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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
Een andere Trooster, HEMELVAART
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve
in der eeuwigheid. Johannes 14 : 16.
Het afscheid van Jezus is na Zijn hemelvaart niet het einde. Alles is niet voorbij. Het
is waar, zichtbaar is Hij dan niet meer aanwezig, maar Zijn liefde blijft. Zijn trouw
schittert en Zijn woord werkt door. Zijn daden zullen groot en rijk zijn. Zowel in de
hemel als op de aarde.
Onder de daden op aarde behoort in het bijzonder de zending en werking van de
Heilige Geest. Welk een Naam heeft Jezus Christus de Heilige Geest gegeven. Hij
noemt Hem de Trooster. En dat is niet de enige Naam van de Heilige Geest. Ook de
bijvoegingen die we bij de Geest vinden zijn treffend en heilvol. Denk aan de
benaming Geest der waarheid.
Christus voorzegt Zijn discipelen dat na Zijn heengaan de Trooster zal komen en de
plaats van Jezus Christus innemen. Zijn aanwezigheid zal niet tijdelijk maar eeuwig
zijn. De Geest blijft voor altijd! Wat een belofte aan de discipelen. Wat een
toezegging aan Gods Kerk. Zijn Naam is zo inhoudsvol. De Naam “Trooster” wijst
erop, dat de Heilige Geest als een te hulp geroepene, als een hulpverlener, als een
raadsman zal leven en werken. Hij zal alle belangen behartigen. Hij zal zorgen voor
de geestelijke welstand. Hij zal in alle noden voorzien. Hij zal in alle omstandigheden
aanwezig zijn, in welke nood ook, Hij komt te hulp. Wat is dát groot en rijk! Dit alles
heeft de Heere Jezus Christus verdiend door Zijn kruislijden, door Zijn offerdood.
Nee, deze Trooster blijft niet achterwege, wanneer we onszelf zien als een goddeloze
voor God. Als één die doorgegaan is en niets anders gedaan heeft en doet dan de
geboden van God overtreden in gedachten, woorden en werken waardoor we het
eeuwige oordeel van God waardig zijn. De Heilige Geest doet verstaan, dat de Heere
Jezus gekomen is om de goddeloze zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij troost
met de verzekering, dat wie tot Hem komt, niet uitgeworpen zal worden. Die
verzekering wordt verkregen door het lezen in Gods Woord, door de prediking of
soms door een gesprek. De Heilige Geest werkt middellijk.
De Trooster heeft een zondaar lief, vandaar dat allen die geen vrede hebben
vanwege hun zonden en schuld, bemoedigd worden door de zekerheid dat de drieenige God zaligt. Dat is: verlost van het hoogste kwaad en brengt tot het hoogste
goed. In de strijd en druk van het leven laat de Heilige Geest bidden:
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Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron
Wil bijstand zenden. Psalm 138 : 4
Wanneer we vrezen dat we nooit meer zalig kunnen of zullen worden, maar er
desondanks toch een uitzien is naar de zaligheid, komt de Heilige Geest als Trooster
met het heilvolle Woord Gods. De Trooster opent het Evangelie van de genade Gods
in Christus. Oog en hart worden bewerkt, dat zij gericht worden op de Heere en Zijn
heil. Men komt tot de Heere gevloden. Men werpt zich biddend, smekend neer voor
de Heere als de Kananese vrouw. In uren van twijfel, van ongeloof, van aanvechting,
van neerslachtigheid, van uitzichtloosheid laat de Heilige Geest als Trooster Zich niet
onbetuigd.
De Heilige Geest laat bemerken dat Hij nabij is. Wat kan Zijn tegenwoordigheid
ondervonden worden tijdens de bediening van Gods Woord, tijdens het zingen van
de psalmen, het openbare gebed, of het uitspreken van het votum. Hoe goed kan
het zijn in Gods huis. Wat kan er van Zijn spreken, Zijn werking een troostvolle,
opbeurende, sterkende werking uitgaan. Dan kan het zijn dat de omstandigheden
dezelfde blijven, maar in het hart wordt alles anders. Met blijdschap en overtuiging
mag dan gezongen worden: “De Heer’ is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voor
mij volenden”.
En wanneer men niet meer kan geloven, ziende op wie we zijn en blijven, een kind
te zijn, dan wil en zal de Trooster komen. Hij komt echter eerst met de overtuiging
het kindschap verzondigd te hebben en dat naar Gods recht. Hij maakt onder die
overtuiging ootmoedig, Hij leidt tot de belijdenis van strafwaardig te zijn. Maar doet
onder de boetvaardigheid het hart uitzien naar de genade van Christus, de kracht
van Jezus’ bloed, de vergeving door Zijn bloed om alzo te ondervinden de Vaderlijke
liefde en de hernieuwde verzegeling van het kindschap.
De Heilige Geest overtuigt en troost dat Jezus leeft als Voorbidder en Plaatsbereider.
Hoe groot is dat! Wat straalt daarin uit de liefde, de gezindheid van de Trooster. En
dat niet alleen daarin, maar in álles wat Hij doet. Uit Zijn geringste daad spreekt
hartelijke liefde. Eeuwigheidsliefde. Onze bede zij om zó de Heilige Geest te leren
kennen. Om Hem te zoeken als Trooster, keer op keer. Thuis en in de kerk. Dan zal
ons leven niet zonder Goddelijke troost blijven. En…..….is het troostende,
vertroostende werk van de Trooster in dít leven al zo rijk, wat zal dan de volle
vertroosting zijn in de eeuwigheid! Dan is er volkomen gemeenschapsleven met de
drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wat zijn we arm als we deze Trooster kunnen missen!
Ds. M.C. Tanis (Uit het Woord)
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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 15 mei
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Jantina Bucur-Mastenbroek, 3 aflossing kerk
Zondag 22 mei
9.30 uur:
Ds. H. Lassche, Rijssen
18.30 uur:
Ds. H. Lassche
Collecten: 1 Stichting Bright Spot of Hope, 3 aflossing kerk
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
19.00 uur:
Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds
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:
Woensdag 18 mei
Woensdag 18 mei
Maandag 23 mei

Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur
Jongvolwassenkring, aanvang 19.30 uur
Kerkenraad

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 14 mei
Woensdag 18 mei
Zaterdag 21 mei
Woensdag 25 mei
Zaterdag 28 mei
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Vertelling ouderling
Meditatie (slot Ruth) ouderling
Vertelling ouderling
Meditatie (Jesaja 55) ouderling
Vertelling diaken

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” (Jakobus 4:15).
Algemeen
We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden met
gezondheidszorgen Gods zegen en nabijheid in Christus toe. Verwacht het in al deze
zorgen van de HEERE, de Heelmeester voor lichaam én ziel beide. Allen, ook
jongeren, die (niet) thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg ontvangen,
bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. Dat we mogen doen wat er staat
in 1 Petrus 5 vers 7: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’.

Voor u gelezen I
wijlen ds. S. van Dorp
Psalm 23:1 ‘De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken!’
Misschien wordt u wel jaloers op David, de man naar Gods hart, als hij met zoveel
vastheid en teerheid mag spreken. O, dat die heilige jaloersheid maar zo sterk in u
mag worden, u zo overmeesteren, dat u neerzinkt op uw knieën voor Gods
genadetroon om Hem als een arme zondaar, als een smekeling te vragen: “Heere,
leer ook mij U te belijden als mijn trouwe Herder, leer ook mij alles voor het heden
en voor de toekomst, voor lichaam en ziel van U te verwachten.”
Ja, daar moet het heen, mijn zoekende, geslingerde lezer, naar dat ‘mijn, mijn
Herder’. Met minder kunt u het toch niet doen? U moet met een enig en drieënig
God worden verzoend. Daartoe hebt u die liefdevolle, die goede Herder nodig Die
Zijn leven stelt voor Zijn schapen, Die ze nagaat in de woestijn, Die ze zoekt totdat
Hij ze vindt, Die ze legt op Zijn schouders, verblijd zijnde, Die ze draagt naar huis, hier
naar de schaapskooi van Zijn kerk, en eens naar de hemelse schaapskooi, en Die al
de Zijnen op aarde en in de hemel en ook al Zijn engelen Zijn gedienstige geesten,
toeroept wat in Lukas 15 vers 6 staat: ‘Weest blijde met Mij, wat Ik heb Mijn schaap
gevonden, dat verloren was.’
Wat is de redding van zondaren, de bekering van één zondaar, dan toch groot, dat
daarvan door de grote Profeet in Lukas 15 vers 7 wordt getuigd: ‘Ik zeg ulieden, dat
er alzo blijdschap is in de hemel, over één zondaar die zich bekeert, méér dan over
negenennegentig rechtvaardigen die de bekering niet van node hebben.’
Voor u gelezen II
Waarom is er zo weinig zekerheid des geloofs?

