken. Meneer Boulter vertelde hem dat hij er geen had, maar liet ds. Flavels boekje "Het 

bewaren van het hart zien".  Hij vroeg hem het te lezen en verzekerde hem dat het hem meer goed zou doen 

dan toneelstukken. De heer las de titel, en wierp een blik op een paar pagina's, en braakte toen het volgende 

uit: "Wat voor waardeloze kerel heeft dit boek geschreven?" De heer Boulter vroeg hem dringend het toch 

te kopen en te lezen, en vertelde hem dat hij geen reden had om het zo bitter af te keuren. Uiteindelijk kocht 

hij het, maar zei hem dat hij het niet zou lezen. "Wat gaat u er dan mee doen?" vroeg meneer Boulter. "Ik 

ga het verscheuren en verbranden", zei hij, "en naar de duivel sturen." Meneer Boulter antwoordde: "Dan 

krijgt u het niet." 

Hierop beloofde de heer het te lezen. Meneer Boulter zei hem, als hij het na het lezen niet fijn vond, dat hij 

hem zijn geld zou teruggeven. Ongeveer een maand later kwam de heer in eenvoudige kleding weer naar de 

winkel en sprak meneer Boulter met een ernstig gelaat als volgt aan: "Mijnheer, ik dank u hartelijk dat u dit 

boek in handen hebt gegeven. Ik loof God Die u ertoe bewoog. Het heeft mijn ziel gered.  Gezegend zij 

God dat ik ooit in uw winkel kwam." En toen kocht hij van hem nog honderd van deze boeken en vertelde 

hem dat hij ze aan de armen zou geven, die ze niet konden kopen. En zo verliet hij hem, God lovend en 

prijzend voor Zijn goedheid. 
 

Ten slotte 



Het volgende oude en bekende (of misschien minder bekende) lied en gedicht kan ons helpen, om te 

midden van rouw en pijn, en zonden en zorgen, toch de juiste toonhoogte te vinden om onze hulp en 

verwachting in de Naam van de Heere te stellen. De Heere zegene u en jullie allen voor 2023! 
 

1. Uren, dagen, maanden, jaren 2. Voorgeslachten kwijnden henen, 

Vliegen als een schaduw heen; En wij bloeijen op hun graf; 

Ach! wij vinden, waar wij staren, Ras zal ’t nakroost ons beweenen: 

Niets bestendigs hier beneên! ’t Menschdom valt als blaadren af. 

Op den weg, dien wij betreden, ’t Stof, door eeuwen zaamgelezen, 

Staat geen voetstap, die beklijft: Houdt het zelfde graf bewaard: 

Al het heden wordt verleden, Buiten U, o eeuwig Wezen! 

Schoon ’t ons toegerekend blijft!   Ach! wat was de mensch op aard! 
 

4. Dat de tijd hier ’t al verover’,  6. Snelt dan, jaren, snelt vrij henen 

Aan geen tijdperk hangt mijn lot;  Met uw blijdschap en verdriet; 

Gij, Gij blijft mij altijd over,  Welk een ramp ik moog beweenen, 

Gij blijft eindeloos mijn God:  God, mijn God, verandert niet: 

Welk een ramp mij hier ook nader’, Blijft mij alles hier begeven, 

’k Vind in U mijn rustpunt weêr;  Voortgeleid door zijne hand 

Gij blijft in uw’ Zoon mijn Vader, Schouw ik, uit dit nietig leven, 

Wat verander’, wat verkeer’.  In mijn eeuwig vaderland. 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

Agenda, Deo Volente 
 
Zondagsschool  

De kerstfeestviering ligt achter ons. Met de kinderen en vele belangstellenden 

mochten we de geboorte van de Heere Jezus herdenken, in woord en lied. Ook 

namen we afscheid van Rosa, Jort, Joëlle en Rhodé. We kijken terug op een 

mooie bijeenkomst! 

Op zondag 15 januari begint de zondagsschool weer om 11.15 uur in de 

Morgenster. Alle kinderen van 4 - 12 jaar zijn hartelijk welkom. 
 

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?  
 

Bijbel-leesgroep (BLG) 

Opnieuw verheugd over de opkomst en betrokkenheid op de tweede avond (ook van de 

belijdeniscatechisanten/nieuwe 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.  

Hier het leeswerk voor de volgende keren: 

11 januari: Exodus 13 – 27 Mattheüs 19 – 22 

25 januari: Exodus 28 – 40 en Leviticus 1-3; Mattheüs 23 – 26 

Belijdende leden, en zeker alle Avondmaals-gangers: Kom naar deze avonden! 
 

