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Nieuwsbrief Kleine Kracht, januari 2021
16e jaargang no 3
Overdenking
Psalm 39: 8-14

8 En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U. 9 Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel
mij niet tot een smaad des dwazen. 10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het
gedaan. 11 Neem Uw plage van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding Uwer hand. 12 Kastijdt Gij
iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet Gij zijn bevalligheid smelten als een mot; immers is
een ieder mens ijdelheid. Sela. 13 Hoor, HEERE! mijn gebed, en neem mijn geroep ter ore; zwijg niet tot
mijn tranen; want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. 14 Wend U van mij af,
dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga, en ik niet meer zij.
De psalmist wendt zich tot God, vol afkeer van al het andere; hij heeft gedacht aan de wereld en alle
dingen daarin, en is opgelucht te weten dat zulke ijdele dingen allemaal voorbijgaan; hij heeft alle banden
met de aarde verbroken. De Heere is er uit Zichzelf en Hij is waar, en daarom het vertrouwen van mensen
waard; Hij zal leven terwijl alle schepselen sterven, en Zijn volheid zal blijven ook al zijn alle afgeleide
bronnen uitgeput. Laten we dan onze verwachting op Hem richten, en laat ons vertrouwen rusten op Hem.
Laten alle verstandige huizenbouwers in plaats van het zand de rots kiezen, want zo niet vandaag, dan toch
eerlang zal er een storm opsteken waar niets tegen bestand zal zijn, behalve datgene wat door de
duurzame factor van het geloof in God staande wordt gehouden. David had maar één hoop, en die hoop
kwam in het vizier; zo liet hij zijn vaartuig veilig voor anker gaan, en na enig gezwalk was er nu totale rust.
Wat een zuiver teken is het dat de psalmist niet langer op zijn ellende hamert, maar smeekt om verlossing
van zijn zonden! Wat is verdriet vergeleken met zonde! Als het gif van de zonde eenmaal uit de beker is,
hoeven we de bitterheid ervan niet meer te vrezen, want zij zal genezend werken. Niemand kan een mens
van zijn overtredingen verlossen, alleen de Heilige Wiens naam Jezus is, omdat Hij Zijn volk redt van hun
zonden; en als Hij eenmaal Zijn grote verlossing voor een mens bewerkt wat de oorzaak betreft, zullen de
gevolgen beslist ook verdwijnen. De gewenste grondige reiniging is opmerkenswaardig genoeg: gered
worden van enige overtredingen zou maar een geringe weldaad zijn; er is een volkomen en volmaakte
verlossing vereist.
God hanteert Zijn roede niet lichtvaardig; Hij gebruikt haar vanwege de zonde, en met het oogmerk ons
daaruit weg te rukken; Hij bedoelt dan ook dat Zijn slagen worden gevoeld, en gevoeld wórden ze. Zoals
de mot de stof aanvreet, al het moois ervan bederft, en hem versleten en nutteloos achterlaat, zo brengen
de kastijdingen van God onze dwaasheid, zwakheid en onbetekenendheid aan het licht, en maken ze dat
wij ons voelen als versleten kleren, waardeloos en onbruikbaar.
‘Hoor, Heere, mijn gebed.’ Doe mijn smeekbeden niet ondergaan in het geluid van Uw slagen. Gij hebt de
luide roep van mijn zonden gehoord, Heere, hoor ook de weeklachten van mijn gebeden. Hier is een
toenemende intensiteit merkbaar: een uitroep is heftiger, aandoenlijker en hartstochtelijker dan een gebed.
Het ging er vooral om, oor en hart van de Heere te winnen. Als ons verdriet de sluisdeuren van onze ogen
openzet, zal God eerlang ingrijpen en onze droefenis veranderen in vreugde. Hij kan lange tijd stil zijn, alsof
het Hem niet deert, maar het uur der verlossing zal komen; komen als de morgen die schittert van de
dauwdruppels.

