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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
Het geschiedde nu na de dood van Mozes, (…), dat de HEERE tot Jozua, (…) sprak. Wees
sterk en heb goede moed….
Joz. 1:1 en 6a
Het boek Jozua sluit nauw aan bij het boek Deuteronomium. Dat boek eindigt met
een bericht van Mozes dood en het boek Jozua begint ermee om deze gebeurtenis
in herinnering te brengen. Ook in dit boek worden ons de wonderlijke daden des
Heeren verhaald. Hier wordt de leiding van God met Zijn Bondsvolk Israël verhaald,
sinds de dood van Mozes. Nadat de Israëlieten Mozes dertig dagen hebben
beweend, verschijnt de HEERE aan Jozua en beveelt hem over de Jordaan te trekken.
God zal het land Kanaän geven tot een erfdeel. Jozua zal het volk Israël het land
Kanaän binnenleiden en is daarmee een type, een afschaduwing van de meerdere
Jozua, de Heere Jezus Christus, Die Zijn volk in het hemelse Kanaän der rust zal
binnenbrengen.
De Heere spreekt tot Jozua. Het is een wonder van genade, wanneer de Heere nog
tot de mens wil spreken. Na de val is dat geen vanzelfsprekende zaak meer. Een
dubbel wonder is het, wanneer de Heere nog mensen wil gebruiken in Zijn dienst.
Het bijzondere is dan, dat als God mensen roept, dan worden ze geschikt gemaakt
tot Zijn lof en dienst. Van de mens uit is het nog altijd onbegonnen werk om in de
dienst des Heeren werkzaam te zijn. Als God echter roept, dan komen ze erachter,
dat hun bekwaamheid uit God is, want van onszelf zijn we onbekwaam om het vele
werk te doen in Zijn Koninkrijk. Jozua wordt een opvolger van Mozes, de knecht des
HEEREN. De taak die hij ontvangt is moeilijk en zwaar. We lezen in Deut. 1:38: ‘Jozua,
de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin (= Kanaän) komen,
sterk hem, want hij zal het Israël doen beërven’. Jozua, onbekwaam in zichzelf, wordt
in dit eerste hoofdstuk diverse malen bemoedigd en versterkt. De Heere verzekert
hem dat, evenals Hij met Mozes geweest is, de Heere zo ook met hem zal zijn. Dat is
de troost die de Heere Zelf geeft. Hoe kan een mens niet opzien tegen de taak, die
de Heere op de schouders legt? De Heere belooft hem: ‘gelijk als ik met Mozes
geweest ben zal Ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten’. Alleen in
Gods kracht zal het gaan, anders niet.
In eigen kracht vermag ook Jozua niets. De taak rust als een loden last op de
schouders van Jozua. Als hij ziet op zichzelf, wie is hij, dat hij zo´n grote taak mag
verrichten? Ziet hij op de volkeren, die in Kanaän wonen, ook dan zinkt hem de moed
in de schoenen. U kent de geschiedenis van de 12 verspieders, die het land hebben
verkend. Jozua was één van hen. Hij onderscheidde zich met Kaleb in gunstige zin
van de anderen. Tien brachten een kwaad gerucht van het land voort en zij werden

geloofd, maar Jozua en Kaleb niet. Wie zal zeggen of dat niet heeft meegespeeld en
dat hij daardoor tegen deze taak opzag? Jozua en Kaleb hebben het volk moed
ingesproken. Het volk luisterde niet. Het was voor Jozua dus niet moedgevend om
dat volk te leiden. Hij heeft ongetwijfeld, als hulp van Mozes, de moeiten en zorgen
van Mozes gadegeslagen.
De Heere verlaat hem niet. Zoals Hij met Mozes is geweest, zo zal Hij ook met Jozua
zijn. Dan volgen de woorden van onze tekst. De Heere versterkt Jozua met een
bijzondere belofte. Wat is God toch goed. Nergens belooft God een kalme reis, maar
Hij wil wel in alle voorkomende omstandigheden ondersteunen en sterken. De
kinderen Israëls hadden 40 jaar als een nomadenvolk – een (herders)volk zonder
vaste woonplaats – rondgezworven in de woestijn en dan het land Kanaän
binnenvallen met zijn sterke steden en geoefende soldaten. Ziende op de
omstandigheden dan was het onmogelijk. De Heere zal Zelf voor hen strijden, mits
Jozua maar op de Heere vertrouwt en niet wijkt van de woorden, die de Heere door
Mozes heeft gegeven.
Geliefde lezer(es), misschien zit u ook wel in moeite en zorgen of staat u voor
onderzoeken, uitslagen of een operatie. Of misschien wel voor de Jordaan van de
dood! Wat kan er een ‘tegen opzien’ gevonden worden. Wat zou het groot zijn, als
de Heere dan ook tot uw ziel zou spreken: Wees sterk en heb goede moed, verschrik
u niet en ontzet u niet. Wellicht overvalt u wel enige moedeloosheid. Weet u wat een
wonder is? Dat de Heere weet wat wij nodig hebben. Wat kunnen we in zulke
ogenblikken de ogen richten op de omstandigheden en niet op de HEERE! Eén ding
is zeker. God schenkt Zijn bemoedigingen precies op de juiste tijd. Naarmate de
moeilijkheden en zwarigheden toenemen, worden ons vaak ook meer
bemoedigingen geschonken. Welk een voorrecht te weten, dat de Heere aan onze
zijde is. God wil sterken in zwakheid en moed geven in tijden van moedeloosheid.
Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten! Verwacht u het, in al
uw omstandigheden, van de Heere alleen? Dan komt het goed. Daar mocht David
van zingen:
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen.
Op U vest ik het oog,
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m’ Uw gunst aanschouwen.
‘k Riep God niet vrucht’loos aan,
Hij wil mij niet versmaân,
In al mijn tegenheden,
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

Als dat de uitwerking van het spreken Gods tot uw ziel mag zijn, dan zou dat eeuwig
groot zijn.
Amen
ds. H. Juffer

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 6 februari
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop
14.30 uur:
Ds. H. Juffer
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Adullam, 3 aflossing kerk
Woensdag 9 februari
19.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds
Zondag 13 februari
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur:
Kand. A. van Duijn, Katwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
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)

Diensten op D.V.

Dienst

Groepsindeling

Zondag 6 februari

Morgendienst

Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg

Middagdienst

Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
andere gemeenteleden ook welkom

Avonddienst

Groep 1: Achter ’t Hof t/m Havenweg

Woensdag 9 febr.

Avonddienst

Eenieder hartelijk welkom

Zondag 13 februari

Morgendienst

Groep 1: Achter ’t Hof t/m Havenweg

Middagdienst

Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
andere gemeenteleden ook welkom

Avonddienst

Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg

Overige bijeenkomsten:
Dinsdag 8 februari
Woensdag 16 februari

Contactmiddag, inloop vanaf 14.00 uur
Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 5 februari
Zaterdag 12 februari
Woensdag 16 februari
Zaterdag 19 februari

Vertelling ouderling A.J. Nelis
Vertelling diaken C.A. Grinwis
Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman
Vertelling diaken C.A. Grinwis

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat
aangekondigd staat, gelden de woorden: “Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo
zullen wij dit of dat doen” (Jak. 4:15).
Algemeen
Zo nu en dan worden operaties die tot nu toe steeds waren uitgesteld, alsnog
uitgevoerd. Verschillende worden echter nog uitgesteld, als ernstiger gevallen voor
moeten gaan. Er zijn gemeenteleden die onderzoeken krijgen en soms nog moeten
ondergaan. Het wachten op uitslagen geeft spanning en onzekerheid. Andere krijgen

behandelingen of kuren om een ziekte af te remmen. We wensen alle
gemeenteleden met gezondheidszorgen Gods zegen en nabijheid in Christus toe. Hij
is de HEERE, de Heelmeester voor lichaam én ziel beide.

