Tijd

En de engel zwoer bij Die, Die leeft in alle eeuwigheid (…)
dat er geen tijd meer zal zijn.
Openbaring 10:6
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Beste lezer,
U heeft de beschikking over de zomergids van onze Hersteld Hervormde
Gemeente te Ouddorp. Deze zomergids wordt al vele jaren uitgebracht voor de
vakantiegasten in ons dorp. De zomergids is samengesteld op basis van het
thema “Tijd”. Wie heeft er nu nog tijd, dat is wat je toch om je heen hoort: geen
tijd, geen tijd. Druk, druk en nog eens druk. Voor we weten is onze kostbare
genadetijd om. En als we eens een keer tijd hebben, dan weten we er geen
raad mee. In Gods Woord staat treffend in Prediker 3, dat er nu overal een tijd
voor is. Nu hoop ik dat u, die een rustpauze mag nemen in het jachtige bestaan
van ons leven, de vakantietijd goed mag besteden.
In de Zomergids treft u naast de meditatie van onze predikant ds. D. Zoet nog
enige artikelen aan. Tevens treft u de kerkdiensten van onze gemeente aan die
D.V. in de maanden juli en augustus gehouden zullen worden. Ook is voor de
jeugd opgenomen een kleurplaat en een puzzel.
De kerkbodecommissie hoopt dat ook dit zomernummer mag dienen waar het
voor bedoeld is, een stukje bezinning en ontmoeting met elkaar onder de
bediening van het Woord. “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor
door het Woord Gods”, Romeinen 10 vers 17.
Wij verzoeken u om deze zomergids in uw vakantiewoning te laten liggen
voor gasten die eventueel na u komen.
Wij wensen u een fijne vakantie en onder Gods zegen een goede tijd in
Ouddorp toe.
Namens de kerkbodecommissie,
A.J. van Wijk, eindredacteur.

Van de activiteitencommissie kerkbouw
Onze gemeente heeft in 2013 een nieuw kerkgebouw in gebruik mogen
nemen. De activiteitencommissie organiseert regelmatig acties om bij te dragen
in de benodigde gelden voor dit kerkgebouw. De volgende acties staan D.V.
gepland:

Zaterdag 20 augustus: Zomermarkt
Van 9.00 tot 15.30 uur. Grote zomermarkt met circa 50 kramen op het terrein
van Vishandel Gebr. Sperling aan de Hazersweg 77 te Ouddorp. Gebakken en
gerookte visproducten, frites/snacks, kaas/eieren, oliebollen, groenten en fruit,
goede gebruikte spullen, diverse soorten foto- en wenskaarten, sieraden,
creashop, boeken, stoffenkraam, kinderkleding en rond 11.00 uur een veiling
etc. etc. Voor de kinderen een springkussen e.d.
Parkeren: Stoofweg, op het industrieterrein, richting haven.

Zaterdag 8 oktober: Herfstmarkt
Ook de actie voor de herfst kondigen wij alvast aan. Zaterdag 8 oktober van
9.00 tot 15.00 uur: Gezellige Herfstmarkt aan de Oudelandseweg 4 te
Ouddorp. Woondecoraties, gebakken kibbeling, oliebollen, frites/snacks, kaas,
cakes, fruit, bloembollen, fotokaarten. De koffie staat klaar.

FIETSTOCHT ADULLAM
Op D.V. dinsdag 2 augustus hoopt comité Adullam gehandicapten zorg weer
een fietstocht te houden. We hebben weer 2 routes, één van ongeveer 30 km
en één van 50 km. De inschrijving is van 10.00-12.00 uur in Eben-Haëzer
Preekhillaan 3 in Ouddorp.
Het inschrijfgeld is:
€ 4,00 per volwassene
€ 2,50 per kind tot 12 jaar
€ 14,00 gezinskaart
In Eben-Haëzer is er een kleine verkoping met o.a. snoep, kruiden, groente,
enz. U kunt er ook koffie, thee, fris e.d. kopen, ook onderweg is er eten en
drinken te koop.
Voor eventuele vragen kunt u bellen naar 0187-683244 of 06-22648607.
We hopen weer op vele fietsers die Adullam gehandicaptenzorg zo willen
steunen.

Wie:
Wat:

alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom.
luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, knutselen en op donderdag
eten met elkaar.
Thema:
10 jaar VBW, dus een terugblik. De onderbouw werkt over feest!
Waar:
verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp.
Wanneer: D.V. dinsdag 16 augustus van 9.00 tot 11.15 uur;
D.V. woensdag 17 augustus van 9.00 tot 11.15 uur;
D.V. donderdag 18 augustus van 14.15 tot 19.30 uur.
Heb jij zin om te komen luisteren, zingen en knutselen, geef je dan op voor
D.V. 5 augustus 2016 bij Ellie Hoek, Bieningen 43 of stuur een mail naar:
vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl. Deelname aan de VBW kost 2 euro per
dag en 5 euro als je alle dagen komt.

We hopen op je komst! ☺
Kijk voor foto’s op de site van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp:
(www.hhgouddorp.nl/vakantiebijbelweek).
We willen alle ouders, opa’s en oma’s en
andere
belangstellenden
van
harte
uitnodigen om op D.V. donderdagavond 18
augustus van 18:30 – 19:30 uur in EbenHaëzer alle knutselwerken te komen
bekijken.
Hartelijke groet van Ellie Hoek, Corné de
Jong, Marjan Kasteleijn, Daan en Thea
Meijer, Petra Nieuwpoort en José Ras