Uit: De schatkamer van David, door Charles Haddon Spurgeon

Uit de gemeente
Beroepingswerk
Op de laatst gehouden ledenvergadering is door de leden ingestemd met de voordracht door de kerkenraad
van ds. B.L.P. Tramper uit Oud Beijerland.
Er gaat heel wat aan vooraf om tot een beroep op een proponent of dominee te komen. Er zijn heel wat
besprekingen geweest waarin moest worden gerekend en gesproken. Er moest aan eisen worden voldaan
om tot een bepaalde aanstelling te kunnen komen. Zo was er eerst maar toestemming vanuit de PKN om
een aanstelling te mogen doen van maximaal 65%.
Gemeente, door uw financiële inzet en toezeggingen en diverse subsidies is het nu mogelijk om een herder
en leraar te beroepen voor 80%. Laten we ook bidden of de Heere ons helpt in het zoeken naar een
nieuwe pastorie.
We zijn dankbaar dat we gemerkt hebben dat dit werk ook door de gemeente is gedragen in het gebed.
Het is ons aanhoudend gebed of de Heere ons een dominee schenkt die we nodig hebben. Hij weet wie dat
is.
We hebben ons als kerkenraad vaak verwonderd hoe alles tot stand is gekomen.
Zo is op voordracht door de gemeente en kerkenraad de keuze gevallen op ds. Tramper. Voor de meesten
geen onbekende daar hij in het afgelopen jaar verschillende keren is voorgegaan. Op dit moment wordt de
beroepsbrief met bijbehorende documenten gereed gemaakt en zal 9 januari worden afgegeven bij ds.
Tramper.
Ds. Tramper zal op 17 januari voorgaan in een eredienst in onze gemeente.
Laten we de Heere bidden dat het voor dominee Tramper met zijn gezin duidelijk wordt wat Zijn wil is.
Laten we als gemeente biddend wachten op Hem.

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Verkiezing ambtsdrager
Met dank aan God mogen we meedelen dat dhr. H. Tanis, Maerenseweg 62 zijn verkiezing tot diaken heeft
mogen aannemen. Over de dienst der barmhartigheid leert de Schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen
liefde van Christus voor de gemeente. Bij het opmaken van Kleine Kracht is de bevestigingsdatum nog niet
bekend. Is deze bekend dan zal ook diaken Chr. van Huizen Julianaweg 22 herbevestigd worden als we de
procedure gevolgd hebben die de kerkorde hiervoor aangeeft. Dit wordt u meegedeeld via de afkondiging
in de kerk.
Bevestiging/intrede
Onze pastorale medewerker G.R. Mauritz zal DV. zondag 10 januari bevestigt worden als dienaar des
Woords van de Hervormde gemeente van Randwijk. Deze dienst zal geleid worden door ds. J. Belder, en de
aanvang is om 10.00 uur. De intrededienst zal aanvangen om 14.30 uur. Beide diensten zijn te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl. Van harte wensen wij fam. Mauritz Gods zegen toe, en verwoorden dat met
Psalm 134: Looft den Heere, alle gij knechten des Heeren! gij, die allen nacht in het huis des Heeren staat.

Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den Heere. De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel
en de aarde gemaakt heeft.
Hun nieuwe adres is: Kerkstraat 3 6668AN Randwijk.

Pastorie ‘Laus Deo’
Wij wensen u allen een gezegend 2021. We weten niet wat dit nieuwe jaar ons brengen zal. Soms ben je
bang voor de toekomst of je ziet er naar uit of je gaat door moeilijkheden heen. Allemaal dragen we ons
kruis en toch… zouden we met anderen willen ruilen, dan nemen we toch maar liever ons eigen kruis weer
op. Als we ons kruis mogen dragen achter Hem aan, ja dan komt het goed. Hij meet onze schouders wordt
er wel eens gezegd, en Hij weet wat we dragen kunnen. In blijde dagen laat ons dan ook steeds weer op
Hem zien en niet vergeten Hem te danken. Hem alle eer en dank en aanbidding toe te brengen die Hij zo
waard is om te ontvangen. Efeze 6:10-13, 10.‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de

sterkte Zijner macht. 11.Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels. 12.Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht. 13.Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt
wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.’