wijlen ds. L. Vroegindeweij
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Er was eens een man, die zuchtte om zekerheid. Hij wilde graag weten waar het
haperde en wat de oorzaak was dat hij niet kon komen tot een zeker vertrouwen en
waarom de Heere Jezus niet tot hem kwam. Hij vroeg het aan een vrouw die het wel
had. Toen antwoordde de vrouw: ‘de Heere Jezus is nog niet tot u gekomen omdat
ge Hem nog niet genoeg nodig hebt gehad. Hij komt tot ieder die Hem waarlijk nodig
heeft en als u Hem nodig krijgt zal Hij ook tot u komen’. Dat was een wijs antwoord
van die vrouw. Wij moeten niet vragen om beter van leven te worden, maar om te
mogen verstaan hoe diepgezonken en verloren we zijn en als we daar genoeg van
verstaan om te weten dat het hopeloos met ons is, dan krijgen we genade nodig en
als God de Vader dan laat zien hoe al Zijn genade in Christus is, dan gaan we Jezus
zoeken. Als we Hem dan genoeg nodig hebben, dat wil zeggen als het een
aangebonden zaak is, een zaak van leven of sterven, als dan de redding nergens meer
vandaan komen kan aan onze kant, dan is het tijd voor Jezus om te werken. Als we
verloren zijn, Lukas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en
zalig te maken, dat verloren was.”
Ten slotte
De meivakantie ligt alweer achter ons. De jeugd gaat inmiddels weer naar school en
de ouderen zijn weer aan de arbeid. Zo is het gehele leven, aan alles komt een einde
en het leven is maar even. De psalmdichter zegt: “De mens is der ijdelheid gelijk; zijn
dagen zijn als een voorbijgaande schaduw”.
We wensen al degenen die enige tijd er tussenuit mochten zijn, dat ze weer verfrist
en met goede moed en getrouw hun taken en verplichtingen mogen opnemen. Dit
geldt uiteraard voor ons allen, en dat we de Heere niet zullen vergeten voor Zijn
geschonken weldaden.
Ontvang allen een hartelijke groet,
Uw en jullie kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD
Verkiezing diaken
De kerkenraad heeft het voornemen in de vergadering van 23 mei over te gaan tot
verkiezing van een nieuwe diaken in de bestaande vacature van. Graag verneemt de
kerkenraad vanuit de gemeente aanbevelingen voor mannen die in aanmerking
komen voor verkiezing. De stemgerechtigde (mannelijke) lidmaten kunnen tot en
met maandag 16 mei een aanbeveling indienen.
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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 kan 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.
Kerkblad Zicht op de kerk
Vanuit de landelijke kerk wordt het kwartaalnummer van dit blad gratis ter
beschikking besteld. Een 500 exemplaren zijn beschikbaar en u kunt deze op zondag
19 mei desgewenst meenemen bij het verlaten van de kerk.
PRATEN HELPT!
In een vorige Kerkbode is u gewezen op het
tijdschrift ‘PRATEN HELPT’ van het Reformatorisch
Meldpunt. Als het goed is ontvangt u bij deze
Kerkbode het genoemde tijdschrift, zie afbeelding.
Als kerkenraad raden wij u aan het tijdschrift tot u
te nemen, het is zeer lezenswaardig. Het tijdschrift
vermeldt bijvoorbeeld dat in Nederland 1 op de 7
vrouwen en 1 op de 30 mannen een verkrachting
heeft meegemaakt. Wat is seksueel misbruik, de
impact hiervan en wat kunt u doen als u het bent
overkomen? U kunt bijvoorbeeld ook lezen wat u
kunt doen om uw kinderen te beschermen tegen
seksueel misbruik.
Wat is het toch waar wat wijlen ds. Chr. van Dam in een preek heeft geschreven. ‘Elk
mens krijgt te maken met de bittere gevolgen van de zonde. Het uitnemendste onzer
dagen is nog moeite en verdriet, al gelooft een jong mens er in het geheel niet aan.
Maar er worden wat tranen geschreid dag in dag uit over de gehele wereld door de
in zonde en ellende wegzinkende mensheid. Rampen en onheilen worden dagelijks
gemeld, zonder dat het haast meer indruk maakt. Maar in bange nood en dood, waar
moet dan de zondaar heen, de goddeloze wereldling is rampzalig! Maar hoe gelukkig
is dan toch Gods volk.’ Dit als inleiding op zijn preektekst Efeze 2:18-20.
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VAN DE DIACONIE
Collecte evangelisatiewerk Jantina Bucur-Mastenbroek.
Op D.V. zondag 15 mei is het collectedoel van
de diaconiecollecte het werk van Jantina. Vanaf
2009 is Jantina werkzaam in Oltenia in
Roemenië. Ze heeft daar en in naburige dorpen
kinderclubs opgestart. Op deze manier
probeert ze het evangelie te verspreiden. We
willen deze collecte van harte bij u aanbevelen en u ook vragen om Jantina en haar gezin
op te dragen in het gebed. In haar nieuwsbrief schrijft Jantina het volgende:

Paasevangelisatie
Daar het weer nog erg wisselvallig is kon ik de ontmoetingen met kinderen in de
open lucht helaas niet door laten gaan. Maar de evangelisatie in Poiana kon in het
plaatselijke kerkje wel doorgaan. Fijn dat er een andere christelijke vrouw met me
mee wilde om deze evangelisatie te houden. Er kwamen 17 kinderen, in een kerkje
waar zondags helaas geen kinderen meer in de kerk komen. Het verhaal ging over de
Emmaüsgangers en de vraag was: hoe weten wij dat de kruisiging en opstanding van
de Heere Jezus echt waar zijn? Het antwoord op elke vraag in het Bijbelverhaal was:
het staat geschreven in de Bijbel. De Bijbel is echt waar! Elke keer als ik het woord
'echt waar' (intotdeauna adevărat) zei, moesten ze snel gaan staan en het woord
herhalen. Ze moesten even aan het idee wennen, maar daarna waren ze heel actief
aan het luisteren!
Collecte Stichting Bright Spot of Hope
Op D.V. zondag 22 mei staat de stichting Bright Spot of Hope op het collecterooster.
Dit is de stichting die financiële middelen bijeenbrengt voor het werk van Ds. G.J.
Blankers. Hij reist regelmatig naar Turkije en Syrië om daar hulp te verlenen aan
vluchtelingen en bevolking die door het oorlogsgeweld van huis en haard verdreven
zijn. Naast de materiële hulp die hij verleent mag hij daar de bevolking het evangelie
verkondigen. Mogen we ook deze collecte bij u aanbevelen?
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Fietsen voor vluchtelingen uit Oekraïne
Vorige maand hebben we gevraagd om fietsen voor de
Oekraïense vluchtelingen die in Geldershof verblijven.
Afgelopen zaterdag hebben we deze fietsen in het dorp
opgehaald en naar de Geldershof gebracht. Met het
uitladen kwamen er vrij snel geïnteresseerden naar buiten
die ons via een vertaalprogramma op de telefoon vragen
stelden over de fietsen. Gelukkig waren er vrijwilligers aanwezig om alles te
coördineren en de geïnteresseerden te noteren. De fietsen zouden maandag
nagekeken en uitgegeven worden. Er moest nog even gewacht worden. Je zag aan
de gezichten dat ze hoopten dat er een fiets voor hen bij
zou zitten. Maar iedereen bleef beleeft en geduldig. Bij het
weggaan werd er door verschillende omstanders” thank
you” geroepen. Deze dank willen we hierbij ook
overbrengen aan degenen die de fietsen beschikbaar
gesteld hebben . Omdat er nog vraag is naar meer fietsen
willen we de oproep nogmaals plaatsen. Heeft u een fiets die u niet meer gebruikt
en wilt u deze beschikbaar stellen voor de naaste uit de Oekraine. Stuur dan een mail
naar diaconie@hhgouddorp.nl of bel diaken Grootenboer 0187-683850
U kunt zich ook nog steeds opgeven als vrijwilliger bij de gemeente
www.govoorelkaar.nl/vluchtelingenhulp-oekraine.

VAN DE KERKVOOGDIJ
Kloostertafel en stoelen in Eben-Haëzer
Mogelijk heeft u al gezien bij een bezoek aan ons verenigingsgebouw. Recent is de
hal daarvan voorzien van een prachtige kloostertafel en een achttal stoelen. Deze
tafel en een viertal stoelen zijn geschonken door avondvrouwenvereniging Ora et
Labora. De andere vier stoelen zijn geschonken door de familie. Vanaf deze plaats
willen we hen nogmaals hartelijk bedanken voor dit prachtige meubilair wat zorgt
voor een mooie uitstraling van de hal.
Eben-Haëzer nieuws
Heeft u iets te vieren? Na 2 jaar dicht te zijn geweest kunt u in Eben-haëzer weer
terecht. Gezellig uw verjaardag/jubileum vieren zonder zorgen en zelf uw handen
vrij? Of gezellig met familie samenzijn? We hebben een nieuw koffiemachine
waarmee we de lekkerste koffie, cappuccino en latte macchiato kunnen maken.
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Zelf bakken we de lekkerste taartjes in onze oven. Maken we heerlijke borrelplanken
met lekkere hapjes. Een vernieuwd broodbuffet met heerlijke soep en broodjes.
Een warm buffet met heerlijke salades, lekker stukje vlees en een frietje.
Kortom, een frisse wind door Eben-haëzer met een leuke vernieuwde insteek.
Voor meer informatie; 06-22569824 of mail naar ebenhaezer1@versatel.nl
Hartelijk groet, De beheerder

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 diaken, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.
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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
Donderdag 26 mei is er in verband met Hemelvaartsdag geen
bibliotheek. Daarom zijn we vrijdag 27 mei geopend ’s middags
van 15.30 uur tot 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur.
De normale 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
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 of scan de
QR-code in dit bericht.

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.
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KINDEROPPAS
Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail.
Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv.
corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten aan Cora of Mariska.

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

Jeugdvereniging ‘Daniël’
Dag allemaal, Binnenkort is de afsluitingsavond van JV, kom je ook? We willen gaan
BBQ'EN op strand met elkaar, en degenen die dat willen kunnen daarna volleyballen.
Deze afsluitingsavond is 21 mei (gewijzigde datum). Inloop vanaf 18.00 uur, en 18,30
uur willen we starten. We hopen je dan te zien!
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Dinsdag 17 mei hopen we als vereniging voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar
te komen. Deze morgen zal er ook een jaarvergadering zijn.
We willen dan hoofdstuk 11 uit ons Bijbelstudie boekje “Dagelijks volgen”
behandelen. Hiermee willen we dan ook de Bijbelstudie vanuit dit boekje beëindigen.
We zien er naar uit u allen te ontmoeten.
Inloop koffie/thee vanaf 9.00 uur, we beginnen 9.15 uur en sluiten de morgen weer
af om 11.15 uur. Evenals voorgaande keren zal er ook nu weer oppas zijn voor de
kleine kinderen. Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar:
(0187-682194) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’

