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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romeinen 14:19

MEDITATIE
Onder de schaduw Uwer vleugelen
En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen,
totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.
Psalm 57:2b
Dit is een woord voor ons allen in bange en donkere dagen. Wij leven in een onzekere
tijd. Veel vragen die wij niet kunnen beantwoorden, dringen zich aan ons op. Toch
blijft het voor degenen die de Heere vrezen waar wat onze tekst zegt: zij mogen de
toevlucht nemen tot de schaduw van Gods vleugelen totdat de verdervingen voorbij
zijn gegaan. Zoals blijkt uit het opschrift heeft David deze psalm gedicht in de spelonk
toen hij vlood voor het aangezicht van Saul. Als een veldhoen werd hij gejaagd op
alle bergen van Israël. Nergens vond hij rust. Maar in de spelonk van Adullam vond
hij een veilige toevlucht. En niet alleen hij. Want we lezen dat daar tot hem vergaderd
werd alle man die benauwd was en een schuldeiser had en wiens ziel bitterlijk
bedroefd was. Door de nood gedreven namen ze dus daarheen de toevlucht en
waren ze veilig in de spelonk met Israëls gezalfde koning.
Maar David kent nog een andere, een betere toevlucht. Vanuit deze spelonk mag hij
het oog opheffen tot hoger werkelijkheid. Hij zegt: ‘Ik neem mijn toevlucht onder de
schaduw Uwer vleugelen.’
De Heere Zelf is een Toevlucht. Wij hebben allen behoefte aan schuiling en toevlucht
in dagen van gevaar. Ook in het geestelijke kunnen wij niet zonder toevlucht. Maar
ach, er is zo veel wat teleurstelt. Gods Woord leert dat alle leugentoevlucht zal
worden weggevaagd.
Echter voor een volk dat uit elke andere schuilplaats wordt gejaagd, is er een
toevlucht bij de Heere in Christus. In Hem is de toegang tot de Vader en het
Vaderhart.
Hij is een Toevlucht voor de Zijnen. In de wereld is zo'n toevlucht niet te vinden. Veel
minder nog in ons eigen dwaze, verraderlijke en arglistige hart. David had een betere
toevlucht. ‘Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen.’ Het is een
liefelijk beeld: schaduw doet denken aan verkwikking. We lezen dat op meerdere
plaatsen in Gods Woord. ‘De HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand, de zon zal
u des daags niet steken, noch de maan des nachts.’ ‘En die man zal zijn als een
verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een
dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land ...’

David spreekt hier van de schaduw van Gods vleugelen. Wat klinkt dat teer! Het is
maar een beeld, maar er spreekt zo veel warmte en veiligheid der Goddelijke liefde
uit. Hoe weerloos en zielig is het kleine kuiken als het gevaar dreigt. Of als het,
natgeregend, de vlerkjes laat hangen. Maar onder de vleugels van de moederhen is
veiligheid. Daar kan geen gevaar komen. Daar is warmte, rust en verkwikking.
Zo mag David de toevlucht nemen onder de schaduw van Gods vleugelen ‘totdat de
verdervingen zullen voorbij zijn gegaan’. Hij spreekt van verdervingen, in het
meervoud. De noden die hem drukken en de gevaren die hem dreigen zijn veel. ‘Vele
zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen.’ Maar geen nood. Gezeten in de schaduw
van Gods vleugelen zullen de verdervingen hem niet beroeren. Wie het kuiken
kwaad wil doen, heeft eerst met de moederhen te doen. Wie Gods volk wil schaden,
heeft eerst te doen met Hem, Die zegt: ‘Wie Mijn volk aanraakt, raakt Mijn oogappel
aan.’ Hoe veilig is toch dat volk in de hoede van God. ‘Bij U schuil ik en in de schaduw
Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.’ Straks als het gevaar voorbij is, steekt het kuiken
weer het kopje van tussen de vlerken en piept het blij.
‘lk neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen
zullen voorbij zijn gegaan.’
Kennen wij deze toevlucht? Het is het voorrecht van degenen die de Heere kennen.
‘Ach’, zegt u, ‘ik mis zo de vastheid en zekerheid dat ik recht heb om bij de Heere te
schuilen.’ Laat dan de nood u uitdrijven. Het zal niet vruchteloos zijn. Als u klagen
moet: ‘Niets is er waar ik in kan rusten’, vlucht dan maar tot Hem. Hij heeft tot het
zaad van Jakob niet gezegd: ‘Zoek Mij tevergeefs.’ Ook als u nog helemaal geen
behoefte aan deze toevlucht kent, wordt het u toch toegeroepen: ‘Wendt u naar Mij
toe, wordt behouden.’ Wat staat u eenzaam in het leven. Waar zult u schuilen in
dagen van gevaar of als u sterven moet? De Geest des Heeren twiste met u en blijve
met u twisten. Hij drijve u uit uw ijdele schuilplaatsen en doe u niet rusten, totdat u
rust vindt in Hem.
Dit toevlucht nemen is iets wat wij van nature niet doen. Ook niet kunnen doen. De
Geest des Heeren zal het ons moeten leren. Wij weten de weg niet, maar moeten
eenzaam omdolen, gejaagd, benauwd, totdat we eindelijk binnenkomen. Dan is het
veilig bij Hem, Die ons dekken zal met Zijn vlerken en het gevaar doet ontvlieden.
Dat wij het dan, door Gods Geest geleid, dáár mogen zoeken.
Van de grote prediker John Wesley heb ik eens gehoord dat hij op een zomeravond
bezorgd en moedeloos voor het open raam stond. Toen viel zijn oog op een klein
vogeltje. Achtervolgd door een grote roofvogel fladderde het angstig heen en weer.
Waar moest het schuilen? Bijna had de roofvogel het vogeltje ingehaald. Als uiterste
toevlucht vloog het vogeltje het openstaande raam binnen en verborg zich in de
plooien van het kleed van Wesley. Daar was het veilig tot het verderf voorbij was
gegaan. De prediker was diep getroffen en verwonderd dat hij zo gevreesd had dat

bij de Heere geen schuilplaats was. Hij greep naar de pen en dichtte het bekende
lied:
Jezus, Die mijn ziel bemint,
‘s Levensstormen loeien Heer’
O, beveilig mij, Uw kind,
Leg mij aan Uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan,
Tegen rotsen op en neer,
Laat mij aan Uw zij dan slaan,
Tot de storm voorbij is Heer’.
And’re toevlucht ken ik geen;
Hulp’loos kom ik tot U vliên;
Laat, o laat mij niet alleen,
Wil mij steeds Uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
Zend mij Uw verlossing neer;
Ben ik zwak en neergebukt,
Schenk mij dan Uw kracht, o Heer’!
Moge dat onze zielservaring zijn of worden. Moge de zorg velen uitdrijven om de
toevlucht te nemen onder de schaduw van Gods vleugelen. Totdat de verdervingen
zullen voorbij zijn gegaan.
Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975)

AGENDA
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 4 oktober
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Steunfonds Israël, Isaäc da Costa, 3 aflossing kerk

Zondag 11 oktober
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Noodhulp en rampenfonds, 3 aflossing kerk
Woensdag 14 oktober
19.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:
Maandag 12 oktober:

Kerkenraad

Doordeweekse uitzendingen van 6 t/m 17 oktober:
Dinsdag 6 okt.

10.30 uur

Woensdag 7 okt.

19.00 uur
10.30 uur

Vrijdag 9 okt.
Zaterdag 10 okt.
Dinsdag 13 okt.

19.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
10.30 uur

Vrijdag 16 okt.
Zaterdag 17 okt.