Vorige keer hebben we een oproep gedaan voor het transport van alle kleding naar Roemenië. Even een
terugblik.
Vrijdag 4 december en zaterdag 5 december werd de rolstoelbus en de
bakwagen van Jan Mierop vol geladen met alle kleding en goederen. Dit werd
naar Hedel gereden waar alles in een grote loods gelost werd. Daar stonden
ook spullen van onze zwager die ook altijd een rit met de bus mocht doen
naar Roemenië. Zo stond alles bij elkaar zodat de Roemeense chauffeur maar
op één plaats hoefde te laden. Woensdagmorgen om acht uur zou hij
arriveren maar Willeke kreeg dinsdagmorgen al een telefoontje dat de
vrachtauto nog maar 100 kilometer van Nederland af was. Gelijk alles in
werking, Johannes, Bart en Gerrit-Jan gebeld, die zouden woensdag
meehelpen laden maar dat werd nu dinsdagmiddag en avond. Willeke en
Annemarieke gingen ook nog met een propvolle auto richting Hedel. Zo werd
de vrachtauto geladen. Een oplegger vol, o wat waren we allemaal blij!
Iedereen had zo spontaan meegeholpen. We willen u ook hartelijk bedanken
voor de giften die we mochten ontvangen om dit transport mogelijk te maken.
Ook werd er nog een extra gift overgemaakt aan ‘Gevangenen Zorg Roemenië’, om rond de feestdagen
maaltijden te maken voor 2000 mensen per dag. Ze hebben een kantine bij het opvanghuis voor ex
gevangenen waar dit allemaal gebeurd.
Een berichtje die we kregen van de directeur van ‘Gevangenen Zorg Roemenië:
Thank you very much! We really need goods and you help now when we need! Thank you very much for
the clothes, toys, and shoes! It is important for us to receive it, and you help us a lot!
‘Heel erg bedankt! We hadden echt deze goederen nodig en jullie helpen juist nu we het nodig hebben!
Heel hartelijk dank voor de kleding, speelgoed en schoenen! Het is belangrijk dat wij dit ontvangen en jullie
hebben ons erg geholpen!’
Het huis in Gameren.
Op woensdag 16 december kregen we de sleutel van het huis. Dankbaarheid vervult ons hart, nu kunnen
we aan de gang. Nu kunnen we gaan klussen, muren sauzen, laminaat leggen, behangen enz. Dankbaar
voor alle hulp die we krijgen.
De badkamer moet aangepast worden voor Samuel en Grace dus dat gaat ook nog wel even wat tijd
vragen. Aangepast toilet, aangepaste wastafel en een hoog-laag bad. De WMO zag het niet zitten met zo’n
hoog-laag bad, dat moest een vast hoog bad worden. Maar met de zorg voor Samuel en Grace is dat
eigenlijk niet haalbaar dus is er een hoog-laag bad uitgezocht met een badstoel. U had Willeke en
Annemarieke moeten horen, helemaal enthousiast, zo blij! En wat nog het mooiste was, we mochten de
Heere danken. Hij zorgde dat er toch een hoog-laag bad kan komen. Het was zoals met het huis. Het huis
is er al alleen moest de Heere het nog aanwijzen. Het bad is besteld. Door de trouwe zorg van de Heere
mag dit gerealiseerd worden. We zijn er stil van hoe God voor ons blijft zorgen.

Laat s ’Heeren lof ten Hemel rijzen, hoe goed is’t om onze God te prijzen.

We mogen ook melden dat Willem weer behouden in Nederland aangekomen is. Het was een moeilijk tijd
voor het gezin want Willemien kreeg in deze tijd corona en ook Simon, hun zoontje van zeven jaar.
Gelukkig kon Willemien met medicijnen voor haar gezinnetje blijven zorgen. De Heere gaf krachten. Op 16
december mocht Willem veilig landen. Dat was om half vijf in de nacht, maar Willemien was toch met hun
kinderen naar het vliegveld gegaan. Wat waren ze blij dat papa terug was. Eén van de kinderen wilde niet
naar bed omdat zij papa zo miste.
Grace haar stoel.
We gingen nog één keer naar het huis van tante Meyno (mevr. Mijnders van Woerden). We mochten nog
herinneringen aan China meenemen. Mooie foto’s van mijn man en tante Meyno op bezoek bij de Lisu’s in
de bergen, en zoveel meer. Het waren twee zwervers, maar de zwervers zijn Thuis! Er was ook nog een
sta-op stoel. Grace, vroeg de familie, is dat wat voor jou? Ze werd helemaal blij dat ze de stoel van tante
Meyno kreeg! Deze stoel staat nu al in Gameren zodat Grace als wij aan het klussen zijn heerlijk kan
relaxen in haar stoel. Iedereen moet het horen, ‘deze stoel heb ik van tante Meyno’!
Grace had een fijne verjaardag. We hadden een drive-‘through verjaardag in Gameren voor de familie. Ook
hartelijk dank aan alle mensen in Ouddorp die haar verjaardag tot een feest gemaakt hebben!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor al de blijken van meeleven. Waren het kaartjes, kerst
pakketten, wat dan ook, het was hartverwarmend en ontroerend!
Zo is Samuel ook heel blij want zijn oude box uit China die zijn broers gemaakt hadden toen ze 16/17 jaar
waren is weer terug. Ja, na zoveel jaren was de box toch echt aan een opknapbeurt toe. Zo was er iemand
bereid om dat te doen. Uren werk, uren denken hoe het allemaal zou kunnen. Maar het resultaat mag er
zijn! Geweldig zo mooi als de box weer is en dan die avond toen Samuel weer in zijn eigen box kon. Wat
was hij blij! Hij probeerde het op zijn eigen lieve manier te vertellen. Zo ontroerend, het bracht ons tot
tranen. ‘Dit was mijn mooiste project’, zo werd gezegd. ‘Zo gij dit één van Mijn minste broeders gedaan
hebt zo hebt gij het Mij gedaan.’