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
Ds. Joh. Bierman (1675-1721)
Wat regeert er niet een zorgeloosheid, godvergetenheid, onwetendheid en
sleurdienst! En elk biedt zich ondertussen nog in, dat hij rijk is en verrijkt geworden,
en geensdings gebrek heeft. Doch christenen, wij moeten daarom de moed niet
verloren geven, want als de verdrukkingen van de Kerk op het hoogst zijn, dan
verschijnt de Heere op het onverwachtst, om op de doorluchtigste wijze verheerlijkt
te worden. Zoals de Joden zeggen, doelend op Israëls verdrukking in Egypte: “Als de
tichelstenen vermenigvuldigd worden, dan komt Mozes.”
Ook wanneer het verval in de Kerk, zowel ten aanzien van de leer, als voornamelijk
ten opzichte van de zeden, haast algemeen zal zijn en overal bespeurd zal worden,
dan zal de Heere opstaan om Zijn Kerk ook van dat verval te herstellen en haar eens
te maken tot lof op aarde.
Immers, het een en ander is zo voorzegd; en te nader is alsdan de verlossing en
verbetering. Althans, dit is een grond om op een betere staat van de Kerk te hopen
en volgens de getrouwe toezeggingen Gods blijdere dagen, en een vrolijker en
heerlijker toestand te verwachten. Dat elk dan zijn hart sterke met deze onfeilbare
en gewisse beloften Gods en tot zijn ziel zegge: Wat buigt gij u neder en wat zijt gij
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossing Zijns
aangezichts!
Ten slotte
Deze week konden de catechisaties en de kring geen doorgang vinden. Zowel
catecheet Knöps als de pastorie werden getroffen door een besmetting met een
coronavirus. Naar wij hopen en bidden zal de tijd van afzondering beperkt blijven.
Veel gemeenteleden kwamen ook in quarantaine terecht. Dat was al enige weken te
merken op de catechisaties. Voor de catechisanten die niet te maken hadden met
een besmetting, konden de lessen doorgaan. Die houden uiteraard op, als beide
catecheten ook te maken krijgen met een besmetting. Bidt ondertussen voor alle
ambtelijk werk, dat het zijn voortgang mag hebben of spoedig weer kan worden
hervat. Mocht alles gebeuren tot eer van God en tot heil van zondaren. Alle
bedroefde en beproefde gemeenteleden wens ik Gods genade en nabijheid in

Christus toe. Sterkte voor hen die in afzondering moeten wegens besmetting met
het coronavirus. Mochten we toch boven alles bezig gehouden worden met de vraag,
hoe wij van de smet van de zonde worden verlost. Daarvan kan maar Eén verlossen.
Hij is het, van Wie geschreven staat: “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich
genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen…” (Jesaja 53:4a). Hij maakt plaats
voor Zichzelf door het overtuigende en overbuigende werk van de Heilige Geest. Die
Geest maakt gebruik van Zijn eigen Schrift, Gods Woord, om het in het in
zondaarsharten af te schrijven. Dan gaan we leren, wie we zelf zijn: verloren,
doemschuldige zondaren. Maar dan openbaart Hij ook, Wie God in Christus wil zijn
voor zulken. Dan is Hij het Die kracht en liefde geeft in de strijd tegen de zonde en
het bedoelen van Gods eer en het heil van onze medemens. Laten we gedurig
biddend buigen voor en onder de Heilige Schrift. In vergelijking met de Oekraïne,
Tonga, Malawi of andere gebieden in deze wereld is ons nog veel bespaard gebleven.
Op de ene plaats is oorlogsdreiging, op een andere plaats veel schade door een
vulkaanuitbarsting, op weer andere plaatsen schade en leed door overstromingen.
Daarin zijn de voetstappen van Hem te horen Die terugkomt om te oordelen de
levenden en de doden. “Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet
gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den
eniggeboren Zone Gods” (Johannes 3:18). Ontvang van mijn kant een hartelijke
groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.
Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD
Contactuur Kerkenraad
D.V. woensdag 16 februari is er weer voor iedereen van onze gemeente een
mogelijkheid om in een persoonlijke ontmoeting met twee leden van de kerkenraad
vragen, zorgen of suggesties m.b.t. het gemeente-zijn te delen. U/jij vindt bij ons
daarvoor een luisterend oor. Uw mededelingen worden door ons ter kennisgeving
en bespreking op een kerkenraadsvergadering doorgesluisd naar de scriba van de
kerkenraad, die het vervolgens agendeert. Alles uiteraard met inachtneming van het
protocol van het ambtsgeheim, waaraan ieder kerkenraadslid gehouden is. Vraag u
van tevoren goed af of hetgeen u in wilt brengen op het contactuur wel op een
kerkenraadsvergadering thuishoort en niet bijvoorbeeld een zaak voor de
kerkvoogdij of bestuur van een club of vereniging is.
U/jij bent van harte welkom op de genoemde datum van 18.30 – 19.30 uur in het
vergaderlokaal naast de kerkenraadskamer van ons kerkgebouw.

Ouderling A.J. Nelis en diaken H. Tanis.
Verkiezing diaken
De kerkenraad heeft het voornemen in de vergadering van 21 februari over te gaan
tot verkiezing van een nieuwe diaken in de bestaande vacature van J.K. Grinwis.
Graag verneemt de kerkenraad vanuit de gemeente aanbevelingen voor mannen die
in aanmerking komen voor verkiezing. De stemgerechtigde lidmaten worden vanaf
maandag 7 februari tot en met maandag 14 februari hiervoor hartelijk uitgenodigd
om namen in te dienen voor de genoemde vacatures.
Het indienen van de aanbeveling dient schriftelijk en ondertekend plaats te vinden
en ingeleverd te worden op het adres van de scriba van de kerkenraad (Bernhardweg
23). Het indienen van de aanbeveling mag ook via het versturen van een e-mail naar
de scriba van de kerkenraad. Het e-mailadres is: scriba@hhgouddorp.nl Wilt u in de
mail dan wel expliciet aangeven uw eigen naam en woonadres als indiener. Veelal is
niet te achterhalen wie de e-mail verstuurd heeft en dan moeten we de aanbeveling
helaas naast ons neerleggen. Verder attenderen wij u erop, dat u geen naam indient
die overeenkomt met bloed- of aanverwantschap t/m de 2e graad van een zittend
ambtsdrager. Dit betekent dat u niet een (schoon)vader, (schoon)zoon, broer of
zwager kunt voordragen; kerkordelijk is dit namelijk niet toegestaan.
Kerkenraadsvergadering van 10 en 19 januari
De bespreking van de agenda van de vergadering op 10 januari liep zodanig uit dat
een extra vergadering nodig was en deze is gehouden op 19 januari.
Opening
Beide vergaderingen zijn geopend met Schriftlezing en gebed. Aan de orde is
gekomen het 2e hoofdstuk van het boekje van ds. H. Zweistra over het huisbezoek.
Afscheid aftredende ambtsdragers en welkom nieuwe ambtsdragers
Na het behandelen van de notulen van de vorige vergadering is tijdens een
koffiepauze stilgestaan bij de gaande en de nieuw aangetreden ambtsdragers.
Doordeweekse uitzendingen
Inmiddels heeft oud-ouderling Lokker zijn meditatieserie op de woensdagavond over
Jozef kunnen beëindigen. In zijn plaats is nu gekomen ouderling Bruggeman die zijn
serie over Ruth weer oppakt en daarna zal dit ouderling Kasteleijn zijn ten aanzien
van zijn meditaties over Jesaja 55. De zaterdagavond uitzendingen gaan ongewijzigd
door met medewerking van de ouderlingen Nelis en Westhoeve en diaken Grinwis
met het vertellen van stichtelijke verhalen.
Voor de zomerstop is de laatste uitzending op woensdag 6 juli en het is de bedoeling
weer te starten op zaterdag 3 september. Na de zomervakantie hoopt ouderling Van