19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis
Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Meditatie van ds. J.H.C. Olie, ouderling A.J. van
Wijk
Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Meditatie ouderling A.C. Lokker
Verhaal diaken C.A. Grinwis
Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis
Herhaling uitzending van10.30 uur.
Meditatie ouderling A.C. Lokker
Meditatie ouderling A.W. Bruggeman

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen
Andere gemeenteleden die niet opgenomen zijn, maar wel kuren, onderzoeken en
behandelingen moeten ondergaan of thuis hun levenseinde afwachten, wensen wij
Gods nabijheid en ondersteuning toe. Hij is de Helper van de hulpelozen en bewijst
genade aan goddelozen.
Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen,
wensen we van harte Gods ondersteuning en nabijheid toe, samen met degenen die
hun lief en dierbaar zijn.

UIT DE PASTORIE
Catechisaties
Inmiddels hebben alle jongeren een uitnodiging gekregen voor de catechisatie. Op
maandag 5 oktober zullen deze starten. Ds. H. Juffer begint om 18.30 uur en hoopt
deze avond aan vier groepen catechisatie te geven. Op dinsdag 6 oktober hoopt ds.
A.P. Muilwijk de zondagsschoolverlaters te verwelkomen om 18.30 uur. Daarna
volgen nog drie groepen. De aanvangstijden van de vier groepen op beide avonden
staan vermeld op de persoonlijke uitnodigingen die de jongeren hebben gekregen.
Houd je aan deze indeling. Wie echt niet kan op maandag of dinsdag, wordt op
vrijdagavond verwacht. De vrijdagavondcatechisatie begint om 19.15 uur (en niet
om 19.45 uur zoals foutief op de uitnodiging is afgedrukt!). Deze wordt gegeven door
de ouderlingen. Zij behandelen leerstof voor de oudere catechisanten. Bij de doop
hebben je ouders beloofd jullie dit onderwijs te laten geven. Van harte hopen we dat
jullie je ook inzetten om op catechisatie en thuis de leerstof eigen te maken en de
opdrachten te maken.
Daarvoor zijn jullie als catechisanten en wij als catecheten diep en steil afhankelijk
van de Heilige Geest. Ouders, stuur uw kinderen niet zo maar naar de catechisatie,
maar doe dat biddend om Gods zegen en de doorwerking van de Heilige Geest. Laten
we met elkaar zo uitzien naar een fijn seizoen, waarin opgemerkt mag worden, dat
de HEERE in ons midden is.

De HEERE heeft je niet over voor de wereld die in opstand tegen Hem leeft. Zij gaat
haar eigen gang. Zij wil als God zijn. Zij wil haar eigen koers bepalen. Zelfs terwijl God
in het groot spreekt en waarschuwt door middel van de coronacrisis. Die wereld zit
in ons hart, zoals wij geboren zijn. Jij doet en bent, zoals je geboren bent, graag net
als de wereld: wat belangrijks zijn, je lusten bevredigen, leven voor wat rijk, mooi en
schitterend lijkt. Deze wereld gaat echter voorbij en haar begeerlijkheden. Maar die
door genade de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Dat vraagt om bekering
en geloof in de Heere Jezus Christus. Lees 1 Johannes 2:15-17 er maar op na. Dat is
wat God getuigt in Zijn Woord. Uit Zijn Woord hopen we op de catechisatie meer
onderwijs te mogen ontvangen. Hoop en bid jij mee?
Neem ook je Bijbel, pen en papier mee. Het catechisatieboekje krijg je dan op de
eerste avond van ons. Het is uitgebracht door de Hersteld Hervormde
Jongerenorganisatie. Verschillende predikanten en ambtsdragers, ook die in
Ouddorp preken en zelfs gecatechiseerd hebben, hebben hieraan meegewerkt.
Graag vernemen wij het ook van de ouders, als het voor de lessen nodig is, om wat
meer te weten over uw zoon of dochter. Wij ruiken niet alle problemen, waarmee
ook jongeren te maken kunnen hebben. Aarzel dan niet, maar zoek contact met de
catecheet, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Het is fijn, dat
sommige ouders dat ook al hebben gedaan.
Voor u gelezen
Theodorus Avinck (1740-1779)
Ik richt me tot u die werkelijk met uw hart gelooft dat er alleen in Christus
gerechtigheden en sterkte zijn. Waarom staat u dan toch nog zo te aarzelen? Wat
houdt u terug om met uw schuld, uw lasten en uw ketenen tot Christus te komen?
Twijfelt u aan de algenoegzaamheid van Zijn gerechtigheid? Is die mantel niet lang
en breed genoeg om al uw zonden te bedekken?
'Nee', zult u zeggen, 'ik twijfel geen ogenblik aan de algenoegzaamheid van Jezus'
gerechtigheid, maar ach, hoe zal ik er deel aan krijgen?' U moet die door het geloof
aannemen en toe-eigenen; dat weet u. 'Ja', zegt u, 'dat is juist de kwestie waardoor
ik er zo bezorgd over ben. Dat kan ik niet doen. Ik probeer het wel steeds, maar het
is alsof ik niet durf, alsof mijn hand lam is.'
Maar... is het voor u dan niet belangrijk dat er niet alleen gerechtigheid maar ook
sterkte in Christus is? Er is in Hem kracht om zelfs de banden van uw ongeloof, uw
verkeerde neigingen, uw wantrouwen en uw achterdocht weg te nemen. Of gelooft
u dat niet? Ach, kom toch in vertrouwen met uw schuldige, duistere en gebonden
zielen tot Hem! Weet dat uw aarzeling in het komen tot Hem nergens anders
vandaan komt dan bij uzelf! U bent immers niet ten volle overtuigd ten aanzien van
deze waarheid dat er in Jezus gerechtigheid en sterkte is.
Misschien zegt u: 'Dat geloof ik wel.' Maar gelooft u het wel 'gewis', met zekerheid,
dat deze gerechtigheid in Jezus ook voor u is? Als u dat mist, probeer van die
waarheid dan toch meer en duidelijker overtuigd te worden. God verzekert u in Zijn

Woord heel plechtig - en Hij verzegelt het in de sacramenten - dat in Zijn Zoon 'gewis'
alles is wat u nodig hebt; en dit alles ligt in Hem voor u klaar!
Misschien ligt het bij u nog meer hieraan dat u niet gelooft dat het in Hem alléén is.
Misschien zoekt u nog het een en ander bij u zelf. Misschien hebt u een bepaald plan
in uw hoofd, en denkt u: 'Het moet er zo en zo aan toe. Het moet in mijn hart
werkelijk leven en ik moet er echt op gericht zijn; dan pas zal ik me de genade van
Christus durven toe-eigenen.' Is het zo met u? Welnu, dan bouwt u niet op Christus
alleen, maar dan is er in u nog iets anders waarop u uw hoop stelt. En dan kunt u niet
tot Christus komen zoals u bent. Ach, werd u van dit alles toch eens afgebracht! Laat
het zo zijn dat u zich tot Christus wendt zoals u bent! Jezus roept nog:
Hier is gerechtigheid en Geest,
Genade, volheid, leven.
Kom maar vrijmoedig, onbevreesd,
Wat staat gij zo te beven?
Kom hier, met al uw schuld belâân,
Het zal u eeuwig wel vergaan*,
Ik heb voor al uw zonden
Verzoening gevonden.
(*voor eeuwig goed gaan)
Ach, kom op deze roepstem in vertrouwen tot Hem! Wat zult u welkom zijn!
Uit: Wendt u naar Mij toe
Vanuit de pastorie
Zaterdag vormde zich voor de pastorie een grote plas door de grote slagregens. Het
water steeg tot aan de rand van het trottoir. Al spoedig kwam de brandweer om het
stationsplein leeg te pompen. Elders knakten bloemen om en waaiden dingen stuk.
“Des HEEREN weg is in wervelwind en storm en de wolken zijn het stof Zijner voeten”
(Nahum 1:3). Merken we het nog op? Des HEEREN weg is in de storm van de wind,
van het virus, van… . Wat zijn er een roepstemmen om Zijn majesteit te zien en te
erkennen. Wat zijn er een roepstemmen tot bekering. Waarvan? Het nieuws repte
over een storm van egoïsme die ook onder ons waait. Wij mensen willen blijven
hebben, houden, halen, virus of geen virus, soms zelfs ten koste van andere mensen,
ver weg en in onze directe omgeving. Wie doet zo iets? De mens die als God wilde
zijn en wil zijn en zijn eigen koers bepalen. U en jij en ik zijn die mens. Daarom is er
ook onder ons zoveel kritiek op de overheidsmaatregelen. Willen wij nog wel buigen
voor de hoogste Overheid, God Zelf? Of willen wij vooral ver van Hem de weelde
zoeken? De dichter zegt het: “Het is mij goed nabij God te wezen.” Hij is het enige,

