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Dit kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente van 
Goedereede. Het Baken is digitaal beschikbaar op: 
www.hervormdgoeree.nl.  
 
Wilt u het Baken thuisbezorgd hebben, dan kunt u contact op-
nemen met één van de redactieleden. 
 
Redactieadres: H. Maijers, Beresteyn 47, 
   tel. 487850 
   e-mail: hetbaken@hervormdgoedereede.nl   
Redactie:   C.E.T. Grinwis-Meeuse, Waterpoort 36, 
   tel. 664214  
   W. de Vries, Molenstraat 26, tel. 492776 
    
Opmaak:   H. Maijers 
 
Kopij:   
In verband met plaatsing en opmaak dient alle kopij  
UITERLIJK op de NEGENDE van de maand ingeleverd te wor-
den op het redactieadres. 
 
Kerkmunten:  maandag 6 april kassier: Bram Tanis  
   van 19.00 -  20.00 uur in de Ark.  
 
De kerkdiensten worden opgenomen. U kunt een cd bestellen bij 
P.J. Grinwis, Capellerij 1, tel. 612158. 
 
Bent u nieuw in onze gemeente en wilt u meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met de evangelisatiecommissie, tel. 
490626. 
 
ANBI Gemeente 
NL 28 RABO 0361300786 t.n.v. Kerkrentmeesters HG Goede-
reede 
  
ANBI Diaconie 
NL 23 RBRB 0943351294 t.n.v. Diaconie HG Goedereede 
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Voor alle mededelingen geldt: zo de Heere wil 
en wij leven.  
 
Alle data zijn onder voorbehoud i.v.m. maatre-
gelen tegen het Coronavirus.  
 
 
 
 
 
  

 
 

Inhoud  
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Oud en van het leven verzadigd. Genesis 25 vers 1 tot 11 
 
Zij die heimwee hebben komen thuis. 
 
Als er ooit een rijpe schoof in de hemelse schuren is binnenge-
dragen is het zonder twijfel Abraham, toen hij op honderdvijf-
enzeventig jarige leeftijd de eeuwigheid binnen ging. 
Hij heeft meer dan wij uit het geloof geleefd wat hem voor God 
rechtvaardigde. Het is in dat geloof dat hij in kalme vrede ont-
slapen is zoals dit Bijbelgedeelte ons beschrijft, om ook ons de 
weg van het zalig sterven te leren. 
Zijn hart verlangde niets meer van deze wereld en hij had dank-
baar genoten van wat zij hem geschonken had. 
Maar nu ging de lust van zijn ziel er niet meer naar uit en hing 
hij niet meer met alle vezels aan het goede van deze aarde. 
Dit is een gezegende oude dag en hoe triest is het als het an-
ders is bij onze grijsaards. 
Hoe hartverwarmend is het als er bij jong en oud in de gemeen-
te iets leeft van de heimwee die Abraham beoefende. 
Omdat er een rustpunt is gevonden in de Eeuwige door het ge-
loof in Jezus Christus. 
Heerlijk is dan het heimwee naar het betere en hemelse Vader-
land boven de wolken. 
Net als de apostel Paulus die een begeerte had om ontbonden te 
worden en met Christus te zijn. 
Dan gaat het niet meer alleen om los te zijn van deze aarde met 
al haar moeite en zorgen, maar bovenal om een zielsverlangen 
naar de hemel. 
Om onze Drieenige God te loven en te danken voor Zijn oneindi-
ge genade. 
Zij die heimwee hebben komen thuis. 
 
Hartelijke groet, 
Simon Romijn 

Meditatie 
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Beroepingswerk 
Na de positieve reactie van het CCBB hebben we nu toestem-
ming gekregen om voor 100% een dominee te beroepen. Op 
grond van het financiële overzicht hebben we voor onbepaalde 
tijd recht op een predikant met een werktijdsfactor van 80% 
en daarbovenop hebben we toestemming om voor 5 jaar (vanaf 
de bevestiging) deze werktijdsfactor uit te breiden met 20%. 
Nu dit rond is kunnen we verder met het beroepingswerk. Houdt 
u vooral de berichtgeving in de Zaaier in de gaten. 
 