Zo zijn de kerstdagen voorbij gegaan. We mochten weer het al oude kerstevangelie horen. Ook de
vieringen van de vrouwenkring en de zondagschool waren heel mooi. De Heere geve dat we al deze dingen
mogen meedragen in ons hart.
Uit Grace haar dagboek ‘Growing in Grace’:
Our job is to stand before God with a prepared and willing heart. How do we prepare our hearts? By
reading God’s Word. Read it every day. Read a proverb or a psalm each day. January 1 is a great time to
start!
‘Onze taak is om voor God te staan met een bereid en gewillig hart. Hoe bereiden we onze harten? Door
Gods Woord elke dag te lezen. Lees elke dag een spreuk of een psalm. 1 januari is een mooi moment om
daar mee te beginnen!’
Met een hartelijke groet,
Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2021 / vrijwillige bijdrage
Zoals gebruikelijk wordt in januari de Actie Kerkbalans weer gehouden. Deze belangrijke jaarlijkse
geldwervingsactie heeft als doel om het kerkelijk werk doorgang te kunnen laten vinden. Alle
gemeenteleden worden met deze actie aangeschreven en kunnen een gift direct overmaken of laten
incasseren door het bijgevoegde briefje in te vullen en in te leveren. Meer informatie hierover volgt in de
loop van januari. In verband met het aanstaande beroepingswerk is er net een grote geldwervingsactie
geweest, waarbij verschillende gemeenteleden een periodieke gift voor minstens 5 jaar hebben laten
vastleggen. Het laten vast leggen van een gift voor een periode van minstens 5 jaar heeft als belangrijke
voordeel dat deze gift volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting en niet pas na een drempel van 1%
van het bruto verzamelinkomen. Een periodieke gift vast laten leggen kan op ieder gewenst moment.
Formulieren en hulp met het invullen kunt u krijgen door één van de kerkrentmeesters te benaderen.
Indien u een periodieke gift heeft laten registeren en u zelf zorg draagt voor periodieke betaling, dan hoeft
u het Kerkbalans briefje in principe niet in te leveren. Alle vastgelegde giften worden dan wel meegeteld
onder Actie Kerkbalans. Als u gebruik wilt maken van automatische incasso en u heeft een periodieke gift
laten registreren kunt u wel het briefje invullen. Uiteraard is het mogelijk om naast uw geregistreerde gift
ook nog mee te doen met Actie Kerkbalans. In dat geval vult u gewoon het briefje in zoals gebruikelijk.
Digitale collecte
Vorige maand schreven we dat er in de achtergrond iets veranderd is aan de manier hoe er digitaal
gecollecteerd wordt. Dit gaat nu via SKG Collect, waarbij gebruik gemaakt kan worden (hoeft niet!) van de
APPostel app om uw collecte digitaal te betalen. Indien u betaald via de website merkt u weinig van deze
verandering. Wel willen we u nogmaals oproepen, indien u regelmatig gebruik maakt van digitaal
collecteren, om met tegoed te gaan werken. Dit betekent dat u eenmaal een bedrag opwaardeert op uw
account waaruit u wekelijks uw collectes digitaal kunt betalen, eigenlijk vergelijkbaar met het kopen van
een zakje collectemunten waar u er wekelijks een aantal van inlevert. Het werken met tegoed heeft als
grote voordeel dat het aantal Ideal transacties minder wordt. Boven een vooraf bepaald aantal Ideal
transacties moeten we namelijk extra betalen. Hieronder wordt nogmaals de procedure om met tegoed te
betalen uitgelegd: Wanneer u op de collectezak op de website van de kerk klikt, gaat u naar het gedeelte