COMMISSIE VERENIGINGSWERK
Afsluitingsavond van de clubs en verenigingen
Vrijdag 8 april was de afsluitingsavond van alle clubs en verenigingen. Eerst werd
iedereen voorzien van drinken en een lekkere soes. Ds. Muilwijk begon de avond met
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gebed en Schriftlezing: Johannes 12:20-36. Hij hield een meditatie over het
tarwegraan dat moet sterven in de aarde en dan pas vruchten voortbrengt. Zo is het
ook bij de Heere Jezus gegaan: alleen door Zijn lijden en sterven kunnen en zullen er
mensen en kinderen een nieuw hart krijgen. Ook in het doorgeven van Gods Woord
- zoals op de clubs en verenigingen - lijkt het soms arbeiden zonder vruchten te zien.
Maar als de Heere het wil zegenen, zullen er vruchten komen van bekering en geloof.
We zongen psalm 126:3 en 72:8.
Na de meditatie waren er foto's op het scherm te zien van de acties die de clubs en
verenigingen hebben gehouden. Zo was er de stroopwafelactie van de kinderclub,
de oud-ijzer-actie van de jongensclub, kaartenverkoop van de meisjesclub,
ontbijtactie van de 4-You, de flessenactie van de jeugdvereniging en de kerstpostactie van de vrouwenvereniging. De vrouwenvereniging had ook nog tandpasta en
paracetamol verzameld, dit is erg schaars op Cuba. Al met al is er dus veel gedaan
om geld op te halen voor de Spaanse Evangelische Zending.
Hierna kwam dhr. Verboom van de SEZ
aan het woord. Hij liet verschillende
foto's zien - deze keer vooral van de
diaconale hulp - en vertelde er van alles
bij. Het werd ons duidelijk dat er veel
hulp nodig is op Cuba en dat de SEZ daar
belangrijk werk mag doen.
Toen we dit allemaal hadden gehoord,
werd er door een aantal leiding van de clubs nog een leuk spel gedaan. In
verhaalvorm werden we meegenomen in het vliegtuig, op reis naar Cuba.
Ondertussen moesten er vragen beantwoord worden die te maken hadden met de
reis van Nederland naar Cuba. De zaal was in 4 groepen verdeeld en bij elke vraag
kon er een punt verdiend worden. De mensen en kinderen in de zaal deden heel
goed mee. Van de twee teams die gewonnen hadden, mochten er 10 kinderen met
een strohoed op het bedrag bekendmaken wat door onze gemeente is opgehaald
voor de SEZ.
Dhr. Verboom gaf vervolgens psalm 108: 1 en 2 op om te zingen. Daarna sloot hij de
avond af met dankgebed, het is de HEERE Die ons dit alles gegeven heeft, Hem alle
eer.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Boekenmarkt
Op D.V. 28 mei 2020 hopen een grote boekenmarkt te houden. Dit is de zaterdag na
hemelvaart. Het tijdstip is van 9 tot 15 uur. Heel veel boeken wachten hier om door
u gelezen te worden!
Zoekt u een bepaald boek of schrijver? Of wilt u boeken opruimen, dan zijn deze bij
ons altijd van harte welkom als aanvulling op de voorraad en kunnen eventueel door
ons worden opgehaald. U kunt contact opnemen met de familie van Koppen, 0187683043. We zien u graag.
Auto- en fietspuzzeltocht
Op D.V. maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) hopen we weer als vanouds (zonder
beperkingen) een auto- en fietspuzzeltocht te organiseren. Dus met tussenstop en
eten na afloop. De start is tussen 14:30 en 15:30 uur bij de kerk. De kosten zijn € 3
per fiets (max €15 per gezin) en € 15 per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties
onderweg inbegrepen. De fietstocht is circa 20-25 km lang, de autotocht circa 40 km.
Op de tussenstop kunt u genieten van koffie/thee of fris met iets erbij. Bij terugkomst
kunt u eventueel snacks of ijs kopen.
Zomermarkt
Op D.V. zaterdag 9 juli hopen we voor het eerst sinds 2019 weer een zomermarkt te
organiseren. Vanwege de kortere doorlooptijd een iets kleinere markt dan voorheen.
U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten. In tegenstelling tot eerdere markten
zal deze markt niet aan de Hazersweg, maar rondom de kerk worden gehouden. We
zijn nog op zoek naar vrijwilligers om te helpen en er gezamenlijk een mooie en
samenbindende dag
van
te
maken. Graag
een
mailtje
naar
ac.hhgouddorp@gmail.com.

