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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
En Hij (= Jezus) zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust
een weinig.
Mark. 6:31a
De apostelen waren uitgezonden om te prediken en wonderen te doen, zoals u kunt
lezen in vers 7. Ze werden daar uitgezonden, twee aan twee. En nadat ze hun opdracht
gedaan hadden, kwamen ze weer tot Jezus. In vers 30 lezen we dat ze Jezus
boodschapten, beide hetgeen ze gedaan en geleerd hadden. Niet alleen de apostelen,
maar ook de predikanten, alle andere ambtsdragers zijn verantwoordelijk, beide voor
wat zij doen en leren. Zij moeten waken voor hun eigen zielen en voor de zielen die
aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Het bloed dergenen die aan hun zorgen zijn
toevertrouwd, zal eenmaal van hun hand geëist worden. Christus weet wel wat Zijn
discipelen nodig hebben, daarom zegt Hij tot hen (31): Komt gijlieden in een woeste
plaats hier alleen, en rust een weinig.
Christus roept hen op om te rusten. Niemand meenemen. Even ertussenuit, zo zeggen
we dan. Als ze willen rusten, dienen zij alleen te zijn. Hij nodigt hen niet uit naar een
prachtig landhuis, of naar een prachtig vakantie appartement, maar naar een woeste
plaats. We moeten hier er telkens aan herinnerd worden, dat hier het land der ruste
niet is. Daarom zegt Christus ook met nadruk, dat zij slechts een weinig moeten rusten.
Zij moeten niet verwachten om lang te rusten, het is slechts om op adem te komen,
om dan vaak een nog moeilijker, ja zelfs onmogelijker taak te verrichten. En na een
korte periode kunnen zij weer aan de arbeid gaan. Er is voor Gods volk en knechten
geen blijvende rust vóórdat zij in de hemel komen. Laten ook wij, het niet vergeten dat
onze tijd voorbereidingstijd is voor de eeuwigheid. Luther zegt: we moeten werken om
te leven, maar niet leven om te werken. Dus niet opgaan in je werk! Hoevelen zijn er
niet die alleen maar leven om te werken? Dat is niet goed. Alles heeft zijn bestemde
tijd.
Juist in een jachtige tijd als de onze, waar we over het algemeen meer geleefd worden,
dan dat we leven, is een beetje afstand nemen niet verkeerd. Juist dan is het zo
noodzakelijk om onze tijden van afzondering te hebben. Juist dan hebben we met de
geestelijke en eeuwige dingen bezig te zijn. Vraag uzelf eens af:
Mijn ziele doorziet gij uw lot,
Hoe zult gij rechtvaardige verschijnen voor God?
Het is nog zo’n groot voorrecht dat we nog in alle vrede en vrijheid van Godsdienst
mogen leven en dat God ons een zevende dag gegeven heeft om tot jezelf te komen.
We lezen in vers 31, dat er velen waren, die zelfs geen gelegenheid hadden om te eten.
Laten we ons toch behoorlijk de tijd geven voor alles, en dan kan er met gemak veel