waar u uw collectes kunt geven. Rechts in het menu staat er ‘mijn account’. Hier kunt u een account
aanmaken en vervolgens inloggen. Als u daarna nogmaals op ‘mijn account’ klikt, ziet u onderaan het kleine
menu ‘tegoed’ staan. Hier kunt u uw tegoed opwaarderen. Dit is vergelijkbaar met het aanschaffen van
collectemunten en dit bedrag is dan ook aftrekbaar bij de Belastingdienst! Nu kunt u via collectes en dan
gift/donatie uw gift geven en betalen met uw tegoed. Zolang uw tegoed niet op is , kunt u geven aan de
collectes op gebruikelijke manier met dit verschil dat u wel eerst moet inloggen. Ondanks dat u ingelogd
bent, kunt u nog steeds anoniem geven.
Uw digitale collecte is uiteraard ook aftrekbaar van de belasting.

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.
5 januari ~ 85 jaar, Mevr. J. van Koppen - Grinwis Duinkerkerweg 6A, 3253A.
8 januari ~ 82 jaar, Mevr. M.A. Santifort – Joppe Staakweg 22,3247BV Dirksland.
13 januari ~ 71 jaar, Dhr. G. Moerkerk Julianaweg 6, 3253BL.
14 januari ~ 77 jaar, Dhr. W. de Kiewit Dorpsweg 37a, 3253AG.
17 januari ~ 70 jaar, Mevr. A. Grinwis - de Vries Zeebrekersweg 23, 3253VS.
26 januari ~ 80 jaar, Mevr. K.K. Kleine - van Koppen Broekweg 2, 3253XB.
30 jan. ~ 73 jaar, Mevr. C.M.M. ten Have –v/d Brugge Spreeuwenstein 17, 3253VM.

Uitgeschreven
Mevr. Koornneef.
Mevr. L.A. Mul-van Eijnsbergen.
Verhuizingen
Fam. van Damme is verhuisd van Oude Nieuwlandseweg 20c,
naar Preekhillaan 1, 3253 VJ Ouddorp.
Ingekomen
Dhr. en mevr. Vos – de Boo.
Overleden
Mevr. K. Grinwis-Vlietland, de Gracht 31 in de leeftijd van 94 jaar.

Agenda, Deo Volente
Zondagsschool

De zondagsschool begint weer op zondag 24 januari. Na de morgendienst
komen we bij elkaar in ‘De Morgenster' en gaan we luisteren naar een verhaal uit
de Bijbel. Daarna gaan we een verwerking maken uit het boekje en de jongere
kinderen gaan een knutselwerkje maken. Ingang via Hoenderdijk.
Alle kinderen vanaf 4 jaar (ook nieuwe!!) zijn van harte welkom.