 
-       Er komt binnenkort een groslijst met namen beschikbaar, 
 zodat gemeenteleden de tijd hebben om namen in te 
 dienen. 
-      Aan de hand van de ingediende namen maken we een top 
 10. Deze wordt vergeleken met de top 5 van de kerken-
 raad. Daaruit wordt een top 3 (of 5) geformuleerd.  
 De kerkenraad gaat van deze predikanten preken  
 beluisteren. Dit wordt in de kerkenraadsvergadering be-
 sproken en vervolgens wordt bekend in welke volgorde we 
 de predikanten willen  benaderen.  
-      De predikant wordt benaderd, waarbij we vragen of hij 
 open staat voor een beroep. 
-       Staat de beoogde predikant open voor een beroep dan 
 wordt de zondag daarna afgekondigd wie we voor willen 
 dragen en laten we hem die zondag erop of zo snel moge-
 lijk daarna bij ons preken. 
-       Vervolgens is er een stemmingsvergadering waarin verslag 
 wordt gedaan van de beroepingsprocedure en het contact 
 met deze predikant.  

Van de kerkenraadstafel 
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Coronavirus 
De kerkdiensten zoals verderop vermeld in het Baken zullen mo-
gelijk niet doorgaan of in aangepaste vorm. Als kerkenraad con-
formeren we ons aan richtlijnen t.a.v. het coronavirus van het 
RIVM, de (plaatselijke) overheid en de PKN. Voor actuele be-
richtgeving zie: website, facebook en de Zaaier. 
 
 
Een virus o zo klein, 
Niet met het blote oog te zien. 
Verspreidt zich wereldwijd. 
De mensen zijn het vertrouwen kwijt. 
 
De mens is in de war. 
Hoe zal het ons vergaan? 
Geen vertrouwen in de overheid. 
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt? 
 
Waar is dat sterke individu. 
Die zelf zijn richting wel bepaalt. 
Zich niets wil laten gezeggen. 
Of een mening op laat leggen? 
 
Experts moeten hun zegje doen. 
Maar gissen ook maar wat. 
Meer mensen worden ernstig ziek 
Is dit nu al de piek? 
 
Ziekenhuizen overvol 
Te weinig personeel. 
Is er wel capaciteit genoeg? 
Wat hebben we nog voor de boeg? 
 
Onzekerheid alom 
De winkels raken leeg. 
De beurzen staan dik in het rood. 
De hele economie is uit het lood. 
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Het hele land ligt stil. 
Evenementen worden afgelast. 
We sluiten zelfs de kerken 
Om het virus in te perken. 
 
Wie had er ooit gedacht 
Dat het eens zo ver zou komen? 
Dat alles wat zo gewoon leek 
In één klap helemaal bezweek. 
 
Zet het u niet aan het denken? 
Wie heeft hier eigenlijk de macht? 
Zijn het de wereldleiders? 
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht. 
 
We staan met lege handen. 
Er is niemand die een antwoord weet. 
We moeten toch wel gaan beseffen 
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen? 
 
Want in de hoge hemel. 
Daar zit een machtig God. 
Hij regeert over dood en leven. 
En laat de hele mensheid beven. 
 
Kom laten we ons dan buigen. 
Voor zulk een groot en machtig God. 
Ons leven leggen in Zijn hand. 
Het hele mensdom, ook ons land. 
 
Ontferm U over deze aarde. 
Vergeef ons onze schuld. 
Om Jezus wil die met Zijn dood. 
Ons Zijn genade bood. 
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Het geeft ons rust in bange dagen. 
Dat U de macht in handen hebt. 
Om in onzekerheid en smart. 
Te schuilen aan Uw vaderhart.  
 
Bron: onbekend  
 
Geboren 
Begin maart werden er twee baby’s in onze gemeente geboren: 
Daniël van Wijk en Sylke Meijer. Wat een wonder. God heeft 
voor de baby’s en de ouders gezorgd en wil de ouders ook nabij 
zijn in de opvoeding. Opvoeden in de huidige maatschappij is 
niet altijd eenvoudig. Laten we daarom als gemeente ook om de-
ze jonge ouders heen staan en ze opdragen in het gebed.  
 