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’
Evangelisatiefolder verspreiden rondom Pinksteren
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geeft Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik
hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.”
Joh. 14 : 27
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Vrede heeft de laatste maanden een diepe betekenis gekregen in Europa. Wie kent
niet de gebeurtenissen van afgelopen tijd in het door oorlog getroffen land
Oekraïne? Wat komt dan de vrede duur te staan.
Ten diepste leven we vanuit onszelf allemaal in vijandschap met God. Maar hoe groot
is het wonder van vrije genade wat God van eeuwigheid heeft uitgedacht om vrede
te sluiten met mensen? Hij wil die ware vrede nog schenken door het volbrachte
werk van Christus. Met Pinksteren wordt dit bevestigd door de uitstorting van de
Heilige Geest. Hij wil mensen overtuigen van hun zonden en vijandschap tegen God.
We willen in de week van D.V. maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni de folder met deze
Pinksterboodschap in Ouddorp bezorgen. Helpt u ook mee? De folders kunnen
maandag 30 mei ’s middags van 13:00 tot 13:30 uur en ’s avonds van 19:00 tot
19:30 uur opgehaald worden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. U kunt de
folders dan op eigen gelegenheid in deze week bezorgen.
We rekenen op uw en jouw hulp!
Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. J. Boss. (11)
In januari van het pas begonnen jaar 1903 haalde ds. Boss de gram op zich van de
redacteur van de Maas- en Scheldebode. We lezen in het nummer van 9 januari 1903
onder Ouddorp het volgende: Zondagmorgen las Ds. Boss van den predikstoel af, dat
er a.s. Zondagmorgen leeskerk was. Hij verzocht zijne gemeente “geen acht te slaan
op de berichten uit de plaatselijke bladen o.a. de Maas- en Scheldebode, want hij wist
niet, hoe zij aan berichten kwamen: zij schreven zo maar wat neer.”
Vergist uw berichtgever zich niet, dan ziet hij in beide bladen altijd dezelfde
kerkbeurten staan, waarom zou Ds. Boss ons blad dan genoemd hebben? [We
merken onze berichtgever en ook Ds. Boss op, dat wij en ook de redactie van Vooruit
elke week het zelfde ‘officieele‘ lijstje ontvangen van Ds. Bruining uit Middelharnis.
Zijn wij dus mis, dan is Vooruit ’t ook en dan blijkt dat niet wij, maar de organisatie
tusschen H.H. Predikanten onderling niet in orde is. Ook nu weer te Melissant. De
officiëele lijst geeft op vm. en nm. De heer Broekhoven, terwijl onze berichtgever ons
meldt, dat nm. Ds. Polhuis van Stad zal optreden. Is dit laatste juist, dan is Stad ook
foutief daardoor, want het officiëele lijstje geeft aldaar Ds. Polhuis nm. ook op.
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Het zou ons aangenaam zijn, indien Ds. Boss aan betere verhoudingen zijn kracht
wilde verlenen. Red.]
Hierop volgt een breedvoerig ingezonden schrijven van ds. Boss, waarbij ook een
aantal (politiek gevoelige) zaken aan de orde komen.
In het begin van de vorige eeuw waren de volgende regionale bladen de aangewezen
informatiebronnen voor onze eilandbewoners:
1. MAAS- EN SCHELDBODE, Christelijk Weekblad voor de Zuid-Hollandsche en
Zeeuwsche eilanden. Uitgever W. Boekhoven, Sommelsdijk. Verscheen iedere
donderdag.
2. ONZE EILANDEN, Nieuws- en advertentieblad voor de Zuid-Hollandsche en
Zeeuwsche eilanden. Verscheen voor het eerst in 1893 en werd elke zaterdag
bezorgd.
3. VOORUIT!, Officiëel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en
Goedereede. Uitgave der Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij te
Middelharnis. Verscheen elke woensdag. Jaar van eerste uitgave, 1899.
We lezen in de Maas- en Scheldebode, 16 januari 1903 een weerwoord van ds. Boss
aan de redacteur:
Mijnheer de Redacteur!
U zult mij, hoop ik vergunnen in uw blad eenige opmerkingen te maken naar
aanleiding van uw stukje de vorige week aan mijn adres gericht.
Over de regeling der godsdienstoefeningen sprekende, waarschuwde ik mijne
gemeente op de berichten der plaatselijke blaadjes niet af te gaan zooals uw
berichtgever U meldde. Ik sprak van blaadjes. Is het ten onrechte dat ik daarna de
“Maas- en Scheldebode” noemde? Ik zend U een nummer van de ‘Maas’ en van
‘Vooruit’ en overtuig U dat de ‘Maas’ den 19 Dec. weer berichtte “leeskerk” en
’Vooruit’ niet. De onjuistheid van de ‘Maas’ mag ik toch niet op rekening van
‘Vooruit’ schrijven.
Is het niet ergerlijk dat gij twee weken achter elkaar de gemeente zoo slecht inlicht?
De gemeente behoort even trouw naar de leeskerk te komen. Zij moet niet komen
om personen, maar om het Woord. De waarheid is niet uit ons, maar uit God.
Personen gaan, het Woord blijft in der eeuwigheid. Ik heb niets op met die afgoderij
die zich aan menschen en niet aan het Woord hecht. Al wijzen wij daarop, toch
komen velen niet als het leeskerk is. Behalve nu het geestelijk belang, dat het zwaarst
moet wegen, doet gij door dergelijke berichten de kerk, de diaconie en soms ook de
school schade. Denkt gij dat wij daarmee zoo ingenomen zijn? U schrijft, dat niet U,
maar de organisatie der predikanten onderling niet in orde is. Er bestaat geen
organisatie tot opgave van predikbeurten bij ons. Ds. Wentink, onze praetor geeft
gewoonlijk om de 3 maanden eene lijst van de vacaturebeurten. Ik verzeker U dat
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die mag nagezien worden. Die lijst is soms een uur later door onderlinge ruiling van