Wijk op de woensdagavond een meditatieserie te houden over het gericht op de
Karmel, Bijbellezingen over de profeet Elia.
Beeld tijdens het uitzenden
Aan de kerkenraad en kerkenraadsleden wordt bij herhaling gevraagd naar de
mogelijkheid van het uitzenden van de kerkdiensten met beeld. Besloten is om
alsnog hiertoe over te gaan. Sprake is wel dat dit wordt gedaan vanwege de
noodsituatie die nog steeds aanwezig is door de beperkingen voor het kunnen
bezoeken van de kerkdiensten ingevolge de coronapandemie. Een en ander wordt
binnenkort gerealiseerd.
Overige vragen vanuit de gemeente
Meerdere vragen zijn gesteld op de laatste ledenvergadering en zijn tot ons gekomen
op het contactuur. Voor het inzichtelijk maken van wat de kerkenraad in dezen
voorstaat en te voldoen aan de wens van meer transparantie richting de gemeente
treft u onderstaand aan de visie van de kerkenraad op enige aan de orde gekomen
vragen.
Vraag: Bijbel- of jongvolwassenkring
Inmiddels heeft u hiervan in de vorige Kerkbode kennis van kunnen nemen. Dominee
Muilwijk wil in het winterseizoen één keer per maand bij elkaar komen om te
bespreken het boek van ds. J.C. Ryle, Christen-zijn in het dagelijkse leven. We hopen
dat deze kring in een behoefte mag voorzien.
Vraag: gebedskring/gebedsbijeenkomst
De kerkenraad is niet voor het houden van een gebedskring of gebedsbijeenkomst.
Helaas ontaardt het veelal in activisme en de verleiding is groot dat zo’n
samenkomst, weliswaar vaak onbedoeld, een ‘ijdel’ verhaal van woorden wordt. Wie
kan het beste bidden of het mooist spreken? Daar wordt in het Woord zo voor
gewaarschuwd zie Mattheüs 6 vers 7: “En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal
van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen dat zij door hun veelheid van
woorden zullen verhoord worden” en in vers 6 staat: “Wanneer gij bidt, gaat in uw
binnenkamer…..”. Dit geldt toch zeker voor diegenen die genoemd worden in
Mattheüs 5: ‘Zalig zijn de armen van geest’. Bedenk dat de Heere niet omziet naar
de hovaardigen, afhankelijk is van aantallen enz., maar: “Op dezen zal Ik zien op den
arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft” (Jesaja 66:2). Psalm 116
(berijmd) spreekt daar zo van: “Hij wil de eenvoudigen steeds gadeslaan”.
In Handelingen 6 kunnen we lezen dat de belangrijkste taak van de apostelen
(ambtsdragers) is: het zullen volharden in het gebed en in de bediening des Woords.
Weest u ervan verzekerd, dat er gebeden wordt in de consistorie, op de
vergaderingen, overlegmomenten, in de openbare samenkomsten op zondag en
door de week, en dat gebeurt allemaal onder ambtelijke leiding. Naar wij hopen en
bidden mag dat overgenomen worden in de huizen (onder leiding van de hoofden
van gezinnen/families) van de gemeente en in de binnenkamers. Het gebed van

rechtvaardigen vermag veel. Het gebed van dé Rechtvaardige, Jezus Christus, vermag
alles.
Vraag: contact met de jeugd
Gevraagd is naar het invoeren van een buddy-systeem, jeugdmentor,
jeugdambtsdrager. Het zijn vragen die betrekking hebben op het contact of de
verbinding met de jeugd.
De kerkenraad onderkent het belang van contact met of het in contact zijn met de
jeugd. Binnen de kerkenraad wordt (nog) gekeken welke mogelijkheden hiervoor
zijn.
Het invoeren van een buddy-systeem is al eens onderzocht en toen is geconcludeerd
dat dit niet geschikt is voor onze gemeente, mede door de omvang van onze
gemeente. Dit neemt echter niet weg dat wij geen zorg hebben voor onze jongeren.
Integendeel, op verschillende manieren proberen we in contact met hen te komen
en te blijven. Dit heeft onze voortdurende aandacht, en zeker dat valt in deze tijd
niet mee, en vraagt inspanningen van beide kanten. Als wij terugdenken aan onze
eigen jeugdjaren, was er naar de beleving van ons als puber/jongvolwassene ook
(vaak) een grote afstand tot de kerk en de kerkenraad. Laat het ons voortdurend
gebed zijn of de Heere nog harten (van beide kanten) wil neigen.
Vraag: inzichtelijk maken van verkiezing tot ouderling en diaken
De verkiezingsprocedure wordt toegepast zoals die in de Kerkorde is opgenomen.
Het inzichtelijk maken van de ingediende namen en hoe vaak deze namen zijn
ingediend mag gewoonweg niet ingevolge de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Ongevraagd persoonsgegevens openbaar maken is
namelijk niet toegestaan. Het loslaten van discretie, namelijk: het openbaar maken
van de voorgedragen personen en de indieners, is niet bevorderlijk voor de
verkiezing en de roeping tot het ambt. Deze discretie ligt in de lijn van het schriftelijk
stemmen over personen.
Overige aangelegenheden
Kennis is genomen van onder andere:
• Jaarverslag meisjesclub Mirjam 2020-2021;
• Terugblik op de bediening van het Heilig Avondmaal 19 december 2021;
• Mutaties ledenadministratie;
• Mededelingen kerkvoogdij.
Op verzoek van de preses heeft diaken C.A. Grinwis de vergadering van 10 januari
afgesloten met gebed en diaken S.J.J. Grootenboer die van 19 januari.

VAN DE DIACONIE
Op D.V. zondag 6 februari zal de diaconiecollecte
bestemd zijn voor Adullam gehandicaptenzorg.
Adullam is een onder ons bekende landelijk
opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het
bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een
verstandelijke beperking. Eén van de projecten binnen
Adullam is “Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit”
De overheid vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg niet. Ze mogen ook
niet ten laste vallen van het reguliere zorgbudget, omdat ze willen voorkomen dat
de aandacht voor identiteit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Adullam vergoedt
zelf een deel van de kosten voor identiteitsgebonden zorg en alle indirecte kosten.
Albert voelt zich thuis op Kroonheim. “Wanneer we gesprekken over de Bijbel of
andere onderwerpen hebben, begrijpt de groepsleiding mij.” Voor Albert en andere
deelnemers is wonen en werken binnen een omgeving die qua identiteit aansluit bij
gezin en kerk essentieel. Dit voelt vertrouwd en veilig. Identiteitsgebonden zorg kost
geld zoals onder meer toerusting van medewerkers, begeleiding naar de kerk en
gemoedsbezwaarde cliënten. Ook zal Adullam in 2022 een programma uitwerken
om haar waardenvolle zorg een nog sterkere Bijbelse grondslag te geven.
Dankzij uw steun is dit mogelijk. Draagt u (weer) bij?