werk verricht worden. Maak van het gezin geen cafetaria, waar iedereen op zijn eigen
tijd eet en drinkt, waar je in- en uitloopt. Als de mensen onophoudelijk komen en gaan
en er geen orde en regel(maat) is, dan valt het doorgaans toch nog tegen wat er
gedaan wordt en dan vaak ook nog onder de grootste moeite en verdriet. Christus laat
ze hier vertrekken met het schip. Zij gingen alleen. Dat deden ze om in alle stilte onder
elkaar te zijn. Personen die het meest in het openbaar moeten arbeiden, wensen soms
weleens alleen te zijn. Toen prinses Wilhelmina na lange tijd koningin der Nederlanden
te zijn geweest, afstand van de troon had gedaan en de stilte van haar levensavond
was binnengetreden, schreef zij een boek, met als titel: Eenzaam, maar niet alleen.
Onlangs heb ik dat boek gelezen. Het is een sprekende titel. De oude dag en
eenzaamheid behoren bij elkaar. Maar voor hooggeplaatste personen die tijdens hun
leven door duizenden zijn omringd, is er op de levensavond meestal een dubbele
eenzaamheid. Zij zijn niet zelden als een hoge bergtop in de Alpen waar slechts zo nu
en dan een mens zijn voetstap zet. Welk een zegen is het dan, als er gezegd mag
worden: En toch niet alleen. Wat is het groot, als wij eenzaam, maar met God
gemeenzaam onze weg mogen gaan. Probeer juist in de vakantie wat te lezen of te
onderzoeken, waar je anders niet aan toe komt. We sluiten deze meditatie af met
een gedicht van de dichter predikant, ds. Jacobus Revius
Wat baat het veel gereisd, in landen wij gelegen,
Zo gij niet gaat, in ´s Heeren smalle wegen?
Wat baat te bezien zo menig mooie stad,
Zo gij het hemelrijk in het harte niet bevat?
Wat baat het, dat gij weet, en veel daarvan kout (spreekt)
Hoe hier en daar een waard zijn gasten onderhoudt?
En gij niet weet, hoe dat gij moet onthalen,
Die Gast, die vanuit de hemel in uw ziel komt dalen.
Wat baat het dat gij weet, van veler lande spraken,
Indien des Geestes taal u niet kan vermaken?
Reist vrij ter plaats waar gij vreemde dingen ziet,
Maar wacht u, en vervreemd van Uwe Schepper niet.
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 24 juli
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 27 juli
19.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds
Zondag 31 juli
9.30 uur:
Ds. H. Juffer
18.30 uur:
Ds. H. Juffer
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Zondag 7 augustus
9.30 uur:
Ds. J. Joppe, Barneveld
18.30 uur:
Ds. J. Joppe
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 10 augustus
19.30 uur:
Ds. G.J. Blankers, Bruchem
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 14 augustus
9.30 uur:
Ds. C.M. Buijs, Elspeet
18.30 uur:
Ds. C.M. Buijs
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)

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten graag tot en met 29 juli doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 0187681355. Daarna van 30 juli tot en met 20 augustus aan de scriba, de heer A.J. van
Wijk, tel. 683516. Graag willen wij u ook verzoeken een huwelijksjubileum (van 25,
40, 45, 50, 55 of 60 jaar) zelf tijdig door te geven aan de predikant of scriba, als u
vermelding daarvan wilt in de kerkbode.
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).
Onze zieken
Algemeen
We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden met
gezondheidszorgen Gods ondersteuning en nabijheid. Die wil Hij schenken om
Christus’ wil. Verwacht het in alle zorgen van de HEERE, de hemelse Geneesheer voor
lichaam én ziel beide. Allen die (niet) thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg
ontvangen, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. “Gij ziet het immers;
want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve”
(Psalm 10:14a).

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
(uit: H. Keurhorst, De pijn van Job)
Wie is schuldig
Een vraag die de mensen al eeuwen heeft bezig gehouden is de vraag naar de schuld.
De meeste mensen zijn het er wel over eens dat de vrienden schuldig zijn tegenover
de Heere en Job. Ze worden hier ook door de Heere op aangesproken. Anders ligt
het met de vraag of Job schuldig is. En als Job schuldig is, waarin is hij dan schuldig?
(…) Voor Jobs vrienden is één ding duidelijk: Job heeft gezondigd. Hun theologie over
het lijden is in alle situaties bruikbaar. God straft de goddelozen en zegent de