Uw kerkenraad 

Geboren: 
Daniël van Wijk (Breenstraat 23 – 3 maart 2020) 
Silke Francina Meijer (Blauwe Distelstraat 7 – 6 maart 2020) 
 
Verhuisd: 
de heer C. Grinwis (Looheul 8) naar De Stove 24 
 
Overleden: 
mevr. A.W. Lokker-Blokland (Duinroosplein 10 – 12 februari 
2020) 
 
Doopregister: 
op 16 februari jl. zijn gedoopt: 
Jacoba Pietertje Polie , Achter ’t Hof 3, Ouddorp – geboren 9 
januari 2020 
Hannah Lena Arentje Tanis, Markt 5 – geboren 7 januari 2020 
Gijs Gerrit Willem de Vries, Oostenrijksestraat 12 – geboren 7 
december 2019 
Selina Bandar Rigi, Geuzenpad 8 – geboren 20 augustus 2019 

Ledenadministratie  
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Thuisverkoop 
De thuisverkoop heeft in februari een bedrag opgeleverd van  
€ 800,00. Hiervan is € 250,- bestemd voor  de actie Kerkbalans 
en € 250,- voor de verbouwing van de Ark. 
 
In Ouddorp worden er heerlijke, zelfgemaakte jam en leuke 
steigerhouten accessoires te koop aangeboden. De familie Mier-
op (Spreeuwenstein 23, Ouddorp, tel. 0187-681012) ziet u graag 
verschijnen.  
 
Voor de verkoop van koekjes, boterkoek en advocaat kunt u te-
recht bij de familie Lokker, Haveneind 8, Havenhoofd. 
 
Verjaardagsfonds 
De opbrengst in februari is  € 326,78, waarvoor hartelijk dank. 
 
Begroting 2020 
De begroting 2020 is beoordeeld en goedgekeurd door het 
CCBB.  
 
Bijdrage Het Baken 
Het kopiëren van het kerkblad brengt ook kosten met zich mee. 
Uw financiële bijdrage wordt daarbij zeer gewaardeerd en we 
zien die graag verschijnen op de rekening van het College van 
Kerkrentmeesters, NL28RABO0361300786 o.v.v. bijdrage Het 
Baken. 
 
 
Een hartelijke groet van de (ouderling-)kerkrentmeesters 
 
 
 
 

 

 

Bericht van de kerkrentmeesters 
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Nieuws van de diaconie     
 
 
                                          
Wij vragen uw aandacht voor de collecten van de diaconie die 
gehouden zullen worden in april. 
 
Goede Vrijdag 10 april Josephat Torner Foundation Europe 
(JTFE) 
De Josephat Torner Foundation wil er naar streven dat alle 
mensen met albinisme in een veilige wereld kunnen leven waarin 
zij dezelfde rechten zullen hebben en volwaardige burgers van 
de samenleving kunnen zijn. De JTFE ondersteunt en faciliteert 
de activiteiten van Josephat Torner, een Tanzaniaanse activist 
met albinisme, in de strijd het diepgeworteld bijgeloof over al-
binisme uit te bannen. 
 
Zondag 12 april Eerste Paasdag  Kimon kinderhulp 
Kimon helpt wereldwijd kinderen in nood. Lichamelijke, materi-
ële en geestelijke nood. Daarom gaan hulpverlening en verkondi-
ging van het Evangelie hand aan hand. Kimon zendt mensen uit. 
Dat is hulp van hart tot hart. 
 
Maandag 13 april Tweede Paasdag Bron van Hoop Cambodja 
Bron van Hoop oftewel  Fountain of Hope Cambodja is een stich-
ting die evangeliseert en een programma heeft opgezet in  Cam-
bodja om daar de mensen te helpen in de gezinnen en huisker-
ken op te zetten.  Het programma bestaat uit : Leven met waar-
de, Vreugde van onze kinderen, Ons sterke dorp en Leven met 
Hoop. 
De stichting heeft nu voorlopig drie dorpen geadopteerd. Het 
verlangen is om nog meer dorpen te helpen . De oogst is klaar!  
 
Zondag 19 april Mercy Ships                                                          
Mercy Ships wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning 
van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, 
in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan 
kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat 
ieder mens kostbaar is. De hoofdactiviteit van Mercy Ships is 
een ondersteunende bijdrage te leveren aan de hulpverlening  
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aan boord van ziekenhuisschip Africa Mercy door fondsenwer-
ving, werving van vrijwilligers en bevoorrading van het schip.  
 
Zondag 26 april Dorcas 
Dorcas is een christelijke organisatie voor duurzame ontwikke-
ling, sociale hulp en rampenmanagement. Dorcas zet zich in om 
de opdracht van Jezus Christus te vervullen, nl zorgen voor ar-
men en verdrukten. Dorcas steunt de allerarmsten, ongeacht 
hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. De visie van 
Dorcas is Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht, aan 
mensen in nood en diepe armoede. 
 
We bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Geef, opdat wij kunnen (door)geven. 
 