blijvende Goed. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn
vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.
Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD
Rooster kerkdiensten voor het gemeentedeel wonend in de straten die beginnen
met de letters A t/m J en K t/m Z.
Datum

Ochtend

Avond

Voorganger

Zo 4 okt

K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 11okt

A t/m J

K t/m Z

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 18 okt K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 25 okt A t/m J

K t/m Z

Ds. H. Juffer

Zo 1 nov

K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Wo 4 nov A t/m J

K t/m Z

Ds. A.P. Muilwijk en ds. H. Juffer

Zo 8 nov

K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 15 nov A t/m J

K t/m Z

Ds. A.P. Muilwijk, doopdienst

Zo 22 nov K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 29 nov A t/m J

K t/m Z

Ds. A. Vlietstra

Zo 6 dec

K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 13 dec A t/m J

K t/m Z

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 20 dec K t/m Z

A t/m J

Ds. H. Juffer

Vr 25 dec A t/m J

K t/m Z

Ds. A.P. Muilwijk

Zo 27 dec K t/m Z

A t/m J

Ds. A.P. Muilwijk

Do 31 dec n.v.t.

K t/m Z

Ds. A.P. Muilwijk

Vr 1 jan

n.v.t.

Ds. A.P. Muilwijk

A t/m J

Ten aanzien van de voorgangers wordt opgemerkt dat er zich nog wijzigingen kunnen
voordoen.
De
actuele
situatie
is
te
raadplegen
op:
https://www.kerktijden.nl/gem/33/herst-herv-kerk-ouddorp
Wijziging datum bediening sacrament van de Heilige Doop
De doopdienst is verzet van 22 naar 15 november. Naar aanleiding hiervan is de
doopzitting nu bepaald op donderdag 12 november.
Rapport Bijbelse bezinning op homoseksualiteit (zie bijlagen)
Eerder dit jaar hebben wij u bericht dat de generale synode van de Hersteld
Hervormde Kerk in zijn vergadering van 22 november 2019 het rapport ‘Een Bijbelse
bezinning op homoseksualiteit’ unaniem heeft aanvaard. Toegezegd is dit rapport
aan de orde te stellen in een consistorievergadering. Deze vergadering heeft
plaatsgevonden op dinsdag 22 september jongstleden. Het consistorie kan zich
geheel vinden in de conclusies van het rapport. Het gehele rapport kunt u raadplegen
op de website van de landelijke kerk. De conclusies van het rapport betreffen de
volgende:
1. De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk wil het thema
homoseksualiteit niet uit de weg gaan. Zij ziet de nood waarin velen verkeren en
erkent dat in het verleden in het algemeen te weinig specifieke aandacht is
geweest voor een pastoraal spreken en handelen inzake homoseksualiteit en
homoseksuele relaties.
2. Binnen de gemeente van Christus hebben leden die worstelen met een
homoseksuele gerichtheid dezelfde positie als andere leden van de gemeente.
Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, die belijdt dat allen
gezondigd hebben en Gods heerlijkheid missen en de genade, gerechtigheid en
zaligheid buiten zichzelf alleen in Christus Jezus zoeken. Zij delen in de
onderlinge zorg binnen de gemeente en worden ingeschakeld tot opbouw van
het geheel.
3. Seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en homoseksuele relaties is
niet in overeenstemming met het Woord van God en moet op Grond van Gods
Woord zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale
verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in
overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde.
4. Handelen naar het Bijbelse spreken ten aanzien van homoseksualiteit en
homoseksuele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient in de
gezindheid van Christus te geschieden.
Het consistorie vindt belangrijk dat ambtelijke aandacht binnen onze gemeente aan
dit onderwerp wordt geschonken. Wilt u een persoonlijk gesprek, dan kunt u uw
wijkouderling, dominee A.P. Muilwijk of onze pastorale medewerker ds. H. Juffer
hiervoor benaderen.
Scriba

VAN DE DIACONIE
Steunfonds Israël
D.V. zondag 4 oktober is het collectedoel van de
diaconiecollecte Steunfonds Israël. Dit is een
Christelijke stichting die gelden bijeenbrengt voor
projecten, die de verspreiding van het Evangelie in
Israël tot doel hebben. Eén van de projecten is de
Mahor Ha Tikva school.
De Makor HaTikva (Bron van Hoop) school is de enige school voor kinderen van
Messiasbelijdende Joden in Israël en is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het
onderwijs op deze school is gebaseerd op Bijbelse beginselen. De staat Israël heeft
de school onlangs erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften.
Inzet nodig voor schoolbussen Veel Messiasbelijdende families, die buiten
Jeruzalem wonen, willen graag hun kinderen naar de Makor HaTikva school sturen.
Dat is niet makkelijk in verband met de grote afstanden en de verkeersdrukte. Voor
het vervoer van deze kinderen worden schoolbussen ingezet.
Schoolgeld De kosten voor dit onderwijs zijn relatief hoog. Het schoolgeld voor
ouders is ongeveer € 270 per kind/maand. Veel van de gezinnen kunnen zich dat niet
veroorloven, vooral als er meer dan één kind in het gezin de school bezoekt. In dat
geval is de school bereid om, onder bepaalde criteria, deze gezinnen financieel te
steunen.
Lesmateriaal Muziek vormt een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. Elke dag
start o.a. met het zingen van liederen. Een aantal instrumenten zijn dringend aan
vervanging toe.
Betaling salarissen en rekeningen Het kost de school veel moeite om elke maand de
salarissen en de rekeningen te betalen. Op het gebed heeft de Heere elke keer in
deze noden voorzien.
Steunfonds Israël gaat deze school financieel ondersteunen. Wij willen jaarlijks een
bedrag van € 5.000,- ophalen voor dit goede doel. Helpt u mee? Dat kan heel
eenvoudig door een extra gift over te maken aan de diaconie o.v.v. Steunfonds Israël.
Collecte noodhulp en rampenfonds
D.V. zondag 11 oktober zal er een diaconale
collecte Bestemd zijn voor het “Noodhulp- en
rampenfonds” van de Generale Diaconale
Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan
mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Dit
jaar is er noodhulp verleend in Zuid-Soedan en twee keer in Malawi.