rechtvaardigen. Wanneer iemand lijdt, passen ze hun theologie toe. God is
rechtvaardig, dus is Zijn straf ook rechtvaardig. Als iemand zondigt, ontvangt hij straf.
Meestal neemt deze straf de vorm aan van lijden. Ze zijn er ten volle van overtuigd
dat God de zondaar met lijden straft. Als Elifaz, Bildad en Zofar het hierbij hadden
gelaten, was er niets aan de hand geweest. Wie zal ontkennen dat God de mens met
pijn en moeite straft? In de eerste gespreksronde lijken de vrienden Job alleen op
deze overtuiging te wijzen. ‘Job, je weet dat God de zonde straft. Is er niet een zonde
in je leven geweest, waarom deze straf je is overkomen?’ Een kritisch zelfonderzoek
kan voor Job geen kwaad. Wanneer Job echter blijft volhouden dat hij onschuldig is,
komt de ware aard van de vrienden naar boven. Ze willen niet dat Gods
rechtvaardigheid wordt aangetast. Het is onmogelijk dat God mensen onterecht
straft. Dus moet Job wel gezondigd hebben. Het kan niet zo zijn, dat Job onschuldig
is en God Hem toch straft. Ze beginnen de stelling die ze hebben geponeerd, om te
keren. Het is niet meer: God straft de zondaar met lijden. Nu is het: iemand lijdt
omdat God zijn zonde straft. De vrienden willen God beschermen tegen de
aanklachten van de in hun ogen goddeloze Job. En hoe meer Job aan zijn onschuld
vasthoudt, des te meer gaan de vrienden geloven in zijn schuld. Ze nemen de plaats
van God in tegenover Job. Waar Job hen oproept om te luisteren, hebben zij het
oordeel al klaar. Met deze theologie zijn de vrienden schuldig in de ogen van God.
Verkoopdag en verjaardag
Op 2 juli 2022 was de verkoopdag. Voor zover we weten, mocht deze dag goed
verlopen. De HEERE gaf daarin alle reden tot dankbaarheid. Alle betrokkenen die
bijgedragen hebben aan de organisatie van deze dag willen wij graag hartelijk
bedanken. Het was een goede gelegenheid om gemeenteleden, inwoners van
Ouddorp en bekenden uit andere plaatsen te begroeten en te spreken. Op 14 juli
2022 mochten we elkaar ontmoeten in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer ter
gelegenheid van mijn verjaardag. Ondanks dat de vakanties al begonnen waren en
verschillende gemeenteleden zich moesten afmelden, was de belangstelling groot.
Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, van zuigelingen tot in de tachtig. Het stemt
tot dankbaarheid dat we deze gelegenheid ontvingen na twee jaren, waarin het
moeilijk zo niet onmogelijk was om in dit verband bij elkaar te komen. Ouderling Van
Wijk sloot de avond rond 21.30 uur af met Schriftlezing en dankgebed. Met elkaar
hebben we Psalm 73:13 gezongen. Graag willen wij de heer Groeneveld met zijn
medewerk(st)ers, de kerkenraad en kerkvoogdij bedanken voor deze avond en
daarnaast uiteraard ook de aanwezigen voor hun komst en voor wat zij voor ons
meebrachten en toewensten. Het is om klein en verwonderd onder te worden,
vooral dat er onderling een (geestelijke) band ervaren mag worden. Daarnaast willen
we ook andere gemeenteleden bedanken die niet konden komen, maar via de post
felicitaties, hartelijke zegenwensen, bespiegelingen op de gehoorde preken en
attenties stuurden. Ontvang allemaal daarvoor onze hartelijke dank. We ontvingen

zoveel kaarten dat het onmogelijk is om in korte tijd ieder persoonlijk te bedanken.
Bovenal komt de HEERE de dank toe, dat Hij ons allen nog in het leven spaarde en te
midden van alle zorgen en dreigingen in de wereld, deze ontmoeting met elkaar gaf.
Deze doet er weer naar uitzien om elkaar rondom Gods Woord te mogen ontmoeten
met vele andere gemeenteleden.
Ten slotte
Velen begonnen al aan een rustperiode, anderen hopen deze nog te krijgen. Het is
te merken in de afwezigheid van verschillende gemeenteleden en de aanwezigheid
van verschillende gasten in de kerkdiensten. Als gezin hopen we de eerste drie
weken van augustus afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Neemt u
voor pastorale zaken contact op met de scriba. Ds. H. Juffer is beschikbaar voor
crisispastoraat of een eventuele begrafenis.
Op dit moment gaan de waterpokken rond in ons gezin. Daarom heb ik de bejaarden
in de Vliedberg maar geen hand gegeven, toen ik onlangs weeksluiting mocht leiden.
Hoe hoger de leeftijd, hoe meer last iemand kan hebben van de waterpokken.
Inmiddels hebben we ervaren, dat iemand deze ziekte ook meer dan eens kan
krijgen. Andere gemeenteleden kregen of hebben te maken met het coronavirus, dat
telkens weer opleeft. We wensen hen ook nieuwe gezondheid en krachten toe.
Verder wensen we allen gezegende kerkdiensten toe en een goede rustperiode.
Laten we op ons vakantieadres ook in het besef leven, dat Gods ogen de gehele aarde
doorlopen. Dat mag een troost zijn voor allen die het van Hem leren verwachten.
Mag dat besef, levend gemaakt door de Heilige Geest, ook afbrengen en afhouden
van zonden en vervullen met de vreze Gods door Zijn genade in de Heere Jezus
Christus.
Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en onze kinderen, de
kerkenraad en kerkvoogdij.
Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD
Bevestiging diaken
Zondag 10 juli is P. T. bevestigd in de vacature van diaken J.K. G. De bevestiging vond
plaats naar aanleiding van het Schriftgedeelte uit Lukas 10 vers 20: “Doch verblijdt u
daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw
namen geschreven zijn in de hemelen.” Dominee Muilwijk ontvouwde deze tekst aan
de hand van het thema: de bron van blijdschap in het dienen van de Heere en dat
onderverdeeld in twee punten, namelijk: wat níet en wat wél de bron van blijdschap
is. Diaken P. T. werd na zijn bevestiging door de gemeente toegezongen met Psalm
20 vers 1.