Hieronder vermelden we de opbrengst van de diaconale collec-
tes, die gehouden zijn in februari: 
 
 2 februari: Moslim  en  Evangelie   € 426,76 
 9 februari: Steunfonds Gem. Geref. Bond € 389,67 
16 februari: Diaconie     € 507,88  
23 februari: Gevangenen Zorg Nederland € 365,07   
 
Het Bankrekeningnummer van de Diaconie is: 
NL23 RBRB 0943 351294 
 
Hartelijk dank voor uw gaven  
en een hartelijke groet van uw diaconie 
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Collecteoverzicht   

COLLECTEOVERZICHT KERKRENTMEESTERS FEBRUARI  

                

                

Datum   
Con-
tant   

Mun-
ten   Totaal    

                

                

2 februari 254,57   470,03   724,60   

                

9 febuari 202,05   434,17   636,22   

                

16 februari 352,25   452,54   804,79   

                
18 februari 
(Bijbelkring) 18,50   27,50   46,00   

                

23 februari 193,45   400,40   593,85   

                

            
----------

--   

        Totaal februari 2.805,46   

                
Kerkradio  

januari 20,00   78,65   98,65   

                
Giften via de bank: 1 x € 100,- en 1 x € 10,-. 
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Grafiek Actie Kerkbalans   

Tot en met februari is voor de actie kerkbalans € 28.367,00 
binnengekomen. 
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Programma van het reisje van de Contactmiddag  
 dinsdag 26 mei 2020 

 
Om 8.00 uur verzamelen we in de Ark en openen we de dag met gebed 
waarna we om 8.30 uur vertrekken richting Werkendam. 
  
In 2015 is het Biesbosch Museumeiland in Werkendam compleet nieuw 
gebouwd. Een spectaculair mooi museum, gelegen op een eiland en ge-
heel ingebed in het landschap. De aankomst is al heel bijzonder omdat 
het museum op een klein eiland ligt. Met de touringcar rijdt u daarom 
via een speciale brug naar de ingang.  
 
Bij aankomst geniet u van een lekker kopje koffie/thee met gebak. 
 
U krijgt in het museum een mooie beeldpresentatie te zien. 
Het museum laat vooral zien op welke wijze de mens tot op heden zijn 
brood in het gebied verdiende en door de handel het uiterlijk van de 
Biesbosch heeft bepaald. Een onderdeel van het Museum Eiland is de 
“Biesbosch Beleving”. 
 
U krijgt rond de klok van 12.30 uur een lekkere lunch.  
 
Na de lunch maken we een fluistertocht per boot met Biesbosch Fluis-
tertours B.V. . 
De "Whisper" & "La Silence" zijn elektrisch aangedreven boten met 
60 zitplaatsen. Door de geringe diepgang kunnen de boten daar varen 
waar andere rondvaartboten niet kunnen komen. Het grote voordeel is 
dat de boten geruisloos door het water varen, waardoor u naast een 
prachtig uitzicht ook de geluiden van De Biesbosch ervaart. Beide bo-
ten varen op milieuvriendelijke groene stroom en zijn voorzien van 
centrale verwarming. 
 
Na de rondvaart drinken we nog koffie/thee waarna we vertrekken 
richting Goedereede waar we rond 18:00u hopen te arriveren. 
 
U kunt zich tot uiterlijk 25 april opgeven om samen met ons dit reisje 
te maken bij Joke (491839) of Greet (492202).  

 
 

Kringen en verenigingen    
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Zaterdag 30 mei 2020  

Pinkstermarkt Goedereede  

 
De jaarlijkse Pinkstermarkt voor het goede doel is op 30 mei. 
De locatie is niet zoals gebruikelijk rondom de haven, maar bij 
de kerk en de Ark.  
 
De goede doelen van dit jaar zijn:  
Kindertehuis Nagydobroni in de Oekraïne. Dit is een tehuis voor 
de opvang van thuisloze meisjes die in financiële of andere nood 
verkeren. Aren en Jo Tanis hebben banden met dit tehuis. Het 
geld komt rechtstreeks ten goede aan het tehuis en de nodige 
voorzieningen voor de meisjes.  
Het tweede doel is het in stand houden van ons prachtige monu-
mentale kerkgebouw.  Om dit gebouw ook aan de buitenkant in 
goede staat en conditie te houden is er jaarlijks veel geld nodig 
voor onderhoud. Zonder uw steun zijn er niet voldoende midde-
len om dit mooie gebouw te onderhouden.  
 
