Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp
Kerkenraad
Predikant: vacature
Scriba: scriba@hhgouddorp.nl
‘Eben-Haëzerkerk’, Diependorst 18a
Koster: tel. 0187-682588 of 06-30802372
Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3
Beheerder: tel. 0187-683040 of 0187-681528
Meer informatie: www.hhgouddorp.nl
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 voor dit jaar is samengesteld op basis
van het thema “Vertrouwen”. Eenieder heeft een beeld of begrip van dit thema.
De vraag is waarop vertrouwen we? Bedenk dat wij er meestal geen erg in
hebben dat wij al ons bezit en al onze heerlijkheid in deze wereld in één ogenblik
kunnen verliezen. Het ware vertrouwen richt zich op die God Die gezegd heeft:
Ik ben Die Ik ben. Wie op Hem vertrouwt, die heeft leren wantrouwen aan
zichzelf.
Het aardse leven is toch maar even en voordat het voorbij is, wordt u uitgenodigd
om juist in een periode van rust zich te laten voeden door het levende en eeuwig
blijvende Woord Gods. Dat u de ware rust en vertrouwen mag vinden in Jezus
Christus de Zoon van de levende God.
In de zomergids is naast de meditatie opgenomen een overzicht van de
kerkdiensten van onze gemeente die D.V. plaatsvinden in de maanden juli en
augustus. Verder is de zomergids voorzien van lezenswaardige artikelen en voor
de jeugd is opgenomen een uitnodiging voor het bijwonen van de
VakantieBijbelweek, 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 wensen u een fijne vakantie en onder Gods zegen een goede tijd in Ouddorp
toe.
Namens de kerkbodecommissie,
Eindredacteur.
Wilt u deze zomergids in uw vakantiewoning laten liggen voor de gasten
die eventueel nog na u hopen te komen!

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. Dit jaar is de opbrengst van de acties
bestemd voor de renovatie van de buitenzijde van verenigingsgebouw EbenHaëzer.

D.V. zaterdag 20 juli: 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.

Fietstocht Adullam gehandicaptenzorg
Op D.V. dinsdag 6 augustus hoopt Comité Adullam gehandicaptenzorg weer de
fietstocht te houden. We hebben weer 2 routes één van 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 voor een gezinskaart.
In Eben-Haëzer is er een kleine verkoping met o.a. kruiden, snoep, kaarten enz.
Ook is er koffie, thee en fris te koop. Ook is er onderweg eten en drinken te koop.
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Hester Grinwis 06-19153606.
We hopen weer velen te ontmoeten die mee fietsen en daarmee Adullam
gehandicaptenzorg willen steunen.

Hallo allemaal,
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar worden van harte
uitgenodigd voor de jaarlijkse VakantieBijbelWeek
(VBW) in Ouddorp. Dit jaar is het thema: “Op Weg”. Met elkaar hopen we naar
Bijbelvertellingen te luisteren, psalmen en liederen te zingen die over dit thema
gaan. We knutselen over het onderwerp “vervoer”. Op de laatste dag eten we ter
afsluiting met elkaar.
Het is op de volgende data:
• D.V. dinsdag 27 augustus a.s. van 08.30 -11.00 uur;
• D.V. woensdag 28 augustus a.s. van 08.45 - 11.00 uur;
• D.V. donderdag 29 augustus a.s. van 14.00 - 19.30 uur.
Dit alles zal plaatsvinden in verenigingsgebouw Eben-Haëzer (Preekhillaan 3 te
Ouddorp).
Opgeven kan tot uiterlijk D.V. 10 augustus a.s. bij Ellie Hoek, Bieningen 43, of
door een e-mail te sturen naar: vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl. Vermeld bij
het opgeven het volgende: naam, leeftijd, welke dagen aanwezig,
telefoonnummer van ouder/verzorgende en evt. allergieën. De kosten voor de
deelname aan de VBW zijn € 2,-- per dag en als je àlle dagen komt € 5,--. Op
alle dagen wordt voor drinken en wat lekkers gezorgd.
We wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is.
De ouder(s)/verzorgende(n), opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van
harte welkom op D.V. donderdagavond 29 augustus a.s. om 18.30 uur in de
Eben-Haëzerkerk. Daar zullen de kinderen met elkaar het geleerde themalied
zingen en de tekst opzeggen. Daarná zal er gelegenheid zijn om met uw
kind(eren) al de gemaakte bouw- en knutselwerken te bezichtigen tot 19.30 uur.
U wordt er verder nog op gewezen dat op het terrein van Eben-Haëzer foto’s
kunnen worden gemaakt. Bij het opgeven van uw kind(eren), geeft u meteen ook
toestemming voor het maken van foto’s.
Kijk voor meer informatie op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente
van Ouddorp (www.hhgouddorp.nl/vakantiebijbelweek)
Hartelijke groet, namens het team VBW