Beiroet / Lesbos (Moria)
Begin augustus was er een enorme explosie in
Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Voor zover
bekend waren er rond de 200 doden te betreuren.
Daarnaast waren er ongeveer 6.500 gewonden en
275.000 daklozen. Ook de materiële schade is
enorm.
Begin september verwoestte brand bijna het hele
vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos.
Ongeveer 12.000 vluchtelingen zijn opnieuw hun
“huis” kwijtgeraakt. Onder de slachtoffers zijn
4000 kwetsbare mensen waaronder kinderen, 40
alleenreizende
minderjarigen, zwangere
vrouwen en ouderen.
De diaconie heeft voor hulpverlening bij deze rampen een gift overgemaakt van elk
€ 3.500.

VAN DE KERKVOOGDIJ
Weer naar de kerk….
Bezoek kerkdiensten
Voor de kerkdiensten op de zondagen kunt u zich, op basis van uw straatnaam,
aanmelden voor de ochtend- of avonddienst of eventueel voor de middagdienst. In
de praktijk blijkt dat zich meer gemeenteleden aanmelden voor een ochtend- of
avonddienst dan er beschikbare plaatsen zijn. Deze zogenaamde “overloop”, wordt
dan verplaatst naar de middagdienst en krijgt daarover ook bericht. Sommige
gemeenteleden geven dan aan dat dit niet mogelijk is en ze die dienst niet kunnen
bijwonen. Anderen echter geven niets aan, maar komen toch niet naar de
betreffende middagdienst. Het gevolg hiervan is dat er lege plaatsen zijn, waarvoor
wellicht andere kerkgangers belangstelling hadden. Om dit te voorkomen verzoeken
wij u zich af te melden als u in een andere dienst geplaatst bent dan waarvoor u zich
heeft opgegeven en dan niet kunt. Dit afmelden is mogelijk tot zaterdagavond 17.30
uur, via aanmelden@hhgouddorp.nl of telefonisch op nummer 06-30816614. Voor
de opengevallen plaatsen kunnen dan andere kerkgangers benaderd worden, die
mogelijk wel kunnen.

Wijziging toekenning beschikbare plaatsen kerkdiensten
Op dit moment vindt toekenning van de beschikbare plaatsen in de kerkdiensten
plaats op basis van volgorde van aanmelding. Gevolg hiervan is echter dat regelmatig
dezelfde gemeenteleden verplaatst moeten worden naar de middagdienst. Dat is
uiteraard niet de bedoeling. Besloten is dan ook de toekenning iets aan te passen en
niet strikt vast te houden aan de volgorde van aanmelding, maar ook rekening te
gaan houden met de verschuiving van gemeenteleden naar de middagdienst, zodat
voorkomen wordt dat iedere keer dezelfde gemeenteleden worden doorgeschoven.
Deze wijziging gaat in met de aanmeldingen die D.V. maandag 5 oktober gedaan
kunnen worden voor de daarop volgende zondag 11 oktober.
Toename aantal besmettingen in relatie tot aanmelding
Het zal u niet ontgaan zijn dat landelijk, maar ook wereldwijd het aantal
besmettingen met het coronavirus weer fors toeneemt. Vaak is dit te wijten aan het
verslappen van de aandacht voor de geldende maatregelen die als doel hebben de
bestrijding van het virus te beperken. Daarom brengen wij nogmaals de vragen onder
de aandacht die met ‘nee’ beantwoord moeten kunnen worden wilt u zich
aanmelden voor een kerkdienst.
1.

2.
3.
4.

5.

Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a.
Hoesten
b.
Neusverkoudheid
c.
Koorts vanaf 38 graden
d.
Benauwdheidsklachten
Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in
een lab)?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en hebt in de
afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten
had?
Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Heeft u zich aangemeld, maar wijzigt uw situatie en moet u alsnog één van
bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan dient u zich af te melden en het
bezoek van de kerkdienst achterwege te laten.
Aanmelding
Aanmelding voor het bijwonen van een kerkdienst is mogelijk via de button op de
website www.hhgouddorp.nl. Voor degenen die geen internet tot hun beschikking

hebben is ook telefonische aanmelding mogelijk op maandag van 09.00 – 12.00 uur
via telefoonnummer 06-30816614. De aanmelding op maandag is mogelijk voor een
eventuele kerkdienst in de betreffende week en de kerkdiensten op de
eerstvolgende zondag.
Let op: telefonisch aanmelden is alleen mogelijk voor degenen die geen
computerfaciliteiten tot hun beschikking hebben! De gedachte leeft dat bellers
voorrang krijgen boven diegenen die via de website aanmelden. Deze gedachte is
echter onjuist.
Heeft u voor de weekdiensten op dinsdagavond nog geen bevestigingsmail
ontvangen en voor de zondagse diensten op de voorafgaande zaterdagochtend,
stuur dan even een e-mail naar aanmelden@hhgouddorp.nl, of neem – uitsluitend
als u niet kunt mailen! - telefonisch contact op met mw. G. Grinwis-de Jong op
nummer 06-30816614. Dit geldt eveneens voor alle andere vragen. Dus uitsluitend
per e-mail, tenzij u geen e-mail heeft.
Let op: Voor iedere dienst die u wenst bij te wonen dient u zich afzonderlijk aan te
melden. Zonder aanmelding is het bijwonen van een kerkdienst niet mogelijk in
verband met de noodzakelijke triage.
Mogen we ook nu weer op uw medewerking rekenen?

ALGEMENE BERICHTEN
Taxi naar de kerk
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.
Kerkradio
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie
tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.
Geluidsbestanden
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de
zending.

Ouderenbezoekwerk
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940

Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
De komende weken zijn de openingstijden van de bibliotheek:
Maandagavond
19.00 tot 20.30 uur
Donderdagmiddag
15.30 tot 16.30 uur
Vrijdagavond
19.00 tot 20.30 uur
Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen
gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de
risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.
Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen
lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!
Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen
tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er
zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op
dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een
mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1
euro contactloos gepind worden.
Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of
behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de
openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.
Let op: De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in
werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account
verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij
ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan
kunnen we ze niet verlengen.
Telefoon: 0187 683896 tijdens openingsuren
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx

ONZE LEDEN
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot
wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan
administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk
wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en
nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’
Als zondagsschool houden we nog steeds de richtlijnen van de kerk aan dat de
kinderen uit de straten die ’s zondagsmorgens naar de kerk mogen ook worden
uitgenodigd voor de zondagsschool.
Gezien we als zondagsschool niet mogen zingen en of overhoren beginnen we
ongeveer een kwartier nadat de kerk uit is met de zondagsschool. Dat is ongeveer
rond half 12. Het streven is om rond 12:00 uur te stoppen. Wel een vraag aan de
ouders om uw kind of kinderen de Psalm en tekst te laten leren daar we op een ander
manier invulling geven aan het overhoren ervan. De psalm welke geleerd moet
worden heeft betrekking op de vertelling en wordt hierin meegenomen.
Is uw kind zondags verkouden is het advies houdt uw kind thuis.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.
Wij zijn blij en dankbaar dat ondanks alle maatregelen rond het coronavirus de club
kan starten! Jullie zijn van harte welkom op onze eerste clubavond 2 oktober. We
beginnen om 19:00 uur en we eindigen om 20:30 uur. Deze avond gaat over de
bekering van Paulus, Handelingen 9.
De volgende clubavond is 16 oktober.
We hebben er zin in om jullie te ontmoeten en hopen dat je komt!
Groetjes van de leiding

Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
Donderdag 15 oktober is de tweede clubavond. Van harte welkom en neem gerust
een vriendin mee! De meisjesclub is voorlopig op donderdagavond, omdat er op
vrijdagavond niet genoeg ruimte is voor alle clubs door de corona-maatregelen.
De eerste vertellingen in dit clubseizoen gaan allemaal over 'Samuël'. De vorige keer
hoorden we over zijn geboorte, deze avond gaat het over ‘Samuël werkt voor de
Heere’. Het Bijbelgedeelte kun je vinden in 1 Samuël 1:21 - 2:26. Na de vertelling
gaan we aan de slag met hout. Jullie maken daarmee iets moois voor op je kamer.
Tot ziens! Groetjes van de leiding.
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Hallo allemaal,
Na een zeer gezellige startactiviteit op strand hopen we 4 oktober weer bij elkaar te
komen. We hopen deze zondagavond na de kerkdienst bij elkaar te komen,
aangezien de kerkdiensten ‘s middags nog enige tijd doorgang zullen vinden. De
avond zal ongeveer tot 21:20 uur duren. Jullie zijn van harte welkom in Eben-Haëzer!
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op woensdag 7 oktober hopen wij Bijbelstudie 1 te gaan behandelen uit het leven
van David. “David tot koning gezalfd, en David en Goliath”. Naar aanleiding van 1
Samuël 16: 1-13 en 1 Samuël 17.
Iedereen is weer hartelijk welkom vanaf half 8 tot half 10. Ook zijn nieuwe leden
altijd hartelijk welkom.
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Dinsdag 13 oktober hopen we als vereniging weer bij elkaar te komen.
Voor deze morgen is Bijbelstudie 8 ‘ De onzekerheid des levens ‘ aan de beurt, waarin
Jakobus 4 : 13-17 wordt behandeld.
Hoe actueel ook voor deze tijd waarin wij leven.
Het is belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt per mail als u van plan bent om te
komen, als bestuur zien we naar jullie uit! Nieuwkomers ook van harte welkom!
Voor de jonge kinderen is er oppas , wilt u dat ook bij het aanmelden doorgeven?
Ook zal er deze morgen een bestuursverkiezing worden gehouden, verdere info
delen we per mail. Neemt u de stembriefjes mee?
In verband met de RIVM maatregelen vragen wij u, eigen bijbel en schrijfgerei mee
te nemen.
Ook verzoeken wij u om uw jas bij u te houden.
Inloop met koffie/thee vanaf 9.00 uur , aanvang 9.15 uur. Om 11.15 uur hopen we
de morgen te beëindigen.

Voor
verdere
informatie
of
vragen
kunt
u
mailen
naar:
ochtendvrouwenvereniging@gmail.com
Data nieuwe seizoen : 10 november, 8 december, 12 januari 2021, 9 februari, 2
maart, 30 maart, 20 april.

ZENDINGSCOMMISSIE ‘ONDERWIJST AL DE VOLKEN’
Bericht van Jantina
Diepe indruk..
Juist terwijl de mensheid denkt dat alles maakbaar is in deze wereld, laat God het
toe dat alles op z’n kop word gezet door een minuscuul virus. Ik ben onder de indruk
van de gevolgen.
Het was een lastige periode, waarin veel onzeker was. De kinderen waren al
maanden thuis. Eugen moest zijn baan opgeven, zonder zeker te weten of hij
inderdaad een baan in het onderwijs zou krijgen. Maar gaf hij zijn baan niet op, dan
was zeker dat hij niet terug kon in het onderwijs. Ik wist niet wanneer ik weer zou
kunnen starten met het kinderwerk en we wisten tot de laatste dag van de vakantie
niet of de kinderen weer naar school zouden gaan of gedeeltelijk of helemaal niet.
In die periode heb ik moeten leren om volledig op God te vertrouwen en niet te ver
vooruit te willen denken. En door de druk van de gevolgen van corona was ik nog
dieper onder de indruk om opnieuw te ervaren dat God betrouwbaar is in deze
onbetrouwbare tijden en dat onze levens in Zijn Hand zijn.
Ook zag ik dat in een verdrietige gebeurtenis voor één van de clubkinderen. In
augustus zijn kort na elkaar beide ouders van Estera overleden. Ze hadden beiden
suikerziekte in ernstige mate en daarbij andere gezondheidsproblemen. In het
ziekenhuis werd gezegd dat ze aan corona zijn overleden, maar de familieleden
ontkennen dit. Ik was onder de indruk van dit dubbele lijden wat deze familie mee
moet maken en Estera (als jongste van 6 kinderen) zo jong haar ouders moet missen.
In de eerste week van september mocht ik een week online een cursus van AMEC
(International KinderEvangelisatieGenootschap) volgen over ‘mijn persoonlijke band
met God’. Ik was onder de indruk om (opnieuw) te ontdekken dat mijn persoonlijke
relatie met God belangrijker is dan al het werk wat ik doe voor God. Indrukwekkend
dat God in de eerste plaats geïnteresseerd is in mij, en daarna pas in datgene wat ik
voor Hem doe. Ik was God dankbaar voor deze opfrisweek. Zeker na deze moeilijke
tijd van ‘wel willen, maar niet kunnen’.
We zijn als gezin rijk gezegend. De kinderen gaan sinds halverwege september weer
opgewekt naar school en Eugen heeft een baan in het onderwijs. Ik ben God
dankbaar dat de meeste clubs weer kunnen starten. De kinderen hebben de club

gemist en we kunnen vol nieuwe energie starten. Indrukwekkend hoe God alles in
Zijn Hand heeft!
Indrukwekkend hoe zo’n klein virus grote gevolgen heeft, ook op de manier waarop
we de evangelisatie vorm geven. Sommige activiteiten kunnen niet meer, andere
activiteiten kunnen nog wel, maar beperkt. Mensen persoonlijk benaderen, het
moet allemaal met grote voorzichtigheid en ons houdend aan de regels.
Ik wilde jullie mijn indrukken delen, zodat jullie mee kunnen bidden voor
bescherming van de Allerhoogste in deze moeilijke tijden. Bid voor bescherming van
de plaatselijke kerken, de kinderwerkers, de volwassenen en kinderen. Bid voor
Estera dat ze haar verdriet bij God mag brengen en in Hem haar Hemelse Vader zal
leren kennen. Dank God voor alle zegeningen die we als gezin onverdiend van Hem
krijgen. Bid voor een goede start van de clubs en dat de kinderen het Woord zullen
horen en geloven! Wij bidden voor jullie en wensen jullie Gods zegen, persoonlijk en
in het gemeenteleven!

HOMETEAM ‘SPERANTA’
Beste gemeenteleden,
Helaas hebben Mathilde en Jorine besloten te stoppen met het hometeam. Dit
vinden wij natuurlijk erg jammer. We zijn ze erg dankbaar voor de vele jaren die zij
hebben geholpen in het hometeam!
Nu zijn we op zoek naar versterking in het hometeam. Wij helpen Jantina in
Roemenië door geld in te zamelen, zodat Jantina kinderclub
kan geven. Om zo het Woord van God ook daar te kunnen vertellen.
We organiseren daarvoor verschillende acties per jaar.
Voel je je geroepen om je in te zetten voor je verre naaste en lijkt het je leuk? Of wil
je eerst wat meer informatie?
Bel/app (voor meer info) dan naar 0612587927 of 0655922431.

Oliebollenactie en kinderactiviteiten
We organiseren op D.V. zaterdag 10 oktober i.s.m. Pluktuin Bloemenliefde een
kinderdagochtend. We hebben echter niet alleen aan de kinderen gedacht: Bestel
tegelijk uw overheerlijke oliebollen en haal deze gelijktijdig op.
I.v.m. de maatregelen van de overheid is het nodig dat de kinderen zich opgeven.
Graag de oliebollen ook van te voren reserveren.
Voor meer informatie, kijk dan op de achterkant van deze kerkbode.
Alvast bedankt en we zien u/jullie graag op D.V. 10 oktober!