De Heere heeft het nog vergund dat deze vacature, na een periode van ruim een
jaar, weer vervuld mag zijn. Dat de Heere hem mag leiden en kracht geven om in zijn
ambt de gemeente dienstbaar te mogen zijn. Dat de gemeente hem en zijn gezin in
het gebed maar gedurig mag opdragen.
Kerkenraadsvergadering 12 juli
De preses begint de vergadering met te lezen uit Markus 10:13-16 en gaat daarna
voor in het gebed. Hij spreekt nog enige woorden naar aanleiding van het gelezen
Schriftgedeelte. Na de vaststelling van de notulen komt in de vergadering de pas
bevestigde diaken P.T. Na verwelkoming van diaken T. is met elkaar van gedachten
gewisseld over het 6e hoofdstuk van het boekje van ds. H. Zweistra: Huisbezoek van
hart tot hart.
Vacature catecheet
De eerder beoogde kandidaat voor catecheet is helaas niet meer beschikbaar. Dit
betekent dat getracht zal worden alsnog een ander te vinden voor het geven van
catechisaties.
Psalm zondagsschool
Onze eigen predikant heeft het voornemen om in de morgendienst, indien
inpasbaar, een te zingen psalm in de liturgie op te nemen die geleerd wordt op de
zondagsschool.
Meeschrijfboekje kerkdienst
Besloten is een meeschrijfboekjes voor de jeugd beschikbaar te stellen. Hierover zal
u op een later moment nader geïnformeerd worden.
Zendingscommissie
Aan de orde is gekomen de mogelijke invulling van de vacatures voor de
zendingscommissie.
Gesprek met ouders
Op 20 juni heeft een delegatie van de kerkenraad een vervolggesprek gehad met een
aantal bezorgde ouders ten aanzien van het geven van aandacht aan de oudere
jeugd. Concrete invulling hiervan blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Een aantal
suggesties zijn gedaan en deze zullen nader worden onderzocht.
Doordeweekse uitzendingen
Het schema van de data voor de uitzendingen van meditaties en vertellingen voor
het volgende (winter)seizoen is vastgesteld. Zoals eerder is bericht zullen de
uitzendingen van de vertellingen op de zaterdagavond beginnen op 3 september en
die van de meditaties op woensdag 14 september. De meditaties op de
woensdagavond zullen doorlopen tot en met 29 maart 2023 en die van de
vertellingen tot en met 1 juli 2023.

Afscheid kinderen basisschool
De ouderlingen hopen in de zomervakantie de kinderen te bezoeken die de
basisschool hebben verlaten. Zij zullen een boekje ontvangen van ds. J. Joppe.
Toerustingsavond kerkenraden 31 mei
Vanuit de kerkenraad hebben een diaken en een ouderling de toerustingsavond van
DMW (dienst maatschappelijk werk) Goeree-Overflakkee bijgewoond. Er werden
voorbeelden getoond en besproken aangaande het pastoraat en diaconaat.
Overige aangelegenheden
Kennis is genomen van onder andere:
• Stukken classisvergadering;
• Terugblik op de bediening van het Heilig Avondmaal 19 juni;
• Verslag vertrouwenscommissie 18 mei;
• Toerustingsdag ambtsdragers 10 september;
• Mutaties ledenadministratie;
• Mededelingen kerkvoogdij;
• Verzoeken om financiële bijdragen.
Op verzoek van de preses heeft ouderling A.W.B. de vergadering afgesloten met
gebed.