Vrouwenkring “Sola Fide” 

Als Vrouwenkring willen wij u allen van harte Gods Zegen en nabijheid toewensen in het nieuwe jaar 

2023! We hopen deze eerste maand 2 keer samen te komen, op maandag 9 en 30 januari, steeds om 19.30 

uur in De Morgenster. 

De eerste Bijbelstudie is n.a.v. Psalm 105 en heeft als thema: “Israëls God schrijft geschiedenis.” Psalmen 

zijn de liederen van Israël waar wij als gelovigen uit de heidenen genadig in mogen delen. In psalm 105 

krijgt de geschiedenis van Israël en Gods verbondsliefde voor dit volk alle aandacht. De dichter benadrukt 

hier Gods bevrijding en bescherming. We leren God kennen in Zijn manier van omgaan met Israël. Hoe Hij 

is en ook voor ons wil zijn. Daarnaast zien we Gods heilshandelen: via Israël zal Hij in Zijn verbondsliefde 

Zijn Messias schenken. Door Hem mogen ook wij gaan delen in Zijn verbondsliefde, zichtbaar in het teken 

van de doop (Gal. 3). Denk hierbij ook aan het 5e vers van deze psalm, dat we zingen bij de doop: “God zal 

Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.” 

De andere Bijbelstudie is n.a.v. psalm 131 en heeft als thema: “Gebedsworsteling”. 

David beschrijft in deze psalm een jong kind, van een jaar of 3, het is de borst ontwend, maar is toch nog 

graag dicht bij zijn moeder. Dat is wat David nodig heeft, te schuilen bij God, bij Hem tot rust en stilte te 

komen. En als we worstelen met onze onverhoorde gebeden? We begrijpen het niet, waarom laat God 



moeilijkheden toe? Wij kunnen de Heere niet narekenen. Laten we ons leven dan beheersen door wat we 

niet krijgen, door wat anders gaat dan we gehoopt en gebeden hebben? Bidden is ook stil worden voor God, 

gericht op rust voor onze ziel in Zijn nabijheid. 

Gebedsverhoring is vooral verandering van je ziel, het eens mogen worden met Hem, door Zijn genade. Dat 

gunt David het volk Israël ook, dat het zijn hoop stelt op de HEERE, nu en voor eeuwig. 

Mocht je een keer de Bijbelstudie van de Vrouwenkring mee willen doen, dan ben je van harte welkom! 
 

Contactmiddag 25 januari 

Woensdag 25 januari hebben we weer een contactmiddag. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster. We hopen 

de middag te beginnen met een korte Bijbel-overdenking. Dan volgt de pauze, waarin u koffie of thee met 

cake of iets dergelijks. Na de pauze is er een tweede gedeelte waarin we meestal nog wat kunnen bekijken 

en/of beluisteren. En zoals u weet: de contactmiddag is niet aan leeftijd gebonden.  

Ieder die overdag kan, hartelijk welkom! 
 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment voor januari zal vrijdagavond 27 januari 19:00 uur gehouden worden in 

‘de Morgenster’. 
 

Mannenavond 

Op 2 februari willen we weer als mannen samenkomen. De spreker en het onderwerp zijn nog niet bekend. 

Maar dan kun je de datum alvast reserveren. Allen weer uitgenodigd en we hopen op een gezegende avond.  
 

 
R E F O R M A T O R I S C H E  M A N N E N D A G E N  

Noteer alvast: ZATERDAG 22 APRIL 2023 ZUID (GOEREE-OVERFLAKKEE EN ZEELAND) Thema 

Christus alles?! 

Deelthema 1: Christus’ in de rechtvaardiging Deelthema 2: Christus’ in de heiliging 

Sprekers resp. Ds. H. Peet (CGK Sliedrecht) en ds. P.D. Teeuw (PKN Sliedrecht) 

Locatie Hervormd Verenigingsgebouw De Wingerd, Tholen. 

Inloop 9:30 uur. Aanvang 10.00 uur. Einde 13:00 uur met aansluitend een gratis lunch. Aanmelden kan via: 

https://www.mannenthemadagen.nl/ 
 

Kerkrentmeesters  
 

Energiekosten update 

De eerste effecten van de energie besparende maatregelen zoals die aan het begin van dit stookseizoen zijn 

genomen beginnen nu zichtbaar te worden. De temperatuur is op zondag twee graden lager (17 graden 

t.o.v. 19 graden voorheen) en de temperatuur door de week is ook een stuk verlaagd. Als we het 

gasverbruik van september tot en met december vergelijken met het gemiddelde verbruik in dezelfde 

periode de voorgaande drie jaar, dan hebben we ruim 40 procent minder gas verbruikt. Om verder te 

besparen op elektriciteit worden de lampen zoveel mogelijk vervangen door LED verlichting. Op deze 

manier hopen we de pijn van de gestegen energierekening een stukje te verlichten.  
 