Groetjes,
Hometeam Speranta

EVANGELISATIECOMMISSIE DE VUURTOREN
Halloween of Hervormingsdag?
Op de laatste dag in oktober herdenken we ieder jaar dat Maarten Luther de 95
stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg sloeg. Echter, is 31 oktober nog
wel bekend om de dag van de Hervorming? Zien we om ons heen niet dat Halloween
‘het feest van duisternis’ veel meer op de voorgrond treedt? Wordt op deze manier
niet gespot met de dood?
Op D.V maandag 19 oktober willen we een folder op het dorp verspreiden waarin
uitgelegd wordt wat Halloween betekent. We willen eerlijk onder de aandacht
brengen dat de dood een overgang is naar de eeuwige bestemming. Maar ook dat
er verlossing is te verkrijgen door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Is het
onze plicht niet om hiervoor te waarschuwen en op te wijzen?
's Middags om 14:00 uur worden de straten van de dorpskern voorzien van de folder.
's Avonds om 19:00 uur volgen de straten verder van de dorpskern vandaan. Voor
de avondronde willen we vragen om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te
dragen.
Graag willen het evangelisatiewerk onder uw en jou aandacht brengen. Helpt u een
uurtje mee om de evangelisatiefolders te bezorgen? Mag dit werk ook een zaak zijn
in uw persoonlijk gebed? We hopen dat de Heere dit werk Zelf wil zegenen.
Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

VOOR JOU
Huwelijksconferentie
D.V. 14 november 2020 organiseert de HHJO een huwelijksconferentie. Speciaal voor
stellen die zich voorbereiden op het huwelijk of nog niet zo lang zijn
getrouwd. Samen sta je stil bij thema’s als communicatie, seksualiteit en man en

vrouw in Bijbels licht. Meer informatie over deze dag is te
vinden op de website van de HHJO hhjo.nl/huwelijk. Je kunt je
daar ook aanmelden.
Jongerendag 16+
Ook dit jaar willen we ondanks alle
omstandigheden
een
‘Online
Jongerendag 16+’ organiseren. Dit
‘evenement’ zal staat gepland op D.V.
zaterdagavond 21 november 2020. Dit
jaar met als thema: ‘Elk oog zal Hem zien’. Ds. K.J. Kaptein
hoopt hier met ons over na te denken door middel van een
appelwoord. De avond zal rond 19.45 uur starten. Naast het
appelwoord staat het programma vol met leuke ‘online’
ontmoetingen, muziek, een verdiepingsworkshop of een
virtuele reis door de wereld! Voor meer info en aanmelden, houd de website:
www.hhjo.nl in de gaten maar volg ook de berichten die er volgen vanuit de JV voor
de praktische informatie. Voor nu, houd de datum vast vrij in je agenda!

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. D.T. Meinsma (1)
Wat aan zijn komst vooraf ging.
In de tijd dat ds. Tichelaar uit Ouddorp vertrok was het
Hervormde westelijk gedeelte van Goeree-Overflakkee
bijna geheel vacant. Naast Hervormd Ouddorp hadden
ook de Hervormde Gemeenten te Goedereede,
Stellendam en Melissant geen eigen predikant. Zo kwam
het dat op 29 april 1889 ds. C. Bouthoorn uit Dirksland
consulent van onze gemeente werd. Deze predikant
diende de gemeente van Dirksland van 1889 – 1892. Hij
had op 3 maart 1889 intrede gedaan in Dirksland en werd
naast de arbeid in zijn omvangrijke nieuwe gemeente
belast met het consulentschap van zowel Ouddorp als
Goedereede. Geen geringe zaak, mede daar deze
gemeenten op behoorlijke afstand van Dirksland gelegen waren en het vervoer in
die tijd niet erg comfortabel was. De verleiding is groot om over deze rechtzinnige
predikant uit Dirksland meer te vertellen. We beperken ons tot twee getuigenissen,

die we over hem vonden. In het jubileumboek “Houd dat gij hebt” van de Hervormde
Gemeente te Sprang dat 400 jaar kerk-geschiedenis van deze gemeente beschrijft,
lezen we:
Van 1884- 1887 diende ds. C. Bouthoorn, die als kandidaat kwam, de gemeente. Dat
hij een trouw pastor was, blijkt uit de mededeling dat hij na zijn komst in twee
maanden tijd alle 317 gezinnen bezocht. Kennelijk waren dit hoogtijdagen voor de
gemeente: er waren ruim 350 catechisanten en in 1885 32 belijdeniscatechisanten.
Opmerkelijk is dat hij op tweede dagen kinderkerk hield, waar 400 kinderen en 200
ouders naar toe kwamen. Er was nauwelijks twist of tweedracht, terwijl de Doleantie
aanstaande was.
In ”De waarheidsvriend” van 26 februari 1981, schrijft ds. C. van der Wal, eveneens
oud-predikant van Dirksland en oud-consulent van Ouddorp, het volgende over ds.
Bouthoorn:
Ik heb het voorrecht gehad deze frisse originele, hartelijke, vurige prediker nog goed
te kennen. Er was geen greintje onnatuurlijke plechtigheid of dominees-allure aan
deze man. In al zijn gemeenten heeft hij bijzonder trouw pastoraal gearbeid, zich
ingezet voor de stichting van christelijke scholen, met al de daaraan verbonden
offers, en met alle kracht en middelen zich gegeven aan het tegenstaan en zelfs
wegwerken van de kermis. Zijn einde werd gekenmerkt door een zo grote zekerheid
des geloofs, dat hij begeerde op zijn eigen begrafenis terug te kunnen komen, om te
vertellen 'hoe heerlijk het Boven is' (Dit vertelde zijn schoonzoon ds. Vreugdenhil op
het graf in Dordrecht).
•

•
•

Onder leiding van de consulent wordt door de kerkenraad van Ouddorp in de
vergadering van 9 mei 1889 een beroep uitgebracht op ds. J. Bolkestein te Ter
Aar. Deze predikant kreeg tijdens zijn 5-jarig verblijf in Ter Aar maar liefst 57
beroepen. Daar voor had hij 4 jaar in Gerkesklooster gestaan, waar hij 30
beroepen ontving. Hij bedankte echter voor Ouddorp en zou 2 jaar later een
beroep aannemen naar Putten op de Veluwe.
Anderhalve maand later wordt op 19 juni 1889 een beroep uitgebracht op ds.
J.G. Klomp te ’s-Graveland. Deze predikant kreeg tijdens zijn 6-jarig verblijf in ’sGravenland ook maar liefst 24 beroepen. Maar ook hij bedankte voor Ouddorp.
Op 7 augustus 1889 werd beroepen ds. I. Vonk te Oldebroek. Deze predikant
bedankte ook voor het beroep naar Ouddorp. Hij zou tot zijn dood in mei 1919
in Oldebroek blijven, waar hij 32 jaar verbleef. Tijdens zijn verblijf in deze
gemeente kreeg hij 60 beroepen.
Eveneens werd in deze vergadering met de consulent gesproken over het
catechiseren van de kinderen der gemeente. Ds. Bouthoorn verklaarde dat het
hem wel zwaar woog, daar hij ook consulent was van de vacante gemeente
Goedereede en ook in zijn eigen gemeente Dirksland catechiseerde. Bovendien
woog de afstand Dirksland – Ouddorp, 3½ uur gaans ook zwaar. Hij vreest dat hij