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
• Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
• 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 QRcode 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.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Online collecten juni 2022 en
opbrengst collectebakken 17 april t/m juni 2022
Kerkvoogdij
Aflossing kerk
Diaconie
Stichting Kimon (t.b.v. Jantina)
Pastoraat

€
€
€
€
€

13.027,53
10.292,66
3.770,25
3.509,35
2.294,12

Onderhoudsfonds
Zendingsbusjes hal
Stichting Bright Spot of Hope
Oekraïne, zangavond afscheid organist C. Grinwis 3 juni
Zending Hersteld Hervormde Kerk
Fonds noodlijdende gemeenten en personen
Stichting Timotheos
Opleiding predikanten
Bibliotheek Eben-Haëzer
Eben-Haëzer
Spaanse Evangelische Zending
SGP
Biddag kerkvoogdij
Plaatselijk evangelisatiewerk
Fonds noodhulp en rampen
Biddag diaconie
Malawi, diaconale projecten
St. Stephanos

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.236,05
1.877,45
1.168,92
1.125,00
1.073,35
1.014,25
1.024,35
982,25
889,15
776,10
536,35
217,25
160,00
100,00
100,00
50,00
25,00
10,00

Giften via de bank
Kerkvoogdij
€ 9, 5x € 10, € 12,50, 6x € 15, 4x € 18, 3x € 20, € 22,50,
11x € 25, € 27,50, 6x € 30, € 32, € 35, € 38, 7x € 40, € 47,50
€ 48,75, 10x € 50, 2x € 60, 5x € 100, € 105, € 150, € 250,
€ 300, € 500
Kerktelefoon
2x € 70
Opleiding predikanten
Pastoraat
3x € 10
Onderhoudsfonds € 5, € 11,25
Eben-Haëzer
2x € 5, € 7.50
Giften via kerkenraad en pastoraal medewerkers
Kerkvoogdij
Via ds. H. Juffer
€ 20, € 30
Via oud. A.J. Nelis
Pastoraat, via ds. H. Juffer

€
€
€
€
€
€

3.704,75
140,00
100,00
30,00
16,25
17,50

€
€
€

50,00
20,00
10,00

Giften e.d. voor aflossing kerk
Het verloop van de ontvangsten voor de kerkbouw (rekeningnummer NL39 RABO
0153 5879 89 t.n.v. Kerkbouw HHG Ouddorp) was sinds de vorige verantwoording
als volgt:
Nog openstaand bedrag per 1 juni 2022
€
836.685,72

Collecten aflossing kerk juni (zie boven)
Giften via bank
€ 9, € 10, € 12,50, € 15, € 18,75, 7x € 20, 5x € 25, 3x € 30,
2x € 35, 2x € 40, € 47,50, 8x € 50, € 60, 3x € 100, € 111,11,
€ 112,50, € 250, € 300, € 500
Via ds. H. Juffer
Via oud. K.M. Tanis € 25, € 30
Activiteitencommissie
2e handsboekenverkoop
Nog openstaand bedrag per 30 juni 2022

€

10.292,66

€
€
€

2.651,36
20,00
55,00

€
€

500,00
823.166,70

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Zomermarkt
Op zaterdag 9 juli werd de zomermarkt gehouden op het terrein rondom de kerk.
We mogen terugzien op een mooie dag vol ontmoeting, zonneschijn en verkoop van
allerhande producten. Zoals afgekondigd was de bruto opbrengst van de markt €
8110,98. Echter na afloop werden we gebeld door een meelevend gemeentelid, deze
bood aan alle nog openstaande kosten te willen betalen en de opbrengst aan te
vullen tot € 10.000,- netto. Begrijpelijkerwijze waren we bijzonder verheugd en
verwonderd met dit aanbod. We mogen de Heere dankbaar zijn voor deze dag en de
mooie opbrengst. We willen alle deelnemers, bezoekers en sponsors nogmaals
hartelijk danken.

Tuintjesmarkt
Op D.V. 13 augustus wordt in Ouddorp de tuintjesmarkt gehouden.
Er zullen weer heel wat boeken ter verkoop aangeboden worden op Duinkerkerweg
1. Maar ook na deze datum is de familie bereid u te helpen met zoeken naar 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 0187-683043. We zien u graag.