Actie Kerkbalans 2023 

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans, onze grote jaarlijkse geldwervingsactie en tevens onze grootste 

bron van inkomsten, is weer in volle gang. Halverwege januari ontvangt u  een folder met meer informatie 

over de actie. We hopen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen.  

 

Activiteitencommissie 
 
 

Terugblik Kerstpostactie 

We hebben vanuit onze gemeente 1072 kaarten ingezameld en over het eiland mogen laten bezorgen. De 

opbrengst van de totale Kerstpostactie met de verkoop van kerststukjes en dergelijke is € 1.256,15. We 

willen iedereen heel hartelijk danken voor het maken van de kerststukjes en voor het helpen bij het sorteren 

en bezorgen van de post! 

 

Verkoop wenskaarten 

De verkoop van de wenskaarten gaat ook in het nieuwe jaar door. Wilt u een nieuwe voorraad van 

bijvoorbeeld gefeliciteerd-, huwelijk-, beterschap- of rouwkaartjes dan kunt u contact opnemen met Anne 

Grinwis, 06-15282494. De kaarten kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 7,00. 
 

Terugblik 2022 

Terugkijkend naar 2022 hebben we weer prachtige acties mogen doen voor de kerk: van paasbrunch tot 

fietstocht en van kleedjesmarkt tot kerstpostactie. Er kwamen weer allerlei leuke en lekkere acties voorbij 
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met als hoogtepunt de Jaarmarkt. Wat was het fijn om weer met heel de gemeente actief te zijn op deze dag 

en deze daarna ook gezamenlijk met iedereen af te sluiten. We willen iedereen heel hartelijk danken voor 

alle hulp in welke vorm dan ook, vrijwilligers die hun eigen verkopen doen voor onze commissie, 

vrijwilligers die vaak klaar staan voor ons en vrijwilligers die af en toe aanschuiven! Het is onmogelijk om 

iedereen los te noemen, omdat we dan zeker mensen gaan vergeten. Toch willen we wel (nogmaals) een 

speciale dank uitspreken naar Alette en Jan, maar ook naar Rianne voor al hun bijdrages in de commissie. 

We moeten het helaas nu zonder hen doen in de commissie, maar in het afgelopen jaar (en jaren!) hebben 

zij zich enorm ingezet. Ook Cor wil we graag bedanken dat hij altijd, ook als wij even iets vergeten, voor 

ons klaar staat! De totale opbrengst van de commissie in 2022 is het dankbare bedrag van: € 17.064,64. 

 

Vooruitblik 2023 

Zoals eerder genoemd, zijn er wat vertrekken geweest uit onze commissie. Gelukkig werd de commissie in 

de loop van het jaar aangevuld door Marlies. De grote van onze groep heeft gevolgen voor het soort acties 

en het aantal acties die we in 2023 zullen doen. Uiteraard zullen sommige acties weer terugkomen, maar als 

commissie gaan we ons beraden hoe we de tijd voor de commissie het beste kunnen combineren met de tijd 

die we besteden aan ons werk en onze thuissituaties. Wilt u of wil jij onze commissie komen versterken? 

Welkom! Je kunt contact opnemen met Anne Grinwis (06-15282494), Marlies Schollaart (06-10067546) of 

Daniëlle Quist (06-23464879). Mailen kan ook naar activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl. 

Daarnaast hebben we ook nog een vrijwilligersapp waar vrijblijvende hulpvragen van ons in komen voor 

hulp bij bepaalde acties. Aanmelden voor deze app kan ook via één van de commissieleden. 
 

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. 

   

  3 januari ~ 75 jaar, Dhr. J. van der Bok  Emmaweg 10, 3253BD. 

  8 januari ~ 84 jaar, Mevr. M.A. Santifort-Joppe  Essenlaan 157 3247GG Dirksland 

13 januari ~ 73 jaar, Dhr. G. Moerkerk Julianaweg 6, 3253BL. 

13 januari ~ 70 jaar, Dhr. A.J. Nederveld  De Gracht 18, 3253EC. 

14 januari ~ 79 jaar, Dhr. W. de Kiewit Dorpsweg 37 A, 3253AG. 

17 januari ~ 72 jaar, Mevr. A. Grinwis-de Vries Zeebrekersweg 23, 3253VS. 