VAN DE KERKVOOGDIJ
Reserveringssysteem kerkdiensten voor optimaal ruimtegebruik
Zoals u weet is onze gemeente voor het bezoeken van de zondagse erediensten
verdeeld in 3 ongeveer even grote groepen, die wisselend de ochtend-, middag- of
avonddienst kunnen bijwonen. In de praktijk blijkt dat het maximum aantal
bezoekers van 300 dat, rekening houdend met de anderhalve meter afstandsregel,
toegelaten kan worden, vaak niet wordt gehaald. Het is jammer dat een deel van de
beschikbare ruimte dan niet wordt benut.
Om het ruimtegebruik te optimaliseren zal, in aanvulling op de gebruikelijke
groepsindeling een reserveringsysteem, Eventbrite, worden ingezet. Op basis van de
bekende info met betrekking tot het aantal kerkgangers per groep per dienst, wordt
per dienst een schatting gemaakt van het aantal mogelijk niet bezette plaatsen.
Daarvoor kan dan gereserveerd worden. In het reserveringsysteem wordt per dienst

aangegeven voor hoeveel plaatsen maximaal gereserveerd kan worden. Voor de
ochtend- en avonddienst kunt u dan reserveren via een linkje dat op de website zal
worden geplaatst. Dat zal in principe de maandag voor de betreffende zondag
plaatsvinden. Per kerkdienst is er dan een afzonderlijk linkje om u aan te melden. Bij
aanmelding kunt u gelijk zien of nog plaatsen beschikbaar zijn en kunt u aangeven
met hoeveel personen u de betreffende dienst wenst bij te wonen. Hiervan krijgt u
ook een bevestigingsmail. Voor de middagdienst is reservering niet mogelijk en
nodig, omdat die al toegankelijk is voor eenieder.
Voor gemeenteleden die geen internet hebben bestaat de mogelijkheid telefonisch
aan te melden bij mevrouw G. Grinwis-de Jong, tel.nr. 06-30816614. Dit is mogelijk
tot en met donderdag. Voor gemeenteleden die geen internet hebben worden
afzonderlijk plaatsen beschikbaar gehouden.
Blijkt vrijdagavond dat er nog plaatsen beschikbaar zijn, dan wordt dat gemeld op de
website en kan voor deze laatste plaatsen nog aangemeld worden.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen hiervan gebruik te maken, kan het
voorkomen dat een aanmelding wordt geannuleerd, wanneer meerdere keren
achtereen aangemeld en toegekend is. Dit om zoveel mogelijk gemeenteleden de
gelegenheid te bieden een dienst bij te wonen.
Praktische uitvoering beelduitzendingen
Elders in deze kerkbode heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad besloten heeft de
kerkdiensten uit te gaan zenden met beeld. Zoals het er nu naar uitziet worden, als
de installatie van de benodigde apparatuur tijdig kan worden gerealiseerd, met
ingang van D.V. zondag 13 februari de diensten uitgezonden met beeld. Hiervoor zal
gebruik worden gemaakt van het platform kerkdienstgemist.nl waarmee nu reeds
de audio uitzendingen plaatsvinden.
Alle diensten zullen worden uitgezonden, dus zondagse en doordeweekse
erediensten en rouw- en huwelijksdiensten. Voor de dienst en tijdens de gebeden
en het zingen zal het liturgiebord in beeld zijn. Het overige gedeelte van de dienst
betreft dit de voorganger. Dit geldt ook voor de sacramentsbedieningen.
Kerkgangers komen niet in beeld.
Alleen tijdens de live uitzending is er beeld zichtbaar. Achteraf zijn uitzendingen
alleen terug te luisteren en niet terug te zien.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Contactmiddag
Wat was dat een teleurstelling, toen er moest worden afgekondigd dat de
contactmiddag van dinsdag 11 januari jl. moest worden geannuleerd! Teleurstelling
voor u, voor ons, maar ook voor L.R., die zich er zo op had verheugd om weer een
presentatie te mogen geven in Ouddorp. We hebben haar beloofd, dat als de
omstandigheden het mogelijk maken, zij alsnog een keer wordt uitgenodigd. Voor
de komende contactmiddag van D.V. dinsdag 8 februari hebben we eerst contact
opgenomen met de werkgroep anderhalve meterkerk met de vraag of de
mogelijkheid bestaat om als bezoekers van de contactmiddag weer bij elkaar te
komen. Van die kant hebben we groen licht gekregen. Daar zijn we bijzonder blij
mee, want de spreker voor na de pauze op deze middag is voor u en voor ons geen
onbekende. Het is een geboren Ouddorper, hoewel hij al verschillende jaren van ons
dorp af is. En evenals al die andere Ouddorpers in den vreemde, komt hij nog
regelmatig naar zijn geboortedorp om daar zijn ouderlijk huis te bezoeken…..
Waarom kijkt u nu gauw een paar regels verder? Natuurlijk om zijn naam te weten
te komen! We hadden u eigenlijk nog een poosje langer nieuwsgierig willen houden,
maar dat lukt dus niet. Inderdaad, J.W. B., die vanaf de basisschoolbanken al
boswachter wilde worden, hoopt ons te komen vertellen en te laten zien hoe mooi
de natuur op de Hoge Veluwe nog steeds is. Maar ook over de zorgen om ons
Nationaal Park te blijven beheren. En wie denkt hierbij dan niet meteen aan de
opkomst van de wolf in Nederland! Wie kan ons hierover niet beter voorlichten dan
de man die dagelijks met grote passie daar zijn werk mag doen? Jan Willem was op
ons verzoek dadelijk bereid die passie met ons te komen delen. Wij zien dan ook met
u allen uit om de ‘Ouddorpse Rien Mouw’ te mogen beluisteren. Het leven in de
natuur op de Veluwe, een prachtig onderwerp! Denkt u alvast mee met de dominee
over welk passend gedeelte uit de Bijbel gemediteerd zal worden?
Wij zien verlangend uit om weer al die mensen te mogen begroeten, die samen met
ons popelen om, zoals vanouds naar ‘Eben-Haëzer’ te komen voor een middag van
ontmoeting, meditatie en informatie. U komt toch ook? Uiteraard alleen als u geen
coronaklachten hebt natuurlijk en we blijven vanzelf de maatregelen in acht nemen.
Allen weer hartelijk welkom!
14.00 uur: Inloop met koffie/thee
14.30 uur: Opening en meditatie door ds. Muilwijk
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Presentatie
± 16.30 uur: Sluiting door ouderling L. klepper
Voor vervoer: bel 0187-681887.

Ouderlingen L. Klepper en A.J. Nelis

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 openingstijden van de bibliotheek zijn:
Donderdagmiddag
van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)
• HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
• Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
• Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
• Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4
personen in de bibliotheek.
• Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met
elkaar zal dit gaan lukken.

• Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal
1 euro contactloos gepind worden
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.

Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
Vrijdag 11 februari is het weer club! De meiden van groep 8 gaan deze avond kijken
bij de 4-You club. De meiden van de kinderclub (groep 6) mogen dan kennis komen
maken met de meisjesclub. Dus de meiden van groep 6 en 7: jullie zijn bij ons van
harte welkom deze avond bij de meisjesclub! We hopen om 19.00 uur te beginnen
met de vertelling over 'Een veilige schuilplaats' (Psalm 91). Daarna doen we een spel!
Om 21.00 uur is de avond afgelopen.
Groetjes
Jongerenclub 4-you 12+/14+
Onze volgende clubavond hopen we te houden op 11 februari. Alle meiden en
jongens uit groep 8 zijn dan welkom om te komen kijken op de +12-club! En alle
jongeren uit klas 2 mogen een keer meedraaien op de +14. We hopen dat jullie er
allemaal zijn! Na de pauze hopen we een spannend spel buiten te doen. We
beginnen dan om half 8, het duurt tot ongeveer half 10.

Reserveren jullie ook alvast zaterdagavond 12 maart in jullie agenda? We hopen dan
als club in Eben-Haëzer mee te luisteren naar de online jongerendag. Eerst luisteren
we dan samen naar het appèlwoord van legerpredikant ds. Kommerie. Hij gaat met
ons nadenken over ‘Klaar voor de strijd – de geestelijke wapenrusting’. Daarna is er
een wedstrijd waar we als club kunnen winnen van alle andere clubs in het land die
ook meeluisteren. Van harte welkom! Geef je je vast op via de app?
Groetjes
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Hallo allemaal,
Als jeugdvereniging hopen we op zondagavond 6 februari bij elkaar te komen. Deze
avond zal G.F. een inleiding houden over het thema ‘Gedenk de sabbatdag’ naar
aanleiding van het boek ‘In het rechte spoor’. We hopen na de kerkdienst met elkaar
te beginnen en zouden het erg leuk vinden als jij ook komt om gezellig samen te zijn
en het met elkaar over God en Zijn Woord te hebben. We hopen deze avond na de
kerkdienst te beginnen. Lijkt het je leuk om ook te komen? Kijk gerust even op onze
website www.jvdaniel.nl en kom gewoon een keertje langs! We zien je graag! Tot
dan!
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Woensdag 16 februari hopen wij Bijbelstudie 11 te gaan behandelen, David sterft 1
Koningen 1:11-31 en 2 Koningen 2:1-11.
Iedereen is weer hartelijk welkom,
Voor vragen kunt u bellen of mailen (0187-681119) of e
avondvrouwenvereniging@gmail.com
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Beste leden, we zijn dankbaar dat we jullie weer mogen uitnodigen voor de
verenigingsmorgen, deze zal worden gehouden op dinsdag 15 februari.
We willen verder gaan in ons studieboekje “Dagelijks volgen” en hopen deze
morgen, LET OP!: hoofdstuk 7 (Dagelijks ontvangen) te gaan behandelen. Omdat het
onderwerp in hoofdstuk 8 nog doorloopt, willen we de vragen die op blz. 56 staan
ook nog behandelen.
Er zal deze morgen een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische
Zending.
Inloop met koffie/thee is vanaf 9.00 uur, we beginnen om 9.15 uur en sluiten af om
11.15 uur.
Evenals voorgaande keren zal er ook nu weer oppas zijn voor de kleine kinderen.
We hopen velen van u te ontmoeten om zo met elkaar rondom Gods Woord samen
te zijn.
Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar:

(0187-682194) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com
Data bijeenkomsten: 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei.
Voor alle data geldt: Deo Volente!

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Enige tijd terug hebben we als activiteitencommissie een planning gemaakt voor het
komende jaar. Op de volgende datums hopen we bij leven en welzijn een actie te
houden:
- D.V. 19 februari Kipfiletactie
- D.V. 9 april Paasbroodactie
- D.V. 28 mei Boekenmarkt
- D.V. 6 juni Puzzelritten
De kipfiletactie is een nieuwe actie die in meer kerkelijke gemeenten op het eiland
is gehouden en daar heel positief is ontvangen. U kunt kipfilet of kipdijvlees
bestellen, afkomstig van poelier H.J.L Troost uit Hellevoetsluis.
Verderop in de kerkbode vindt u een advertentie met meer informatie, de prijzen en
een bestelstrookje die u kunt inleveren: Duinkerkerweg 2a. Uw bestelling kan ook
telefonisch (06-16656049) of per mail worden doorgegeven via
ac.hhgouddorp@gmail.com.
Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 19 februari
december van 09:30 tot 10.30 uur. Hierbij zullen we rekening houden met de
coronamaatregelen. Ook thuisbezorgen is mogelijk!
Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven tot uiterlijk D.V. 12 februari.

VOOR JOU
Jongerendag 16Ook dit jaar willen we weer een ‘Online Jongerendag 16-’
organiseren. Dit ‘evenement’ staat gepland op D.V.
zaterdag 12 maart 2022. Dit jaar met als thema: ‘Klaar
voor de strijd – De Geestelijke Wapenrusting’. Ds. J.
Kommerie hoopt hier met ons over na te denken door
middel van een boeiend appelwoord. De avond zal rond
19.15 uur starten. Naast het appelwoord staat het
programma vol met leuke verrassingen, muziek en een
leuk interactief gedeelte. Houd voor meer info en
aanmelden 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! Tot dan!
Bijbelstudieconferentie 18+
Vervulde blijdschap - Leven in Gods licht en liefde volgens
1 Johannes
Opnieuw zaten we in een lockdown, maar als de
maatregelen het toelaten organiseren we D.V. 18-21
maart weer een bijbelstudieconferentie 18+ in Ter Aar.
We gaan voor een veilige situatie en organiseren het
weekend met in achtneming van de op dat moment
geldende RIVM-richtlijnen. Je kunt je dus met een gerust
hart inschrijven :).
Tijdens de conferentie denken we na over blijdschap,
terwijl we in tijden van nood zijn. Misschien valt het
opnieuw online studeren of werken je zwaar, misschien ervaar je eenzaamheid of
voel je je verward door de kerkelijke verdeeldheid die steeds weer zo duidelijk naar
voren komt… en dan een conferentie over vervulde blijdschap. Misschien wel het
laatste waar je aan denkt.
Wat is vervulde blijdschap? De kanttekening zegt dat het gaat om blijdschap die
steeds meer toeneemt en in het eeuwige volmaakt zal zijn. Het gaat duidelijk niet
over aardse blijdschap, zoals vrijheid in het doen en laten, uiteten, vakanties, sporten
en ga zo maar door. Door deze tijdelijke blijdschap ging in de afgelopen tijd een
streep. Hier gaat het om eeuwige blijdschap die steeds meer zal toenemen. De
blijdschap die in Christus is, zal door het geloof ook de blijdschap worden van Zijn