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’
Gebed gevraagd
Misschien heeft u of heb jij ze wel al een keer zien staan als je op zaterdag rond de
middag in de ring van ons dorp liep. Leden van onze Evangelisatiecommissie “de
Vuurtoren”.
Tegenover boekhandel Akershoek kunt u ze vinden en misschien vragen u en jij zich
wel eens af, wat staan ze daar te doen?
Heel eenvoudig onze medemens wijzen op de weg ter ontkoming van het eeuwig
verderf, de Heere Jezus Christus. Als christen hebben we die opdracht want in
Spreuken 24: 11 kunnen we lezen; Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want
zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.

Iedere zaterdag in de schoolvakanties en rond de heilsfeiten staan er leden van de
commissie in de ring en die kunnen niet zonder de hulp en leiding van de Heere,
maar ook u en jij kunt hen helpen. Moet u of jij er dan bij gaan staan? Nee hoor al
wordt een praatje ter bemoediging erg gewaardeerd, maar het allermeeste hebben
ze aan het gebed van u en jou voor dit mooie maar soms ook zo moeilijke werk. Bid
u en jij mee om de opening door de Heilige Geest? Op het gebed wil de Heere helpen
en wonderen doen!
Mogen we op een biddende gemeente rekenen?
Misschien is er in de gemeente wel behoefte aan evangelisatie materiaal wat u eens
wilt geven aan een bekende of buur. Stuur dan een mailtje naar:
evangelisatiedevuurtoren@gmail.com

HOMETEAM SPERANTA
Kimonfair
Als Hometeam Speranta en ook namens Jantina en familie, kijken we terug op een
ontzettend mooie, gezellige en geslaagde Kimonfair. We willen iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan deze mooie Kimonfair hartelijk bedanken! Dankzij jullie
heeft de Kimonfair het mooie bedrag van €2200,mogen opbrengen. We zijn hier ontzettend blij en
dankbaar mee. Bovenal zijn we de Heere dankbaar
voor deze opbrengst en de goede verloop van de fair.

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. J. Boss. (15)
Ambtsjubileum
Het regionale weekblad ‘Vooruit!’ van 30 november 1904 meldt (niet helemaal
correct):

OUDDORP. Den 6en December hoopt ds. Joh. Boss sedert 13 Oct. 1901 pred. bij de
Ned. Herv. Gem. alhier te gedenken, dat hij 30 jaren als predikant werkzaam is. De
eerste gemeente van ds. Boss was Maria Horebeke (België), waarna hij, na
colloquium doctum, den 10 Dec. 1893 zijn intrede te Hedel deed. Voorts stond ds.
Boss nog te Hendrik-Ido-Ambacht (1896-1901)
Hoge bomen vangen veel wind
Ds. Boss was een gewild (s)preker. Hij werd ook meermalen gevraagd bij officiële
gelegenheden het woord te voeren. Waar hij ook sprak, hij nam geen blad voor de
mond. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Door (letterlijk en figuurlijk)
slecht luisteren, kwamen meerdere malen de pennen in beweging, zoals we al gezien
hebben en nog meer zullen vernemen. Gevolg was dat de naam van ds. Boss
regelmatig in diverse dag- en weekbladen te lezen was.
Bijna onder censuur
In 1905 wilde een (liberaal) lid der gemeente ds. Boss onder censuur laten plaatsen
'omdat hij Zondagmorgen den 25 juni j.l . op den preekstoel heeft gezegd, dat de
liberalen niet bidden.' De kerkenraad oordeelde dat de liberalen zichzelf
veroordeelden, omdat de dominee alleen gesproken had van velen, die streden
tegen Christus, tegen de christelijke regering, tegen kerk en school, mensen die met
God en Zijn dienst spotten en die geen God nodig hadden in staat en maatschappij,
die ook het gebed niet behoefden. 'Als die schoen den liberalen past mogen zij die
aantrekken.' Een andere broeder zei: 'Mochten hunne liberale schoenen hun maar
te veel wringen, dat zij die mochten uittrekken!'
Zorgen om de kerk
Men had oog voor het geheel van de Hervormde Kerk. Ds. Boss wist een en ander
zeer kernachtig te formuleren. Een voorbeeld hiervan is een 'P.S.' op vraag 6 der
Schriftelijke Kerkvisitatie: Op de vraag: 'Wat heeft de Kerkeraad op te merken
aangaande de werking in de praktijk van de Kerkelijke Reglementen waarvan hij
rechtstreeks ervaring heeft?' antwoordde ds. Boss namens de kerkenraad: 'Dat
reorganisatie der kerk zeer gewenscht is, of schrapping van art. 11 Alg. Regl. door
allerlei godslasteraars en zelfs socialisten in de kerk te dulden, boet de Kerk ook in dit
eiland op haar achting in. Al blijft de Gemeente alhier de kerk getrouw, toch betreurt
de kerkeraad het dat op vele plaatsen de schapen andere stalling zoeken, omdat de
schaapskooi boven hun hoofd wordt afgebroken. Moge de tijd spoedig aanbreken
dat de Kerk tot haar Hervormd karakter wederkeere, niet langer zij een vereeniging
die allerlei gezindten samenbindt, maar als Christus' Kerk pal sta voor de belijdenis
der waarheid, voor de eere Gods!'
Betrokkenheid