Jongerencatechese en belijdeniscatechese
De catechese door ds. J. Blom zal dinsdag 5 januari 2021 weer verder gaan op de tijden zoals we het
afgelopen seizoen gewend waren. Allen hartelijk welkom.
Bijbellezing
Woensdagavond 13 januari om 19.30 uur bent u van harte uitgenodigd de eredienst bij te wonen. Vanwege
de geldende maatregelen zal deze dienst in de kerk worden gehouden.
Gebedsbijeenkomst
Zaterdagmorgen 16 januari om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijkse gebedsmoment in ‘De
Morgenster’.
Mannenavond
In januari (28?) hopen we als mannengroep nog een avond te beleggen. Bij het opmaken van Kleine Kracht
is de definitieve datum nog niet bekend. Het is de bedoeling dat ds. G.R. Procee uit Middelharnis de avond
zal verzorgen. Let op de afkondiging in de kerk voor datum en tijd.
Vrouwenkring “Sola Fide”
Vanuit Vrouwenkring “Sola Fide” willen wij u allen een Gezegend Nieuwjaar toewensen! Gezien de
strengere maatregelen vanwege corona hebben we als bestuur besloten om de geplande bijeenkomst van 4
januari te laten vervallen. We hopen op maandag 25 januari 2021 voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij
elkaar te komen om 19.30 uur. in ‘De Morgenster’.
Deze avond nemen wij ook afscheid van onze voorzitster mevr. Van den Berg. We zijn dankbaar dat zij
vanaf het begin zich met liefde heeft ingezet voor de Vrouwenkring. We wensen mevr. Van den Berg en
haar gezin in alles de onmisbare Zegen van de Heere toe.
Hanna Aarnoudse wordt onze nieuwe voorzitster, we zijn blij dat zij, in vertrouwen op de Heere, deze taak
wil overnemen.
Het thema van deze 6e Bijbelstudie is: “Vrees God!”
We lezen Prediker 4: 17 t/m 5: 19. God vrezen wil zeggen ‘ik laat mij leiden’ en dat ‘ik weet van de
verborgen omgang met God’. Maar Salomo trekt dit breder: Let op je voeten als je naar het huis van God
gaat, waar heb je gelopen en ben je geweest? Let op je oren, gehoorzaam, laat je gezeggen! Let op je
mond, als je God iets belooft, kom dat dan na! God vrezen is ook zwijgen, de omgang met Hem is vooral
stil zijn voor Zijn aangezicht. En dan ons geld, ons bezit. Zetten wij ons hart erop? Belemmert het ons bij
het vrezen van God? Werken wij om te leven of leven wij om te werken? In het besef dat we het van God
ontvangen, mogen we best van het goede genieten. En tóch……verwacht de échte rust en vrede van
Christus, Ik ben niet van mezelf, maar van Hem. Dan leef ik ook niet voor mezelf, maar voor Zijn eer! Ook
deze keer genoeg stof tot nadenken en met elkaar in gesprek te gaan.
Gezamenlijke gebedsbijeenkomst 2021 in Ouddorp
De gebedsbijeenkomst is op donderdagavond 21 januari, aanvang 19.30 uur.
Dit jaar zal dat in de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp zijn. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig
te zijn, als de dan geldende RIVM maatregelen het toelaten. Elke kerk mag 30 personen afvaardigen om
hieraan deel te nemen.
Opgave vanuit onze kerk voor deze gebedsbijeenkomst gebeurt via ouderling Marco Tanis
(mtanis110@msn.com / 06 5231 4629).

Er zijn dus per kerk 30 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij en geef je snel op! Indien de maatregelen
veranderen zullen we genoodzaakt zijn ons aan te passen. Houdt dus goed alle berichtgeving bij. Het
thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen
zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil
niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de
Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen.
Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid
gebeurt. De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad
van Kerken. Op www.weekvangebed.nl kun je nog meer informatie vinden!