volgelingen. Het is vervulde blijdschap die volmaakte blijdschap zal worden in Gods
licht en liefde. Daar denken we samen over na aan de hand van de eerste brief van
Johannes.
De eerste brief van Johannes bestuderen we aan de hand van vier deelthema’s:
1. Komen in Gods licht en liefde;
2. Zijn in Gods licht en liefde;
3. Blijven in Gods licht en liefde;
4. Gemeenschap in Gods licht en liefde.
Tijdens deze lezingen bespreken we verschillende teksten uit de brief. Na elke lezing
bespreek je in een klein groepje van ongeveer zes personen het Bijbelgedeelte. Zo
kun je ervaringen delen, vragen stellen, samen bidden, elkaar bemoedigen en elkaar
bovenal wijzen op Jezus Christus.
Ook zijn er momenten van ontspanning. Denk aan de vrije middag op zaterdag en
momenten om samen te zingen, samen een spel te doen of heerlijk een wandeling
te maken.
Kortom, het wordt een conferentie met veel gezelligheid, bemoediging, troost,
ontspanning en nieuwe ontmoetingen!
Aanmelden: hhjo.nl/agenda.
Als je vragen hebt, stel ze gerust via conferentie18@hhjo.nl.
Tot D.V. vrijdagavond 18 maart in Ter Aar!
Bijbelstudieconferentie 23+
De werkgroep van de Bijbelstudieconferentie 23+ hoopt in
het voorjaar van 2022 weer een conferentie te
organiseren. Tijdens deze conferentie willen we nadenken
over het leven van de profeet Elisa. In de dagen van de
dynastie van de Omriden nam de goddeloosheid in Israël
enorm toe. De zoon van koning Omri, koning Achab, is een
van de meest goddeloze koningen van Israël geweest.
Tijdens zijn regeerperiode heeft God de profeet Elia
gestuurd om een begin te maken met het uitroeien van de
Baäldienst. Elia heeft dit werk niet afgemaakt. De Heere
droeg hem op om Hazaël, Jehu en Elisa te zalven. God heeft
deze 3 mannen gebruikt om de Baälaanbidding in Israël te beëindigen. Er valt veel
te zeggen over het leven van Elisa. Elia en Elisa zijn heel verschillende profeten
geweest. Er zijn ook veel lijnen te trekken van Elisa naar Jezus. Dit laatste willen we
doen aan de hand van de verschillende deelthema’s. Kom jij ook? We hopen op een
gezegende Bijbelstudieconferentie.

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. J. Boss. (5)
Maria Hoorebeke
Op 15 augustus 1891 werd ds. Boss bevestigd als predikant van de Protestantse
Evangelische Gemeente te Maria Hoorebeke, een kleine protestantse
gemeenschap in een vrijwel geheel rooms-katholieke omgeving. De gemeente is
een overblijfsel uit de Reformatietijd en in heel België bekend als 'de
Geuzenhoek'. Samen met nog zes andere kleine gemeenten vormt Hoorebeke
de zogenaamde 'Vlaamse Olijfberg' . Bekende namen van predikanten uit deze
tijd die in deze omgeving het Woord bedienden zijn Guido de Brés en Petrus
Dathenus. Hier spreekt alles van een woelig verleden dat gelukkig door de
huidige bewoners overgedragen en bewaard wordt door middel van woord en
geschrift. Ds. J . Boss is nummer 48 van de 55 namen tellende lijst. Op de eerste
kerkenraadsvergadering (op 23 augustus 1891) sprak hij een kort woord tot de
broeders, waarin hij te kennen gaf dat hij de hoop koesterde met de broeders op
deze plaats in eensgezindheid te arbeiden.
'Het werk toch,' zo sprak hij, 'dat God ons te doen gegeven heeft is niet alleen
ons, maar Zijn werk; als wij daarvan doordrongen zijn, zullen wij niet onze eigen
eer op het oog hebben, en gemoedigd kunnen zijn bij alles wat ons ontmoet.'
Hoewel een kleine gemeente (zo'n 200 kerkleden) 'ontmoette' ds. Boss in de
ruim twee jaren die hij te Hoorebeke verbleef heel wat. Het viel niet altijd mee
om daarbij 'gemoedigd' te blijven. Van meetaf aan wilde hij de tucht handhaven
in de gemeente. Daarbij wist hij de plaatselijke reglementen aan zijn zijde. In
verband met het in overeenstemming brengen met de regels van de voorlezers, kosters- en organistenplaats ondervond hij veel tegenstand. We lezen: 'Over
sommige leden der gemeente wordt gesproken, die niet veel goeds hebben
gezegd. De voorzitter (ds. Boss) zegt, dat hij toch niet verantwoordelijk is voor
hetgeen anderen zeggen, en wat hij op de kerkenraad had voorgesteld had hij
gedaan om het recht en om de ere Gods. Ouderling Ch. L. de Jonge spreekt den
leeraar eenige bemoedigende woorden toe. Hij hoopt dat hij door de gesproken
woorden niet te veel zal verslagen zijn.' Ondanks deze 'rimpelingen in de
gemeentelijke vijver' kan gesteld worden dat de eerste helft van ds. Boss' verblijf
in Hoorebeke redelijk rustig verliep. 2 november 1892 werd er een jongetje
geboren in de pastorie. Hij was het zevende kind van het domineesechtpaar en
kreeg de naam Evert. Het gezin bestond nu uit vader, moeder, drie dochters en
4 zonen. Naast huiselijk geluk was er de zorg voor het schooltje dat financieel

een zware last vormde voor de kleine gemeente. In een oproep aan het volk van
Nederland trachtte ds. Boss hiervoor geldelijke steun te ontvangen. Het schooltje
werd in 1982 vanwege het teruglopende aantal leerlingen opgeheven.
Toen er in 1892 ambtsdragersverkiezingen waren, ging het mis. Negen stemmen
werden ongeldig verklaard vanwege het meerdere keren voorkomen van
dezelfde voor- en achternaam in de gemeente. De gemoederen werden tijdens
en na deze verkiezing zo verhit dat de synode er zelfs aan te pas moest komen.
Na het voorlezen van een synodaal schrijven vanaf de preekstoel ontstond er een
hevig tumult in het kerkgebouw doordat twee vrouwen heftig het woord namen.
Slechts met grote moeite konden ze door de predikant tot zwijgen gebracht
worden. In 1893 nam ds. Boss een beroep aan naar de hervormde(!) gemeente
van Hedel (N.Br.) en daarmee kwam er voor hem een einde aan deze roerige tijd.
Bij zijn afscheid vatte de consulent, ds. C.J. van Arkel dit kernachtig samen. We
lezen: 'De consulent spreekt enige woorden tot de scheidende leeraar, die in
zijne gemeente veel liefs, maar ook droevigs heeft ondervonden. Doch welke
bede en zegen zou hem beter kunnen worden medegegeven dan het woord
waarmede hij afscheid nam van de gemeente, Genesis 2: "Want Ik ben met u."
(wordt vervolgd)

VERVOLGVERHAAL
JENNY de hutbewoonster
Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.
Nadat zij even stil gelegen had om te rusten, zei ze: “Niemand weet wat het mij
gekost heeft dominee, als ik over mijn zonden dacht, waarmee ik God beledigd heb,
maar de Heere weet het alles en dat zal genoeg zijn; ik hoop, dat Hij mij nu om
Christus wil dat alles vergeven heeft.”
“Weet je nog, Jenny, wat ook de catechismus over deze zaak zegt?” vroeg ik.
Ze wachtte even en zei toen: “Dat men zich onderzoeke of ons onze zonden van harte
leed zijn, bedoeld u dat, dominee?”
“Ja,” zei ik, “en wat volgt er dan nog meer?”
“Dat wij een standvastig voornemen hebben mogen om door genade een nieuw
leven te leiden,” antwoordde zij vlot.
“En wat zou je daarvan denken, Jenny?”