De markt is van 9.30 uur tot 15.00 uur en uw hulp is van harte 
welkom.  
 
Ophalen spullen 
Zaterdagmorgen 9 mei a.s. worden goede, gebruikte spullen in-
gezameld in Goedereede en op het Havenhoofd voor de Pink-
stermarkt.  
U kunt de spullen ook zelf inleveren tussen 9.00 uur en 12.00 
uur bij de schuur aan de Achterstraat nr. 7 te Goedereede.  
 
Oproep 
Wie wil er appeltaart, cake of koekjes bakken voor de verkoop 
op de Pinkstermarkt? 
U kunt de koekjes brengen bij een van de leden van het comité 
of ’s morgens afgeven bij de koekjeskraam.  
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12 april Erika Slurink en Jolisa Markwat 
  reserve Hannah van Erkelens 
13 april  Naomi Voogd en Jaïra Dekker 
  reserve Emma Meuleman 
19 april Nelleke Sperling en Lianne Mackloet 
  reserve Debora Maijers 
26 april Linda Sperling en Christa Mackloet 
  reserve Hanneke Tebrugge 
 
 
 

 
We feliciteren hen die 75 jaar of ouder hopen te worden in de 
maand april 
 
6 april De heer J. Lokker, Doelweg 9, 3252AJ  
7 april  Mevrouw W.P. Vermaak, Hoofdpoortstraat 7, 3252 
  AT 
19 april Mevrouw L.C. Dul - van der Giessen, Jongkoenstraat
  18, 3252AV  
21 april Mevrouw H.J. Tanis - Redert, Beresteyn 64, 3252CK
  
24 april De heer K. Overbeeke, Hongaarseplein 62,  3252AR
  
26 april Mevrouw C. Grinwis - Groenendijk, Hongaarseplein 50
  3252AR  
29 april  Mevrouw D. van Heest - den Eerzamen, Vliedberglaan 
  131, 3253 VT, Ouddorp   
 
 
 
 

Crèche 

Verjaardagen 
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Keer op keer  

  

U, Heere, weet precies de maat, 
maar ook het einde van mijn lijden. 
En zijn er dikwijls zware tijden, 
‘t gaat alles naar Uw wil en raad. 
 
 
Dit troost mij: ‘k ben steeds in Uw hand, 
al rijden soms ook wel de vragen. 
Geef dat ik mij niet zal beklagen, 
niet door verdriet wordt overmand. 
 
 
Komt soms de toekomst op mij aan, 
bewaar me toch voor angstig vrezen. 
Wilt u dan ook mijn Helper wezen, 
als ik door dieper dal moet gaan. 
 
 
Leer bij de dag mij leven, Heer’,  
niet zuchtend voor de dag van morgen. 
Wilt U ook dan weer voor me zorgen. 
U helpt mij immers, keer op keer.  
 
 
Bron onbekend  
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Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: 

'Wij zullen in het huis des HEEREN gaan'.  
Psalm 122 vers 1 

 
 
Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 
19.00 uur:  proponent H.J. Boele, Gouda  
   Zingen: psalm 22 vers 1 en 12 
 
collecten: Josephat Torner Foundation Europe (JTFE) en colle-
ge van kerkrentmeesters 
 
Zondag 12 april 1e Paasdag 
10.00 uur:  ds. H.J. Catsburg, Goes  
   Zingen: psalm 21 vers 4 en 5 
18.30 uur:  proponent H.N. Visser, Middelharnis  
   Zingen: psalm 61 vers 1 en 2 
 
collecten: Kimon Kinderhulp en college van kerkrentmeesters 
 
Maandag 13 april 2e Paasdag 
10.00 uur:  Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht  
   Zingen: psalm 9 vers 1 en 11 
 
collecten: Bron van Hoop Cambodja en college van kerkrent-
meesters 
 
Zondag 19 april koffiedrinken na de morgendienst 
10.00 uur:  Ds. F. Hoek, Schoonhoven 
   Zingen: psalm 24 vers 2 en 3 
18.30 uur:  Ds. T.C. de Leeuw, Sprang-Capelle   
   Zingen: psalm 61 vers 3 en 4 
 
collecten: Mercy Ships en college van kerkrentmeesters 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 26 april  
10.00 uur:  Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers 
   Zingen: psalm 133 vers 1 en 3 
18.30 uur:  Ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de 
   IJssel  
   Zingen: psalm 61 vers 5, 6 en 7 
 
collecten: Dorcas en college van kerkrentmeesters 
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