22 januari ~ 70 jaar, Mevr. M. Blokland-van der Wal Bokweg 18, 3253AB. 

25 januari ~ 70 jaar, Mevr. E.A. Kieviet-Akershoek Oosterweg 27, 3253BR. 

26 januari ~ 82 jaar, Mevr. K.K. Kleine-van Koppen Broekweg 2, 3253XB. 

30 januari~75 jaar, Mevr. C.M.M. ten Have-van der Brugge  Spreeuwenstein 17, 3253VM. 
 

Ingeschreven  

- Fam. A.C. van Wijk 

- Dhr. H. Breur 

- Mevr. S.M. Klooster-Kanis 

- Mevr. A.J. Terlouw-Kersbergen 

Overleden 

- Dhr. A.A. Lems 

Uitgeschreven 

- Dhr. J. de Groot 

- Fam. Spuij 

- Fam. Steenbergen 

   

Verantwoording van uw gaven 

 
Over de periode van 1 t/m 30 november 2022 is het volgende ontvangen: 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.537,65 

Bijdrage onderhoudskosten   1.114,65 

Dankdag 2022  2.769,00 

DLC  62,50 

Kerk naar buiten   210,00 

Giften per bank en contant   3.150,00 

Kerkbalans         5.185,00  

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 14.028,80    
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.236,75 
 



Diaconie 

GZB   111,00 

Giften diaconie 580,00 

Dankdag diaconie 2022 2.065,78 

GZB najaarscollecte, 6 nov.   247,83 

Project 10 27 Nederland, 13 nov.  247,88 

Stg. De Lichtkring, 20 nov.  161,21 

GZB, 23 nov.  66,58 

Kerkelijk verenigingswerk, 27 nov.      271,83  

Totaal diaconie  € 3.752,11 

Kerkrentmeesters en diaconie samen   €17.780,91  

 

Kleine Kracht 18e jaargang 

Stand vorige keer  0,00 

Aan giften              85,00          

Totaal  € 85,00 
 

Verjaardagsfonds 2022 

Stand vorige keer  600,30 

Ontvangen        125,00 

Totaal € 725,30 
 

 
Zending en Evangelisatie  
 
Werker voor China gezocht 

Sinds 1991 ondersteunen wij als Bonisa zending een echtpaar dat in China als 

tentenmaker werkt. Het principe van de tentenmaker gaat terug op de apostel 

Paulus die zijn inkomen verdiende als tentenmaker   en onderwijl het evangelie 

verkondigde (Hand. 18 vers 3) omdat het niet mogelijk is om in China een verblijfsvergunning te krijgen al 

evangelist of zendeling, is de methode van de tentenmaker de enige mogelijkheid om in het land werkzaam te 

zijn en om het evangelie te delen.  
 

Het echtpaar heeft zo vele jaren het evangelie in dit land mogen uitdelen en de Heere heeft daar Zijn rijke zegen 

over  gegeven. Nu het gezin in 2026 DV. Definitief terug keert naar Nederland, zoeken wij naar een 

mogelijkheid om het werk daar voort te zetten. Graag komen wij in contact met een jong echtpaar of een gezin 

dat zich daar wil vestigen. We denken dat een IT achtergrond op dit moment de beste ingang in het land biedt. 

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat iemand theologisch gekwalificeerd is, omdat er theologisch onderwijs 

gegeven moet worden. Onderwijsvaardigheid is daarom ook van belang. Naast de vaardigheid in het Engels is 

het nodig dat men 2 – 3 jaar fulltime voorbereidend taalstudie doet. Uiteraard dient men geworteld te zijn in de 

gereformeerde traditie en zich tot de taak geroepen te weten. Wij komen graag met u in contact.  
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kees Baaij, algemeen secretaris via: info@bonisa.nl of 06 

46494002. 
 

Namens stichting Bonisa zending 

W. Van Vlastuin 

 
GZB project 10 27 Malawi 
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande behoren tot de armste van de armen. Zij 

zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben echter 

niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is er met hulp van ds. en mw. Schaafsma, inmiddels oud-

zendingswerkers van de GZB, in 2010 een christelijk opvanghuis geopend. Het huis telt 13 kamers en er is plaats voor 

17 mensen. Er is ook een grote ruimte waar de bewoners 3x per dag bij elkaar komen om te eten, en waar ook andere 

bijeen komsten plaatsvinden, zoals Bijbelstudies en ontspannende activiteiten. Sommige bewoners hebben veel zorg 

nodig, omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden. De mensen die nog redelijk in staat zijn om wat te doen, 

worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij het dagelijkse werk in het huis, bijvoorbeeld bij het schoonmaken en het eten 

koken. De exploitatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de inzet van 

vrijwilligers. Tegenwoordig proberen de vrijwilligers van het tehuis ook de kerken in de omgeving van het tehuis te 

betrekken bij het werk. Ze proberen ten eerste het stigma te laten verdwijnen wat er rust op handicaps en verstandelijke 

beperkingen. Het zou heel mooi zijn als in de toekomst gemeenteleden ook willen zorgen voor de mensen in dit huis. 