beurten een geheel andere geworden. U krijgt uw lijstje voor de predikbeurten van
ds. Bruining uit Middelharnis.
Hoe weet nu ds. B. wie soms onverwacht op reis moet, wie de vorige week krank is
geworden, wie een vriend of collega voor zich laat optreden. Op dit gebied staan wij
niet in Correspondentie met elkaar. U en ‘Vooruit’ moeten die berichten niet hebben
uit of over Middelharnis, maar zonder omwegen uit de gemeenten zelve door uwe
berichtgevers, die de predikanten of zoo die van huis zijn een kerkeraadslid vragen,
hoe de dienst a.s. zijn zal. Die berichten zouden vooral belangrijk gaan worden en uw
blad daardoor in waarde winnen, als er bijstond: H. Doop, H. Avondmaal,
Bevestiging, 2e Kerstdag enz., Collecte School, voor Zending, voor Transvaal,
Bidstond, voor Dankuur, enz.
Nu echter zijn uwe predikbeurt-berichten van nul en geene waarde. Ik schrijf dat aan
U en niet aan ‘Vooruit’ omdat U er tegen opkomt, dat ik mijne gemeente voor uwe
onjuiste berichten heb gewaarschuwd. U bemerkt nu zeker wel, dat ik dat moet
doen, als uwe berichten niet juister worden. Wellicht geeft uw en mijn schrijven
aanleiding tot verbetering.
Ten slotte schrijft U: “Het zou ons aangenaam zijn, indien ds. Boss aan betere
verhoudingen zijne krachten wilde verleenen.”
Is die uitdrukking niet misplaatst, die uitdrukking in een politiek blad niet gericht aan
een tegenstander, maar aan iemand, die 25 jaren in de gelederen heeft gestreden,
om mede te helpen de Antirevolutionaire partij te brengen waar zij nu is?
Kunt U er over oordeelen aan welke verhoudingen ik mijne krachten wijd?
Niet sedert vandaag of gisteren, maar sinds 35 jaren is het mijn vurigste wensch, dat
God in mij en in velen groot gemaakt worde.
Met opgewektheid arbeid ik daartoe in mijne gemeente en de verhouding waaraan
ik de krachten, die God mij geeft, begeer te wijden, vindt U in Johannes 1 : 43a. “En
hij leidde hem tot Jezus.”
Wellicht bedoelt gij met die uitdrukking, dat ik misschien meer voor ‘Vooruit’, dan
voor de ‘Maas’ zou zijn, omdat ik voor eenige maanden enkele stukjes in dat blad
schreef. Dan moet ik U opmerken, dat gij daarvan de oorzaak zijt.
In de “Maas- en Scheldebode” had ik het voor het Bestuur der Chr. School tegen
iemand opgenomen. Daarop volgde van dien persoon een groot stuk, waarin het
schoolbestuur en mij allerlei moois naar de ooren geworpen werd en waaronder U
schreef, dat de discussie daarover gesloten was. De “Vooruit!” verleende mij
vriendelijk gastvrijheid om enkele stukjes te plaatsen. Om het laatste woord is het
mij niet te doen, doch op behoorlijke verdediging heeft men toch recht. Wilde U mij
dat recht niet geven, dan had U dat smadend stuk ook niet moeten plaatsen.
Als het U aangenaam is voor uw blad de medewerking van Antirevolutionairen te
hebben, dan moet U ze niet eerst uit uw blad dringen, zoodat ze dan onderkomen
bij een liberaal blad zoeken.
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Met van die gastvrijheid dankbaar gebruikt te maken is men nog niet liberaal. Ik zeg
ook wel vooruit! Maar dan vooruit! met de ontplooide banier van Gods Getuigenis.
Met achting,
Uw Dw. Dn. J. Boss, Predt.
(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Op de basisschool zijn de projectweken gestart. Jullie zullen veel gaan leren over een
land, dichtbij of verder weg. Jullie zullen straks veel over jullie land kunnen vertellen.
Misschien is het een land, waar je weleens bent geweest met je ouders. Dán zul je er
heel anders over vertellen.
Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Efeze. Hij schrijft, dat hij voor hen bidt.
De Efeziërs zijn christen geworden. De Heere God heeft hen een nieuw hart gegeven,
omdat de Heere Jezus voor hun zonden is gestorven. De Heilige Geest woont in hun
hart. Maar… er gebeuren nog zoveel verkeerde dingen in hun leven. Hoe komt dat
toch? Paulus bidt of de Heilige Geest hen sterk wil maken, zodat ze nee zeggen tegen
de zonde. Hij vraagt of Christus door het geloof in hun hart mag wonen en ze in de
liefde geworteld en gegrond (gefundeerd) worden.
Een boom, die goed geworteld is, kan water opzuigen uit de grond. De bladeren
blijven dan mooi groen en er kunnen vruchten groeien. Een huis met een goed
fundament ziet er stevig uit. Een kind van God, dat geworteld en gefundeerd is in de
liefde, mag in zijn leven iets van God laten zien aan de mensen om hem heen. Een
boom die geworteld is en een huis met een goed fundament vallen bij een storm niet
om. Alleen zó kunnen Gods kinderen staande blijven als het moeilijk is.
Van een huis en een boom kun je meten hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep
ze zijn. Kunnen we dat ook meten van de liefde van Christus? Nee!!
Hoe breed is Zijn liefde? Breder dan de wereld, want Jood en heiden, blank en bruin,
jong en oud kunnen erdoor zalig worden.
Hoe lang is Christus’ liefde? Zonder einde, tot in eeuwigheid!
Hoe diep is Zijn liefde? Dieper dan we kunnen begrijpen, want Hij is in zijn lijden
nedergedaald tot in de hel, om zondaren te bevrijden.
Hoe hoog is Christus liefde? Niet te meten, tot in de hemel!
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Deze liefde gaat ons verstand te boven! Hoe meer Gods kinderen van Gods liefde
voelen, hoe meer het hun verstand te boven gaat. God is veel groter, wijzer,
machtiger en liefdevoller dan ze ooit begrijpen. En de Heere geeft stééds meer. Hij
is machtig meer dan overvloedig te doen. Hij kan zoveel geven, dat het hart
overloopt én hoe meer de christen op Christus lijkt! Lijk jij al op Christus?