“Ik denk, dat mijn leven maar kort zal zijn, mijnheer, maar ik wens met mijn hele
hart, dat het toch een nieuw leven moge zijn. O, kon ik nu toch alle zondige
gedachten, woorden en daden eens laten en alleen maar doen, zoals de Heere in Zijn
Woord wil, dat wij doen zullen, om toch tot Zijn eer te leven. Hij zou het toch alleen
waard zijn. Ik kan onmogelijk zeggen, hoe ik dat nu in mijn hart gevoel, dominee,
maar o, dat wonder, dat Hij nu toch mij wilde aannemen.”
“Geloof je waarlijk, Jenny, dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn, en je dus
een kind van God bent?” beproefde ik haar.
“Ja mijnheer, ik kan niet anders,” zei ze met diepe ernst.
“Zo onmogelijk het mij eerst was om te geloven, zo onmogelijk zou het nu zijn om
het niet te geloven. Maar het is alleen, alleen om Jezus wil,” voegde ze er bij.
Hier raakte zij zo vol, dat zij niet laten kon er eer opnieuw over te spreken.
“O dominee,” begon ze, “ik mag Hem niet wantrouwen, en ik wil en kan het ook niet?
En als ik aan Zijn dood denk, waarvan ik vanmorgen las, moet ik steeds denken, en
dat voor zulke onwaardige schepselen. Dat is nu het Hemels Licht, waarvan ik op de
grafsteen las en dat mij toen waarlijk ook als het enige Licht voorkwam, maar dat het
ook in mijn duister hart zou schijnen, o mijnheer, dat wonder scheen mij al te groot.”
Zo sprak zij door en wij lieten haar stil begaan.
Toen ik later afscheid van haar nam, gleed er even een donkere schaduw over haar
blij gezichtje, en zei: “Dominee, spreekt u toch nog eens met moeder? Ik ben zo bang
voor haar ziel en ik geloof, dat zij er zich nooit bezorgd over maakt.”
“Ik hoop er nu de eerstvolgende gelegenheid voor te vinden, Jenny,” beloofde ik
haar.
En de vervallen hut verlatende, dacht ik bij mij zelf, dat deze jonge knop der genade
Gods heerlijk zou prijzen in het Hemels Paradijs, waar zij zeker door de Grote
Landman binnen zeer korte tijd zou overgeplant worden.
Hoofdstuk VII – Jenny vermaant haar ouders en kleine broertje. En Ds. Richmond
hoort het gesprek.
Al meer en meer verergerde de ziekte. Maar toch hield Jenny nog kracht om met
helderheid te spreken tot allen, die haar bezochten.
Het waren er niet veel, en onder die weinigen waren het nog maar enkelen, die de
taal van haar hart verstonden of haar gesprekken waardeerden.
Toch werden de meest zorgelozen getroffen door haar ernst en vriendelijke
aandrang waarmee zij hen op hun ellendige staat wees.
Het was of de Goddelijke Genadevonk, die in haar ziel gestort was, nu helder
glinsterde, en – hoe meer haar einde naderde, opschoot tot een heldere vlam, die
ieder, die in haar nabijheid was, verwarmde en opwekte, want ik ben verzekerd, dat
dit kind in haar jonge leven voor sommigen nog tot zegen geworden is.

Terwijl ik dit schrijf, herinner ik mij levendig het nut en de troost, die ik zelf uit haar
gesprekken hebben mocht, en ik wens van harte, dat de ogen, die dit lezen, of oren,
die het horen lezen, door de Heilige Geest getroffen mogen worden, al is het dan
ook maar een eenvoudig verslag van hetgeen ik met dit kind mocht ondervinden.
(Wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Levend water
‘Ga maar, Ik wacht hier wel’. De Heere Jezus gaat zitten bij de waterput in Sichar. Hij
ziet hoe de discipelen richting de stad lopen, om eten te kopen.
In Sichar? Maar dat is een stad in Samaria? Daar wonen de Samaritanen. Zijn de
Heere Jezus en Zijn discipelen door Samaria gegaan? Dat doen de Joden liever niet.
Ze maken liever een omweg, over de Jordaan, als ze naar Galilea gaan. De kortste
weg, door Samaria, is ongeveer drie dagen lopen. Maar door hun omweg doen ze er
wel vier tot 5 dagen over. Toch doen ze dat liever. Al sinds lange tijd hebben Joden
en Samaritanen een hekel aan elkaar. Ze willen elkaar niet aankijken, draaien liever
hun hoofd om als ze elkaar tegenkomen. De Heere Jezus kiest wél voor de weg door
Samaria. Er staat in de Bijbel: ‘Hij moest door Samaria gaan’. Hij heeft er dus een
bedoeling mee.
Zo komen de Heere Jezus en Zijn discipelen aan in de stad Sichar. Bij de waterput
gaat Hij zitten en wacht. Hij is moe; hierin kun je zien dat Hij ook echt mens is. De
discipelen lopen naar de stad om eten te kopen. Het is dan de zesde ure, dat is bij
ons 12.00 uur ’s middags, dus op het heetst van de dag.
Deze waterput is al heel oud. Hij is uitgegraven door Jakob. Daarom wordt de put
ook wel de Jakobsbron genoemd. De bron wordt nog steeds gebruikt om water te
putten voor de dieren en de mensen.
Daar komt een vrouw aangelopen. Een Samaritaanse vrouw uit de stad Sichar. Ze
heeft een kruik bij zich en komt naar de put om water te putten. Ze ziet de Man bij
de put zitten. Misschien heeft ze ook wel gezien dat dit een Joodse Man is. Nou ja,
zij komt hier om haar werk te doen. Misschien heeft ze haar hoofd wel van de Man
afgewend. Maar dan stelt die Man haar een vraag: ‘Geef Mij te drinken’. Wat? Aan
het spreken van die Man weet ze het nu zeker, die Man is een Jood. ‘Hoe begeert

Gij, Die een Jood zijt, van mij te drinken?’ Weet u wel tegen wie u dat zegt? De Joden
hebben de Samaritanen toch niet nodig? ‘Als u wist Wie er tot u spreekt en Wie er
tegen u zegt ‘Geef mij te drinken’, dan zou u zelf vragen ‘Geef mij te drinken’ en dan
zal Hij u levend water hebben gegeven.
Verbaasd kijkt de vrouw Hem aan. ‘Heere, u hebt niets bij u om water te putten en
de put is meer dan 30 meter diep. Dat is bijna vier huizen op elkaar! Het is onmogelijk
om zonder kruik water te putten. Hoe zou U dan aan levend water kunnen komen?
Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die voor ons deze put heeft gegraven?
Jakob heeft hieruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Het water is goed voor
iedereen. Kunt u beter water geven dan dit?’ De Heere Jezus kijkt de vrouw aan. Hij
wijst naar het water, diep in
de put. ‘Iedereen die van dit
water drinkt, zal weer
opnieuw dorst krijgen. Maar
wie gedronken zal hebben
van het water dat Ik hem
geven zal, zal nooit meer
dorst hebben. Die zal in de
eeuwigheid
niet
meer
dorsten. Het is zelfs zo, dat
dat water in hem een fontein
zal worden van water.’
Het levend water is een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal zijn als een
fontein. Het houdt nooit meer op. Het duurt tot in eeuwigheid. Dan heb je nooit
meer dorst!
In de ogen van de vrouw zie je verlangen komen. ‘Heere, geef mij dat water, zodat
ik geen dorst meer zal hebben.’ Maar de Heere kijkt haar aan. ‘Ga heen, roep uw
man en kom hier.’ ‘Ik heb geen man.’ Oei, wat gebeurt hier nu? ‘Dat klopt’, zegt de
Heere. ‘U hebt geen man. Want u hebt al vijf mannen gehad. En de man waar u nu
mee woont, is uw man niet.’ Wat zal de vrouw verbaasd geweest zijn. Hoe weet deze
Man dat allemaal? ‘Heere, ik, zie dat U een Profeet zijt.’ Dat kan niet anders. ‘Maar
dan heb ik nog een vraag aan U. De Joden zeggen dat wij in Jeruzalem God moeten
aanbidden, maar wij vinden dat dat op onze berg, op de berg Gerizim moet. Wat is
nu de goede plek om God te aanbidden?’ Dat moet deze Profeet dan vast wel weten!
‘Vrouw, geloof Mij. Er komt een tijd dat het niet meer belangrijk is waar je de Vader
aanbidt. Het gaat erom dat je Hem in geest en waarheid aanbidt.’
‘Ja’, zegt de vrouw, ‘ik weet dat de Messias een keer komt. Als Hij er is, dan zal Hij
ons alle dingen vertellen’. ‘Ik ben het, Die met u spreekt’. Verbazing trekt over het
gezicht van de vrouw. Ze zet haar kruik neer en gaat terug naar de stad. ‘Kom’, zegt