Activiteitencommissie
Terugblik decemberacties en jaar 2020
December was weer een drukke maand met veel acties en veel dingen te koop. Zo hadden we onder
andere kerststukjes, soep, vogeltaarten, puzzeltochten en chocolade te koop. Verder waren er allerhande
etenswaren voor de feestdagen te krijgen zoals kaasplankjes, nootjes en bakkersproducten. Ook kon de
kerstpost ingeleverd worden en waren er lootjes te koop.
Terugkijkend mogen we erg dankbaar zijn voor hoeveel er verkocht is.
Op moment van schrijven moet de oliebollenverkoop nog van start gaan en ook gaat de chocoladeverkoop
nog door. Afgezien van de opbrengst daarvan mochten alle acties in december het mooie bedrag van €
2.868,02 opbrengen.
We zijn hier enorm blij mee, en dankbaar voor dit grote bedrag.
Terugblikkend op afgelopen jaar ging er zoveel anders dan verwacht. Desondanks kon er toch ook veel
doorgaan, soms iets gewijzigd of met hele nieuwe acties. Zo bleken de bestelacties een uitkomst. Door
vooraf te bestellen en betalen, werd contact zoveel mogelijk vermeden en kon er toch geld opgehaald
worden. Deze bestelacties hopen we in 2021 uiteraard weer te vervolgen, al hopen we natuurlijk ook dat
het komend jaar weer mogelijk wordt om een jaarmarkt te houden.
Terugkijkend zijn we ook ontzettend blij met alle sponsors, die ondanks dat er geen zangavonden waren
alsnog wilden bijdragen aan diverse andere acties. Ook willen we alle vrijwilligers bedanken, die zich dit
jaar hebben ingezet om de acties mogelijk te maken. Maar bovenal danken we de Heere, die alles gaf wat
nodig was en de acties zegende.
Voor wat betreft de jaaropbrengst wachten we nog op de opbrengst van de oliebollen. We hopen deze dus
in de volgende Kleine Kracht bekend te maken.
Ritter Sport chocolade
Afgelopen maand hebben we ook weer heel veel heerlijke Ritter Sport mogen ontvangen (waarvoor
hartelijk dank!).
We hebben:
- Witte chocolade met amandelnoten 100 gram THT 5/12/20,
€0,50 per stuk; 10 voor €4,50
- Hazelnootmix zak van 23 stuks van 16 gram THT jan/feb 2021,
€3,- per zak; 3 voor €8,00
- Goudgeelmix zak met diverse 16 grams melkchocolade THT 12/20,
€3,50 per zak; 3 voor 9,50
- Tropisch-mix zak van 30 stuks fruitsmaken van 16 gram THT 1e kwartaal 2021, €4,50 per zak; 3 voor
€12,50
100 grams chocolade die nog lang houdbaar is,
€0,80 per stuk; 10 voor €7,50
in de smaken:
- Melk met hele hazelnoten
- Puur met hele hazelnoten (beperkt op voorraad)
- Melk met biscuitje
- Melk met hazelnootstukjes
- Melk met hele amandelen (beperkt op voorraad)
- Melk met cacao cookie en gekarameliseerde hazelnoten
Bestellen kan met een mailtje naar activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
of via onze doorlopende verkoopwebsite: www.tinyurl.com/hervormdouddorp.
U kunt het formulier ook openen door de QR-code hiernaast te scannen.
Let wel, van sommige chocolade is er maar een kleine voorraad, dus wees er snel
bij!
Op de website staan ook de Cd’s die nog te koop zijn.

Verantwoording van uw gaven
Over de periode van 1 t/m 30 november 2020 is het volgende ontvangen:
Kerkrentmeesterlijk beheer
Kerkrentmeesters
Onderhoudskosten
Gift kerk
Giften via bank
Kerkbalans
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer

3.754,67
1.727,68
100,00
3.890,00
1.105,75
€ 10.578,10

Waarde ingeleverde collectemunten € 2107,50
Diaconie
GZB
GZB Najaarscollecte, 1 nov.
Diaconie dankdagcollecte, 4 nov.
Stg. De Lichtkring, 8 nov.
GZB Roemenië, 11 nov.
Project 10 27 Met open armen, 15 nov.
Zondagsschool, 22 nov.
Kerkelijk verenigingswerk, 29 nov.
Gift Diaconie
Totaal diaconie
Kerkrentmeesters en diaconie samen
Kleine Kracht 16e jaargang
Stand vorige keer
Aan giften
Totaal
Verjaardagsfonds 2020
Stand vorige keer
Ontvangen
Totaal

104,00
181,55
1.323,15
229,65
86,10
240,30
164,67
183,95
120,00
€ 2.633,37
€ 13.211,47
0,00
85,00
€ 85,00
743,60
0,00
€ 743,60

Gebed in deze moeilijke tijd

O, genadige en barmhartige God en Vader, Gij toch zijt de enige Toevlucht van alle armen en ellendigen.
Tot Wie zou ik anders gaan dan tot U alleen, tot de troon van Uw genade, om geholpen te worden? Bij Wie
zou ik troost vinden dan bij U alleen? O, genadige God en Vader, Gij weet wie en wat ik ben.
Gij weet wat er in mijn hart omgaat. Gij weet hoe de kleinste kleinigheid mij al bedroefd maakt en dat ik
niet in staat ben om mij aan Uw wil te onderwerpen en te zeggen: Uw wil geschiede! Maar, HEERE, U is de
kracht, Gij alleen doet wonderen en zult die op U hopen uitredden, zodat zij niet beschaamd uitkomen.
HEERE, mijn God! Ontferm U! Weest Gij de troost van mijn hart. Amen.
dr. H.F. Kohlbrugge

Zending en Evangelisatie
Stichting GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen,
worden gezien en geliefd.
Gave is een interkerkelijke organisatie.
In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met
Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot
Stichting Gave en ondersteunen we kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.
Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.
Bij Gave werken ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder
vluchtelingen.
Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond de hoogte van giften die voor
hen binnenkomen van een achterban.
Gave ontvangt financiële ondersteuning van o.a. particulieren en kerken.
Collecte voor stichting Gave: zondag 10 januari.