•

•

er innerlijk en uiterlijk veel onder zal lijden, maar het is Israëls God, Die krachten
geeft.
11 september 1889: Beroepen: ds. H. Doornveld te Huizen. Deze predikant
kreeg tijdens zijn 4-jarig verblijf in Huizen ook maar liefst 24 beroepen. Hij
bedankte echter voor het beroep naar Ouddorp. In 1898 zou zijn zoon IJme
Doornveld wel naar Ouddorp komen.
Het vijfde beroep werd uitgebracht op 31 oktober 1889. De beroepen predikant
was ds. G.J. van Limburgh te Uithoorn, toentertijd ook wel bekend als Thamen
aan de Amstel. Ds. Van Limburgh stond al vanaf 1876 in Uithoorn en zou daar
blijven tot zijn emeritaat in september 1914, dus in totaal 38 jaar. Hij kreeg in
die periode 28 beroepen. Hij bedankte voor het beroep naar Ouddorp.
In diezelfde vergadering werden een aantal zaken geregeld voor het winterwerk.
Op vrijdag 15 november zou dit aanvangen. Ds. Bouthoorn zal 1 dag in een week
van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 4 uur catechisatie geven. Diaken Voogd zal
dit een paar uur per week ’s avonds doen voor gehuwde mannen en vrouwen +
jongelingen van 16 jaar en ouder. Ouderling Lodder, die ’s zondags een preek
las, nam vrijwillig op zich om dit ook ’s woensdags-avonds tot nut en stichting
van de gemeente te doen. (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en
uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is
goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw
Vader barmhartig is, Lukas 6: 35, 36
Groep 7 mag deze pauze voetballen. Aan de overkant van de school is een groot
grasveld. Roos vindt voetballen leuk, maar er zijn wat oudere jongens die de bal
afpakken of nare dingen roepen. Dat is vervelend. Vandaag weer… ‘Daar komt de
meester’, roept Roos opeens. De jongens wachten niet, maar rennen weg. Eén van
hen struikelt over een paaltje. Roos ziet dat het veel pijn doet. Eigenlijk vindt ze het
net goed dat hij valt. Maar als ze naar hem kijkt, voelt ze iets van binnen. Alsof er iets
beweegt. Voordat ze het weet, steekt ze haar hand uit om hem overeind te helpen.
God wil dat we onze naaste liefhebben. Wie is mijn naaste? Die vraag stelt een
wetgeleerde aan de Heere Jezus. Daarop vertelt de Heere Jezus een verhaal.

Op de weg van Jeruzalem naar Jericho, een weg van ongeveer 27 kilometer, ligt een
zwaargewonde man. In dit rotsachtige en eenzame gebied schuilen veel rovers. Deze
man is beroofd en ernstig mishandeld. Als er geen hulp komt, zal hij sterven.
Gelukkig komt er een priester aan. Waarschijnlijk heeft hij zijn werk in de tempel
geklaard en is hij op weg naar huis. Zijn gekleurde gordel prijkt prachtig over zijn wit
linnen gewaad. De man wordt al blij, maar de priester loopt in een wijde boog om de
man heen. Ook de Leviet in zijn lange witten linnen jurk loopt in een grote boog om
de man heen. Ze willen waarschijnlijk geen oponthoud, ze zijn bang voor rovers. Ze
denken meer aan zichzelf dan aan de gewonde. Wat erg! Als je altijd aan jezelf denkt,
ben je geen goede naaste voor de ander! Moeilijk soms hé, maar weet wel dat de
Heere je zegent bij alles wat je in liefde voor een ander doet!
Dan komt er een Samaritaan aan. Samaritanen zijn halfjoden. Ze
zijn geboren uit joden die in Babel met heidenen zijn getrouwd.
Bij de terugkeer mochten ze in Samaria wonen, een deel midden
in Israël. Ze mochten toen niet meebouwen met de tempel,
omdat ze werden veracht. Zo is er een vijandschap ontstaan. Van
deze mensen is geen hulp te verwachten!
Maar de Samaritaan stopt, pakt zijn spullen en verzorgt de
gewonde man. Hij laat de man niet achter, maar hij neemt hem
mee naar een herberg. Hij geeft de herbergier geld voor de
verdere verzorging. Wat een wonder. De Samaritaan loopt groot risico, gaat in de
brandende zon zelf naast het rijdier lopen en betaalt veel geld. Dat is naastenliefde:
Iets doen voor een ander zonder er iets voor terug te verwachten. Na het verhaal
stelt de Heere Jezus zelf een vraag: ‘Wie was een naaste voor de gewonde man?’ Hij
draait de vraag van de wetgeleerde dus om. Het gaat er niet allereerst om wie jouw
naaste is, maar voor wie jij een naaste bent!
Roos voelt medelijden met de jongen. Barmhartigheid is niet alleen een gevoel. Je
gaat ook iets doen:
- Je zorgt voor iemand die pijn heeft, zelfs als het je vriend niet is.
- Je helpt een klasgenoot die gepest wordt, ook als je erom uitgelachen wordt.
- Je speelt met een leeftijdgenoot uit de buurt, die nieuw is en wellicht uit een
andere plaats/land komt.
Is dat allemaal makkelijk? Nee! Je denkt veel eerder en makkelijker aan jezelf en wat
jij belangrijk vindt. Je bent uit jezelf niet barmhartig en je kunt het zelf niet geven. Je
hebt de Heere Jezus nodig. Hij is vol barmhartigheid. Hij heeft vijanden lief en wilde
zelfs de straf krijgen die zij verdienden. Hij deelt vergeving uit als je met je zonden
bij Hem komt. Als je eerlijk vertelt van alle keren dat je niet barmhartig was. Dan
gebeurt er iets moois. Zoals een kind op z’n vader lijkt, gaan kinderen van God op
hun hemelse Vader lijken.

Puzzel 1006

De antwoorden van puzzel 1005 en 1006 graag inleveren uiterlijk D.V. 15 oktober
2020.
Hartelijke groeten

VERVOLGVERHAAL

Geen andere goden
door G.M. van der Sluis
IX. HERENIGD
Het gezin Parlvliet gevoelde zich spoedig thuis in Graafstad. Er woonden er daar nog
van des Heeren volk, die elkander nog al eens opzochten en dan spraken over de
wegen des Heeren en alzo was er een band met en onder elkander.
Vooral bij bakker Henstra, die alles voor Gods volk over had, kwamen ze veel bijeen.
Nu woonden buiten Graafstad boer Beekman en z'n vrouw, mensen, die wel wat
godsdienstig waren, maar zich verre hielden van het gezelschap der. oprechte
vromen. Juffrouw Beekman had één zuster, die haar eenmaal per jaar kwam
opzoeken en dan gewoonlijk een Zondag overbleef. Ze gingen dan gezamenlijk ter
kerk en weer huiswaarts. Maar niemand kende die vrouw, die bij de Beekman's
logeerde. Juffrouw Beekman des te beter en ze ontving haar zuster dan ook altijd
met veel liefde en toewijding. Op een keer, dat de zuster van juffrouw Beekman weer
over was en zij 's morgens uit kerk naar huis liepen, zei haar zuster tot juffrouw
Beekman: ,,0, wat heb ik vanmorgen toch aangenaam mogen luisteren". "Ja",
antwoordde juffrouw Beekman, "we hebben hier een goede dominé", Maar het
gesprek vlotte niet zo best, want de een bezat wat de ander miste. "Ik zou zo
graag die dominé eens ontmoeten en willen spreken", zei haar zuster, "zouden
we vanavond na de dienst er eens heen gaan?" "Je kunt doen wat je wilt, maar
ik ga niet mee", zei juffrouw Beekman, "anders komen wij er ook niet, dus nu ga
ik er ook niet heen en bovendien, ik heb wel eens gehoord dat de dominé na de
dienst veel bij bakker Henstra komt en daar komen er nog meer, dat noemen ze
dan gezelschap". Het hart van haar zuster begon te verlangen om die mensen
eens te mogen ontmoeten en stil zuchtte zij: ,,0, Heere, mocht het eens zijn van
Uwentwege".
Juffrouw Beekman, die bemerkte hoe graag haar zuster daar heen ging, wilde
haar dat niet onthouden, want in haar leven was al zoveel teleurstelling
geweest. "Nu, weet je wat, we gaan dan vanavond eens naar bakker Henstra".
Ze wist niet wat daar openbaar zou komen. Ze werden er hartelijk ontvangen, ze
waren de eersten, maar weldra was de kamer geheel gevuld. Parlvliet met zijn
vrouw en Elsje waren er ook. Er werd gesproken over de prediking die deze dag
beluisterd was en over de gangen en wegen des Heeren met Zijn volk in dit
moeitevolle leven. Maar de dominé had die vreemdelinge ook opgemerkt en op
een vraag van hem maakte ze zich bekend als. ... Mevrouw Olthof. Het diepe