Puzzel 1045
Zoek in je Bijbel Efeze 3 vers 13-21 op. Hier lees je een gebed van Paulus. De tekst
staat ook hieronder, maar daar ontbreken woorden. Streep de ontbrekende
woorden door in de woordzoeker. Welke woorden blijven over? Dat is de oplossing
van deze puzzel.

Inleveren
Puzzel 1044 en 1045 inleveren uiterlijk D.V. 25 mei 2022.
Eindantwoorden
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1042: Hosanna den Zone Davids! Mattheüs 21:9.
1043: Jeruzalem, Olijfberg, ezel, Paasfeest, hosanna, tempel, kinderen, overpriesters
Hartelijke groet

DE HEMELVAART
Hij heeft voor ’t laatst de berg bestegen,
En zijn discipelschaar met Hem;
Nu klinkt nog eens Zijn vriendenstem,
En uit zich in de jongste zegen.
Daar rijst voor hun verbijsterd oog
De Heer’, nog zegenend, omhoog,
En zweeft de ruime hemel tegen.
Gewis, ten hemel moest Hij varen,
Die uit de hemel was gedaald,
Die onder mensen had gedwaald,
Hernam ’t gebied der eng’lenscharen.
Het elfgetal, verstomd van schrik,
Staat met onafgewende blik
En houdt niet op Hem na te staren.
Maar ras onttrekt Hem aan hun ogen
Een wolk, die om Hem henen zweeft
En de verheven Christus heeft
Als met een wijd gewaad omtogen.
Is dit de wolke, die voorheen
Op Isrels heiligdom verscheen,
Der heerlijkheid van God de Hoge?
De jong’ren waren diep verslagen
En hielden ’t hoofd ter aard gebukt,
Als van een vreemde droom gedrukt,
En durfden vraag nog uitroep wagen.
Hun Heer’ was heerlijk weggegaan!
Maar wie, wie zou hun ziel voortaan
Versterken, leren, onderschragen?
Weer beuren zij de blik ten hoge,
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Of niets meer zichtbaar zij van Hem!
Daar vangt hun oor een hemelstem.
Twee Eng’len stonden voor hun ogen:
“Gij Galileërs, staart niet meer!
Uw Heer’ komt even zeker weer,
Als Hij van u is weggetogen!”
Zo treurt niet als verlaten wezen,
Keert weder naar Jeruzalem;
Gedenkt, vereert, verkondigt Hem;
Hij zal ook deze smart genezen.
Gaat henen en verwacht de Geest.
Hij komt, Hij komt op ’t Pinksterfeest!
De Zone Gods zij luid geprezen!
Nicolaas Beets

Landelijke evangelisatiedag
Op D.V. zaterdag 28 mei wordt de landelijke evangelisatiedag van de HHK gehouden.
Hartelijk welkom in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741 PM Lunteren. Het belooft
een afwisselende en bemoedigende dag te worden, met veel ruimte voor
ontmoeting. Het thema is: vrijmoedig getuigen.
Programma:
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Opening
Lezing: Vrijmoedigheid, heb jij het en hoe kom je eraan? door Jan-Dirk Liefting
Presentatie werkgroepen vanuit de commissie evangelisatie
Middag: Rollenspellen o.l.v. Ruben van Asselt
Forumdiscussie
Sluiting 15.30 uur
U kunt thuis meekijken via het YouTubekanaal van hhglunteren.nl. In de zaal en thuis
kunt u via WhatsApp uw vragen stellen voor de forumdiscussie, voor het
telefoonnummer zie website:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/evangelisatiedag/
praktische-informatie. U kunt zelf uw lunchpakket meenemen, voor koffie, thee en
een snack wordt gezorgd. Er is een collecte voor de onkosten. Aanmelden voor de
dag en kinderoppas via de website HHK of 0318 50 55 41.
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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
21 mei 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt
op D.V. 25 mei 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

Tuintjesmarkt
Zaterdag 21 mei van 9.30 -15.30 uur, Hermansweg 23.
Wij verkopen kruiden, kaarten, snoeprollen, boerenkaas,
boeketten en speelgoed. Ook hebben we een
hoeveelheid rommelmarktspullen.

Inlichtingen 06 19163606
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