Om het opvanghuis draaiende te houden is per jaar een fors bedrag nodig. De bijdrage van de GZB wordt gebruikt 

voor het salaris van enkele vaste krachten, voor voedsel, water en elektriciteit. Daarnaast is een beperkt bedrag nodig 

voor medische kosten en schoolgeld.  

 
 
 

mailto:info@bonisa.nl


Voor onze jongeren 
 

God is liefde Lees 1 Johannes 4 

Om te vertellen wat deze tekst betekent, hebben we drie dingen nodig: een lampje, een batterij en een 

stroomdraadje. Wanner de stroom kan rondstromen, gaat het lampje branden. De liefde is uit God. Hij is de 

krachtbron. Hij heeft er voor gezorgd dat de liefde bij ons kan komen. Zijn eigen zoon heeft Hij gegeven 

om onze Redder te zijn. Door Hem kan er weer liefde komen in een wereld vol haat. Door Hem kan er weer 

liefde komen in ons donkere hart. Het lampje brand of het brand niet- uit of aan. Brandt je lampje, dan is er 

een verbinding met God. De stroom kan rondgaan. Maar als de stroom geblokkeerd wordt, dan is er geen 

liefde. En als er geen liefde is, dan weet je gelijk dat het niet in orde is met de stroom. 

Johannes is de man niet naar om het onnodig ingewikkeld te maken. Wie niet liefheeft, kent God niet, want 

God is liefde. Als de batterij en het draadje in orde zijn, ligt het probleem bij het lampje. Als er geen liefde 

is, zoek de schuld dan niet bij God, maar kijk nog eens heel goed naar je eigen leven.  

 

Puzzel 

Zoek in de puzzel allerlei namen van de Heere Jezus op. Streep ze door in de puzzel. 

Welke woorden maak je van de overgebleven letters? 
CHRISTUS – IMMANUEL – MESSIAS – DEUR – JEZUS – OPSTANDING – EERSTE – KONING – PRIESTER – 

GERECHTIGHEID – LAATSTE ADAM – REDDER – GOD – LEEUW UIT JUDA – ROTS – GOEDE HERDER – 

LERAAR – VERLOSSER – HEILAND – LICHT – VORST – HOGEPRIESTER – MENSENZOON – ZOON VAN GOD 

 

N A A D U J T I U W U E E L 

I M M A N U E L D E U R S M 

E D N P R I E S T E R E T V 

Z O O N V A N G O D E T O N 

A G N K O N I N G D D S R O 

E S U T S I R H C T R E H O 

G E R E C H T I G H E I D Z 

E E S A I S S E M C H R N N 

T E U R E D D E R I E P A E 

S R Z E R A A R E L D E L S 

R V E R L O S S E R E G I N 

E J J E V O R S T Z O O E E 

E O P S T A N D I N G H H M 

U L A A T S T E A D A M S ! 
 

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

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

 
Kerkdiensten 
Zondag 15 januari 2023  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur,  Bediening Heilige Doop 

18:00 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Woensdag 18 januari 2023 

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

Collecte:1e GZB. 2e Kerk. 
 

Zondag 22 januari 2023   

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

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

Collecte:1e Stichting Hulp Oost Europa. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 29 januari 2023 

  9:30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede 

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

Collecte:1e Gevangenenzorg Nederland. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 5 februari 2023 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18:00 uur: prop. M. Slingerland, Gouda 



Collecte:1e Project 10 27 Malawi. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zanguurtje 

Het zanguurtje voor de maand januari 1 week opgeschoven naar zondag 8 januari. 

Het thema waarover we die avond met elkaar willen zingen is: Nieuw begin. 

Het zanguurtje voor de maand februari is dan weer de eerste zondag van de maand: D.V. 5 februari. Het 

thema is de avond: Gods liefde. 

Allen hartelijk welkom om mee te zingen of te luisteren! 
 

Oppasschema januari  

15 jan. -  Annelein en Mirthe       

22 jan. -  Mathilde en Femke       

29 jan. -  Nelie en Myrthe T 

05 feb. -  Willianne en Rebecca   
 

Herhaalde oproep 

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 

 
 