ze tegen de mensen. ‘Kom, zie een Mens, bij de put. Hij weet alles van mij. Is Hij niet
de Christus? Kom!’ Als je in Christus gelooft, wil je ook anderen naar Hem brengen!
Die vrouw? Ze is er vol van, ze kan er niet meer van zwijgen! Dat is ook het werk van
de Heilige Geest. Iedereen moet het horen. Wat heerlijk als je Hem mag kennen. Kun
jij je mond nog houden tegen je vriendje of vriendinnetje? Deze vrouw roept het uit
tegen de mensen: ‘Kom’! En daar komen de mensen aan. Daar willen ze meer van
weten. En ik weet bijna zeker dat de Heere Jezus ook tegen hen heeft gesproken over
dat levende water, dat Hij wil geven.
Dorst, verlangen, ergens meer van willen hebben. Waar heb jij dorst naar? Naar de
dingen van deze aarde of naar God? Hij roept ons op om de wereld achter ons te
laten en te komen tot Hem: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren!’
Puzzel 1038
Los het geheimschrift op.

Wat staat er? __________________________________
Wie zegt dit? __________________________________

Deze puzzel nog niet inleveren.
Hartelijke groet

Activiteitencommissie
Hersteld Hervormde
Gemeente Ouddorp
_______________________________________________________________

Bestel nu

KIPFILET OF KIPDIJVLEES
VAN GOEDE KWALITEIT!
Kipfilet:
verpakt per 5 kg voor € 37,50
Kipdijvlees: verpakt per 5 kg voor € 32,50
We organiseren deze actie in samenwerking met Poelier en
Wildhandel Troost, Hellevoetsluis
BESTELLEN VIA:
Bestellijst inleveren bij Fam. Redert, Duinkerkerweg 2a
Telefonisch/ Whatsapp: Suzanna v/d Klooster, 0616656049
E-mail: ac.hhgouddorp@gmail.com

AFHALEN:

D.V. 19 februari van 9:30-10:30 bij Eben-Haëzer, Preekhillaan 2.
Ook thuisbezorgen is mogelijk!
BETAALWIJZE:
- Vooraf betalen via NL14RABO0327965339
t.n.v. AC kerkv. HHG Ouddorp.
- Bij afhalen kunt u pinnen of gepast (!) contant
betalen.

Gelieve uiterlijk
zaterdag 12 februari
bestellen!

Naam:_______________________________________________________
Adres:_______________________________ Tel.nr:__________________
Bezorgen: JA / NEE

Vooraf betaald: JA / NEE

Aantal: ….. x 5 kg kipfilet à € 37,50
Aantal: ….. x 5 kg kipdijvlees à € 32,50

Actie voor SZOS!
Andy en Jacoline Bijkerk verblijven al ruim 10 jaar in Suriname om daar zendingsondersteunend
werk te doen. Als thuisfrontcommissie dragen we graag bij aan dit mooie en afhankelijke werk.
Gedenkt u hen in uw gebed?
Deze keer kunt u heerlijke hand-perssinaasappels van de groenteboer uit Leerbroek, maar ook
kaas van kaasboerderij van Schaik en rook- of grillworsten van de ambachtelijke slager uit
Leerdam bestellen.
Het retourstrookje kunt u inleveren bij familie Voogd, Vliedberglaan 16, tel. 0187-681620 of
mailen naar fam.voogd@gmail.com vóór D.V. woensdag 16 februari.
Op D.V. 26 februari kunt u de bestelling ophalen tussen 13.00 en 15.00 uur bij Nelleke Akershoek,
Hazersweg 47, met inachtneming van de regels van het RIVM. Bezorging is mogelijk. Graag het
totaalbedrag vóór D.V. 26 februari overmaken naar SZOS, NL03RABO0160887208 t.n.v.
bestelactie febr. 2022 Ouddorp of gepast contant betalen bij het afhalen van uw bestelling.
Namens de TFC van familie Bijkerk: hartelijk dank voor uw bestelling!
Wilt u deze keer geen bestelling plaatsen, maar wel een gift overmaken, dan kan dat op het
rekeningnummer van de stichting. Voor meer informatie: kijk op de website: www.szos.nl
.......................................................................................................................................................
Bestelling voor:
Naam:

………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………

Plaats:

………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………..……………………………………………………………………..
□
□
□
□
□
□
□
□

10 sinaasappels
€ 4,50
20 sinaasappels
€ 8,30 sinaasappels
€ 11,Kist sinaasappels (+/- 65 stuks)
€ 22,50
Stuk kaas (vacuüm) ter waarde van
€ 7,50
jong / jong belegen / belegen / komijn – doorhalen wat niet van toepassing is
Rookworst (vacuüm)
€ 3,- (4 voor € 10,-)
Grillworst – 5oo gram (vacuüm)
€ 5,Bezorgen
€ 1,-

Totaalbedrag: € ………

Vooraf betaald: ja/nee
Bezorgen: ja/nee

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
12 februari 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode
verschijnt op D.V. 17 februari 2022.
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

Bestelformulier bloembollenactie
Hometeam Speranta organiseert op D.V. zaterdag 12 februari de
bloembollenactie in samenwerking met Kwekerij Klepper. Bestel hier uw mooie
bloembollen. U kunt kiezen uit narcis of blauwe druif. Combineren is uiteraard
ook mogelijk. De bloembollen worden bij u thuis bezorgd tussen 9 en 12 uur.
Bloembollen
Hele tray 12 narcissen of blauwe druif

€ 12,50

Halve tray 6 narcissen of blauwe druif

€ 7,50

Hele tray 12 mix

€ 12,50

Halve tray 6 mix

€ 7,50

U kunt bestellen door onderstaand strookje in te leveren bij of bel/app naar:
Fam. Meijer, Bieningen 41, 3253 EA Ouddorp / 06-22828945
Uw bestelling kan ook per mail worden doorgegeven aan:
hometeamsperanta@hotmail.com

hele tray

halve tray

mix tray

Bestellingen kunnen uiterlijk doorgegeven worden tot D.V. donderdag 10 februari
Graag betalen via een betaalverzoek, indien dit niet mogelijk is gepast betalen

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………..
…….. tray blauwe druif
…….. tray narcissen
…….. tray mix