De Maas- en Scheldebode van 25 april 1906 vermeldt onder OUDDORP, o.a.:
Op de gehouden vergadering te Utrecht voor een op te richten bond tot vrijmaking
der Ned. Herv. Kerken, zijn ook van het Bestuur der Hervormde Kerk alhier
vertegenwoordigd geweest de heeren J. Boss (Pred.) en K.G. Voogd (Ouderling). De
poging dezer vergadering was, om zonder separatie en doleantie tot een kerkelijke
oplossing te komen. Zondag laatstleden heeft Ds. Boss aan de gemeente daarvan
kort verslag gedaan, wat dit tot nut heeft, dat velen nu gaan zien en begrijpen wat
de beteekenis was van de poging door enkele Gereformeerde broeders (nu twaalf
jaar geleden) die tot de doleantie overgingen, en die zich nu als de Gereformeerde
kerk van Ouddorp pretendeeren.
Dit laatste zal ongetwijfeld uit de pen van de (Gereformeerde) redacteur van de
‘Maas’ gevloeid zijn. Ook meer dan 100 jaar geleden was objectieve berichtgeving
niet vanzelfsprekend.
(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Puzzel 1050- Levensreis
De eerste weken van de schoolvakantie liggen alweer achter ons.
Misschien ga je wel op reis, of ben je al op reis geweest. Tijdens een reis ontmoeten
we vaak veel mensen. Mensen die ook op vakantie zijn, of mensen die daar wonen.
Toch zijn alle mensen die je tegenkomt op reis. Vanaf onze geboorte tot ons sterven
zijn we allemaal op reis, op Levensreis.
In de Bijbel kunnen we ook veel levensreizen terug vinden. Ook van mensen die zich
van God en zijn woord afkeren. Maar we lezen ook van de Levensreis van de Heere
Jezus. Vanuit de hemel kwam hij naar deze wereld om mens te worden zoals wij. Hij
kwam om mensen die van God zijn weggelopen weer op te zoeken. En dat zijn we
eigenlijk allemaal, vanuit ons zelf lopen we allemaal bij de Heere vandaan. Maar de
Heere wil ons ook nu nog de weg wijzen door Zijn Woord.
Zet de onderstaande woorden op de juiste plaats in het puzzelvak. Van boven naar
onder lees je nu enkele woorden. Deze woorden heeft de Heere zelf gesproken. Uit
deze woorden blijkt dat de Heere met ons mee wil gaan op onze levensreis.
Wat moet je opschrijven?
- De woorden die je van boven naar beneden kunt lezen in het blauwe vlak