Veldwerk Goeree-Overflakkee
Eind 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op
Goeree-Overflakkee met elkaar in gesprek over de zorg om onze
jongeren die zich bewegen in een wereld met drank, drugs en
eenzaamheid en torenhoge schulden.
Jongeren vanuit alle lagen van de bevolking.
De nood die gevoeld wordt voor deze ‘zorgmijders’ tussen de 14 en
26 jaar is de drijfveer achter het Veldwerk.
Voor de uitvoering van het veldwerk werken we als Ontmoeting samen met de Werkgroep Veldwerk
Goeree-Overflakkee. Op deze wijze wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan het werk van
de jongerencoach, en wordt de kwaliteit en continuïteit bewaakt.
Onze veldwerker op Goeree-Overflakkee probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door een
opeenstapeling van problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht
naar passende zorg en concrete oplossingen op het gebied van werk, scholing, zorg en huisvesting.
Om deze zorgmijdende jongeren te bereiken en toe te leiden naar zorg werken we samen met het lokale
zorgnetwerk van de GGD, ouders en instellingen.
Doel van dit jongerenwerk is het signaleren van jongeren die problemen hebben met drank of drugs en hun
motiveren om hulp te zoeken.
Kijk voor meer informatie op www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl.
Zondag 17 januari is de collecte bestemd voor het veldwerk.

Voor onze jongeren
De juiste keuze
Heb jij dat nou ook? Bij de aanschaf van een bepaald product ga je vaak af op de verpakking, hoe iets eruit
ziet. Het oog wil ook wat. Maar tijdens het gebruik valt het dan soms zwaar tegen. Lot koos voor wat hij
zag, en wat hij zag was niet te versmaden. Je weet dat hij uiteindelijk een verkeerde keus deed. Het is
soms moeilijk om het goede te kiezen in je leven. Je doet er verstandig aan om niet op de “eerste indruk”
af te gaan, maar om God in je keuzes te betrekken!
Puzzel
Psalm 105. Zoek de juiste letters op. Probeer de tekst te ontdekken.
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De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS
Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com.

Kerkdiensten
Zondag 10 januari 2021
9:30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, ’s-Gravenpolder
18:00 uur: Prop. C.J. Rijsdijk, Scherpenisse
Collecte:1e Stichting Gave. 2e Kerkrentmeesters. 3e Bijdrage energie.
Woensdag 13 januari 2021, Bijbellezing
19:30 uur: Ds. J. Blom, Ridderkerk
Collecte: 1e GZB Roemenië. 2e Kerk
Zondag 17 januari 2021
9:30 uur: Ds. J.J. Verhaar, Krimpen aan de IJssel
18:00 uur: Ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland
Collecte: 1e Stg. Ontmoeting Veldwerk. 2e Kerkrentmeesters. 3e Bijdrage energie.
Zondag 24 januari 2021
9:30 uur: Ds. D. Breure, Kockengen
18:00 uur: Ds. M.A. Post, Stavenisse
Collecte: 1e Zondagsschool. 2e Kerkrentmeesters. 3e Bijdrage energie.
Zondag 31 januari 2021
9:30 uur: Ds. J. ter Maten, Kamerik
18:00 uur: Ds. L.M. Jongejan, Ede
Collecte:1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerkrentmeesters. 3e Bijdrage energie.
Zondag 7 februari 2021
9:30 uur: Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
18:00 uur: Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
Collecte:1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerkrentmeesters. 3e Bijdrage energie.
Oppasschema voor januari 2021
10 januari - Geline en Rianne
17 januari - Nelie en Imke
24 januari - Annelein en Myrthe Tanis
31 januari - Hetty en Mirthe van Wijk
7 februari - Mathilde en Emma
Kerktaxi
Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met: Wim Meijer Dorpsweg 39a
Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