lijden deed haar ouder schijnen dan ze was. In de voorbijgegane jaren was God
haar te sterk geworden. Ze had gedacht een stil en rustig leven te lijden in
Holland, maar de Heere gaf haar geen rust en ontdekte haar aan haar verloren
staat. Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben! O, wat was ze
schandelijk afgeweken van de Heere.
“En mevrouw, hebt u ook nog mogen luisteren vandaag?” vroeg de dominé. Het
was een ogenblik stil in de kamer … toen verwaardigde de Heere haar de mond
te openen en haar hart te ontsluiten en vanaf het begin begon ze haar weg te
vertellen. Wat kwam toen uit dat de Heere het verlorene en het weggedrevene
zoekt. Niets hield zij achter, ook niet de door haar zelf gekozen wegen en de
waarschuwingen die de Heere haar gaf: Gij zult geen andere goden voor Mijn
Aangezicht hebben. Ze kwam ook te vertellen hoe ze haar man en kind verloren
had. Toen steeg de spanning ten top. Bij wie? Wel bij Parlvliet en zijn vrouw
natuurlijk … het duizelde voor hun ogen. Zou … zou het dan mogelijk kunnen zijn,
dat …? Hij kon bijna niet meer denken.
“Mevrouw”, riep hij uit, “is dat al lang geleden?” “Juist twaalf jaar mijnheer”,
antwoordde Mevrouw Olthof. “Maar werd er dan nooit een onderzoek ingesteld
naar Uw kind?””Neen, mijnheer, want de boot werd toch omgeslagen in zee
terug gevonden?” Toen kon Parlvliet zich niet meer inhouden en riep: “O
Mevrouw, Uw kind lééft, ik heb het zelf gered en op haar kleertjes stonden de
letters E.O. “En hier is Uw kind”, zei vrouw Parlvliet, die wenende Elsje bij haar
moeder bracht. Welk een ontmoeting van moeder en kind, het is niet in
woorden uit te drukken. Allen waren zeer verwonderd en ontroerd. Toen
vertelde Parlvliet de hele geschiedenis van de redding.
De dominé zei: “We moesten samen maar eens zingen:
Heilig zijn, o God, Uw wegen;
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen;
Wie, wie is een God als Gij,
Groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren
Wond'ren doet op wond'ren horen;
Gij hebt Uwe roem alom
Groot gemaakt bij 't heidendom.
Velen konden het slechts stamelend zingen, maar de Heere kreeg de eer en de
dominé sloot de avond met een ernstig dankgebed. Mevrouw Olthof ging met haar
goedvinden niet met haar zuster mee terug, maar bleef bij Parlvliet voorlopig in huis.
Veel was er nog te vertellen en te regelen. Er was ook droefheid, daar er banden
verbroken moesten worden. Elsje kon nu niet langer bij haar pleegouders blijven. Dit
scheiden zou voor beiden zeer zwaar vallen, maar het werd enigszins verzacht door
de wonderlijke blijken van ' s Heeren goedheid en ook omdat Mevrouw Olthof
besloot, in Graafstad te gaan wonen.

Zo kon Elsje haar geliefde pleegouders nog veel bezoeken. Dat er nadien nog veel
over die wonderlijke wegen gesproken is, laat zich begrijpen, De Heere zij alleen de
eer!
God is 't verbroken hart,
‘t Verbrijzeld en bedrukt gemoed,
Te allen tijd' nabij en goed,
In tegenheid en smart.
Veel wederwaardigheên,
Veel rampen, zijn des vromen lot;
Maar uit die alle redt hem God;
Hij is zijn heil alleen.
~EINDE~

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode
Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag
10 oktober 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode
verschijnt op D.V. 15 oktober 2020.
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00
uur.
Inleveradres:

kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Toogdag GBS in Barneveld
De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 10 oktober 2020
haar 55e toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ van de
Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Vellerselaan 1 te Barneveld.
In verband met de huidige coronamaatregelen zal er alleen een morgenbijeenkomst
worden gehouden. Deze begint om 10.30 uur en duurt tot ca. 12.30 uur.
De opening wordt verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Haaften, voorzitter van de GBS.
Daarna hopen ds. R. Bakker uit Kinderdijk en ds. B.J. van Boven uit De Valk-Wekerom
te spreken. Ds. Van Boven verzorgt ook de sluiting.
Het kerkgebouw is goed bereikbaar per auto via de A30 - afslag Barneveld-Zuid. Bij
de kerk zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. De kerk is ook uitstekend per trein te
bereiken, u kunt uitstappen op station Barneveld-Zuid.
De GBS werd in 1966 opgericht met als doel het gebruik van de Bijbel in de
Statenvertaling te handhaven en te bevorderen. Samen met de Trinitarian Bible
Society (TBS) in Londen werken wij aan diverse vertaal- en revisieprojecten.
Bezoekers dienen zich uiterlijk 5 oktober aan te melden, bij voorkeur per e-mail:
toogdag@gbs.nl of telefonisch: 0345 – 61 01 55. Graag het aantal personen opgeven
(volwassenen en/of kinderen) en of men na de sluiting wel/geen lunchpakket mee
wil nemen. Voor de bijeenkomst is er tot 10.15 uur koffie te verkrijgen. Meeluisteren
kan via de volgende link: http://kerkstream.polcloud.nl:8000/GGINB. Als dat niet
lukt, kunt u met uw telefoon inbellen naar 0342 – 787611. Houd er wel rekening mee
dat hier belkosten aan verbonden zijn. U kunt de link ook aanklikken via de site
www.gginbarneveld.nl. Er is geen boekenverkoop en geen collecte; giften kunnen
worden overgemaakt op rekening NL96RABO0129445118 ten name van Geref.
Bijbelstichting, Leerdam.

Kom jij ook?
D.V. zaterdag 10 oktober 9.30-12.30 uur
Voor jongens en meiden!
€ 5,- per persoon, t.b.v. KIMON
1. Boogschieten (vanaf 7 jaar)
2. Bloementaartje maken
3. Bloemenvaasje maken

Deze kinderochtend organiseren we samen met Bloemenliefde.
Daarom zijn jullie van harte welkom in de Pluktuin, Hazersweg 56!

Geef je op / Bestel voor D.V. dinsdag 6 oktober!
Annelies Meijer 0622828945
Bieningen 41 3253EA Ouddorp
hometeamsperanta@hotmail.com
Naam:
Leeftijd:
Activiteit 1:
Activiteit 2:
Tijd (bij 2 activiteiten, beide tijden aankruisen): 0 9.30 uur 0 11.00 uur
BESTELLING OLIEBOLLEN
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal oliebollen:

€ 0.90 per stuk, 10+1 gratis!
Op 10 oktober af te halen
tussen 9.30-12.30 uur
Hazersweg 56 Ouddorp