-

De vindplaats van die woorden: genesis 28:.. a

Wijzen
Uitzicht
Dienst
Leven
Wandelen

Deze puzzel nog niet inleveren
Hartelijke groet

Vakantie
Onderweg
Wankelen
Gids
Sterven

Weggelopen
Genade
Onderhouder
Geboorte

VERVOLGVERHAAL
Een Afrikaans jongetje
Door C. Donkersgoed-Hoek
Moeder en de buurvrouw zeggen niks. Ze weten het niet zo goed. Maar stelen? Nee,
dat mag nooit, van niemand. Samson, de evangelist, die vlakbij woont, heeft het pas
nog uitgelegd. Stelen, dat is zonde. Je mag van niemand stelen, ook niet van blanken
al zijn die nog zo rijk.
Vader zegt ook dat je niet stelen mag, maar wel van blanken. Dat geeft niet.
Kiprotich wil graag bij grote mannen horen, maar nu vindt hij dat toch niet zo fijn. Hij
denkt nog vaak aan wat er gebeurd is, nu ar twee jaar geleden. Hij was nog klein toen
een auto zijn liefste geitje overreed. Toen heeft hij van die blanke een plaatje
gekregen en dat plaatje heeft hij nog. De blanke was helemaal niet zo gemeen
Nee, Kiprotich hoort nu toch liever bij moeder. Moeder durft vader niet tegen te
spreken. Maar met de buurvrouw praat ze er over. Nee, het mag niet. Van de Heere
God niet. Hij ziet alles en iedereen. Samson heeft gezegd dat de Heere niet naar de
kleur van de mensen kijkt, maar naar het hart. En dat gelooft moeder. Ze geloofde
wat Samson uitlegde: er zijn goede blanken en slechte. Er zijn ook goede Afrikanen
en slechte. Maar de Heere kijkt naar de harten van de mensen en Hij ziet dat ze
allemaal slecht zijn. Alleen de mensen, die in de Heere Jezus geloven, hebben een
nieuw hart gekregen. En dat hart is hetzelfde voor alle mensen op de hele wereld.
En moeder gelooft in de Heere Jezus. Heel vast. Maar toen ze er eens over begon
tegen vader zei hij: "Mens, zeur toch niet. Dat is niet voor ons Afrikanen.” Zacht had
moeder toen gevraagd: Voor wie dan wel? En vader had geantwoord: "Nou, voor die
blanken is het". Toen had moeder gezegd: "Maar die blanken zeggen dat ze juist
daarvoor gekomen zijn ... " Kiprotich was er bij toen vader en moeder hierover
praatten.
Hij is nu achterover gaan liggen; zijn zusjes slapen ook al. Hij hoort niet alle woorden
meer die de mannen en de vrouwen zeggen. Af en toe als vader hard praat, gaan
opeens zijn ogen open, maar het vuurtje brandt nog hooq op en het is warm in de
hut. Moeder heeft net nog een dik blok op het vuur gegooid en het vuur likt eraan
aan alle kanten.
Als de mannen uitgepraat zijn is het al laat. Kom we gaan naar huis, zegt de buurman
tegen de buurvrouw. Hij zegt het maar één keer en staat gelijk op en loopt naar de
deur. Alle vier gaan ze naar buiten. Moeder kijkt nog even om en ziet dat alle
kinderen rustig liggen te slapen.

HOOFDSTUK 3 - Een ongeluk
"Hoe laat zou het zijn?" vraagt de buurvrouw. Nou ik denk 9 uur. Zo laat al? Laten
we vlug gaan. Kwa heri, tutaonana, asante sana kwa chai (Daag, tot ziens, bedankt
voor de thee).
Dan loopt ieder naar zijn eigen slaapplaats. Moeder zoekt nog naar een klein
schapevachtje en legt het kleine broertje er op, dan heeft hij het niet koud vannacht.
Over Kiprotich en de twee meisjes legt ze een jute zak. Dan gaat ze zelf ook slapen.
Ze trekt het broertje op zijn schapevachtje naar zich toe en slaat de jute zak over
hem heen. Dan wordt alles stil.
Het is nacht. Overal in de donkere lucht pinkelen de sterren. Het lijken wel ogen, die
kijken en knipperen. Af en toe is er een klein beetje wind. Dan ritselen de blaadjes
aan de bomen. Soms lijkt het wel of de bomen zuchten.
(Wordt vervolgd)

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
13 augustus 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode
verschijnt op D.V. 18 augustus 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

Fietstocht Adullam gehandicapten zorg
Op D.V. dinsdag 2 augustus hoopt Comité Adullam gehandicapten zorg weer de
fietstocht te houden. We hebben weer 2 routes één van 30 km en één van 50 km.
De inschrijving is van 10.00-12.00 uur in Eben-Haëzer, Preekhillaan 5 in Ouddorp.
Het inschrijfgeld is

€ 4.00 per volwassene.
€2.50 per kind tot 12 jaar.
€ 14.00 voor een gezinskaart.

In Eben-Haëzer is er een kleine verkoping met o.a. kruiden, snoep, kaarten enz.
Ook is er koffie, thee en fris te koop . Onderweg is er ook eten en drinken te koop.
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Hester Grinwis 06-19153606. We hopen
weer velen te ontmoeten die mee fietsen en die Adullam gehandicapten zorg willen
steunen.

