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Meditatie 

Handelingen 2 vers 21 

“Het zal zijn dat al wie de naam van de 

Heere aanroepen behouden zullen worden.” 

We horen wel eens: “Ik wilde wel dat er iets 

gebeurde, zo kan het niet langer...” 

Als een noodkreet van mensen die met 

zichzelf en deze wereld zijn vastgelopen. 

Met Pinksteren is er wél wat gebeurd. Er 

werden harten gebroken en levens 

vernieuwd. Er werd schuld beleden en om 

genade gebeden door wanhopige mensen 

die tot zichzelf kwamen. Mensen gingen 

roepen tot God. 

Roepen gebeurt al vanaf de zondeval. 

Mensen klagen, zuchten en roepen om recht 

en wraak. Maar met Pinksteren werd het 

roepen anders en intenser. De volken van 

deze wereld krijgen Israëls God op het oog 

en Jezus Christus Zijn Zoon. Er komt zicht 

op genade en er wordt geroepen om redding 

en zaligheid. Na Pinksteren is dit uitgebreid 

tot alle hoeken van de aarde door de 

verkondiging van het evangelie. 

Ook bij ons mag het door middel van 

woordbediening gehoord worden. 

De grote vraag voor ons is: Roepen wij ook 

mee om genade door het geloof? Dan zullen 

ook wij zalig zijn en worden.  

Heerlijke troost! 

 

Bericht van de kerkenraad 

Beroepingswerk 
De kerkenraad bedankt u hartelijk voor het 

indienen van namen van beroepbare 
predikanten en proponenten. Met deze 
namen gaan we aan de slag en we 

proberen hier een aantal kandidaten uit te 
halen waarmee wij het beroepingswerk 

zullen vervolgen.  
Diensten 
Nu we weer nieuwe regelgeving van het 

RIVM verkregen hebben willen we vanaf 1 
juni kerkdiensten gaan beleggen met  

 

 

 
maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met 
100 personen, mits de regelgeving niet  

veranderd. Er zullen vanaf 1 juni op de 
zondagavond ook weer livediensten zijn. 

Hier zijn we dankbaar voor. Toch moeten 
we wel realiseren dat we alles niet direct 
kunnen organiseren, zoals we graag 

zouden willen. Houdt er bijv. rekening mee 
dat onder de huidige regelgeving 

gemeentezang wordt afgeraden, niet 
iedereen zal mee mogen zingen in de kerk. 
Voor het beleggen van kerkdiensten wordt 

nog een protocol opgesteld. In het 
algemeen komt het neer op het volgende: 

1) Bent u ziek of valt u in een risicogroep, 
blijf dan thuis. 
2) Iedereen boven de 70 raden we sterk af 

om naar de kerk te komen. 
3) Iedereen komt door de hoofdingang 

naar binnen en verlaat na de dienst de kerk 
door de deur naast de preekstoel. Daar kan 
men ook de collecte geven. 

4) Iedereen desinfecteert zijn handen bij 
binnenkomst en neemt z’n jas mee naar de 

plaats die hem aangewezen wordt. 
Er zal dus geen gebruik gemaakt kunnen 
worden van vaste zitplaatsen. De komende 

tijd zal er ook geen crêche zijn. 
Aanmelden voor het bijwonen van een 

dienst kan bij Leon van der Ham op de 
woensdag of donderdag voorafgaand aan 
de dienst die u zou willen bezoeken. Dit 

kan via de app, de telefoon (06-22457667) 
en email 

(l.vanderham@hervormdgoedereede.nl. 
Geef dan uw naam door, welke dienst u 

zou willen bijwonen en met hoeveel 
personen. Iedereen die welkom is in een 
bepaalde dienst ontvangt daarvoor een 

uitnodiging. Als je niet wordt uitgenodigd 
kunt u zich de week daarop opnieuw 

aanmelden.  
 
Uw kerkenraad 
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Ledenadministratie 
 

Als voorkeurlid ingeschreven: 
• fam .A.J. Lindhout-Hoek (Molenblok 34, 

Ouddorp), vanuit Hersteld Hervormde 
Kerk Ouddorp 

• mevr. J.P. de Winter (Hermansweg 17, 

Ouddorp), vanuit Gereformeerde 
Gemeente Ouddorp 

 
Gevestigd: 
• mevr. N.M. Numan (Breenstraat 19), 

komend van Hellevoetsluis 
• de heer S.P.G. van der Stoel 

(Koningspleisterplaats 318), komend 
van Barendrecht 
 

Geboorte 
• Senna Fabiënne Verduijn (roepnaam 

Senna), 18 mei 2020 Marijkeweg 24, 
3253 BP, Ouddorp 

 

Overleden: 

• mevr. D. Van Heest-den Eerzamen 
(Vliedberglaan 131, Ouddorp –25 april 

2020) 
 

Vertrokken: 

• fam. K.J. Boshoven-Krijger (Breenstraat 
32), naar Ouddorp 

• fam. M.A. Hoogendijk (De Goede Ree 

17) naar Sommelsdijk 
• Wilco Versteeg en Arike Versteeg-Tanis, 

(Melkdijkje 2) naar Nieuwe Tonge  
 
Verjaardagen:  

7 juni: Mevr. A.J.C. Termaaten – Verhage 

 Pieterstraat 9, 3252BK  

22 juni: Mevr. D. Tanis - den Eerzamen

    Breenstraat 25, 3252LB 

 

Preekbeurten:  

Zondag 31 mei 

10.00 uur ds. M.A. v.d. Berg,  

      Groot-Ammers 

18.30 uur ds. N.M. Tramper, Zeist  

collecten: GZB Pinksterzendingcollecte en 

college van kerkrentmeesters 

 

Maandag 1 juni 

9.30 uur dhr. R. Verkaik,  

    Hardinxveld-Giessendam 

collecten: GZB Pinksterzendingcollecte en 

college van kerkrentmeesters 

 

Zondag 7 juni 

10.00 uur ds. R.W. de Koeijer,                            

Waddinxveen 

18.30 uur ds. K. Timmerman, Dirksland 

collecten: Wycliff en college van 

kerkrentmeesters 

Zondag 14 juni 

10.00 uur P.J. Krijgsman, Benthuizen 

18.30 uur ds. B.E. Weerd, Papendrecht 

collecten: diaconie en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 21 juni 

10.00 uur ds. M.B. v.d. Akker,  

      Nieuwerkerk a/d IJssel 

18.30 uur ds. M.B. v.d. Akker  

collecten: stichting Schuilplaats en college 

van kerkrentmeesters 

 

Zondag 28 juni  

10.00 uur ds. M.J. Tekelenburg, Monster 

18.30 uur ds. M.J.J. Verheuvel,                   

Schoonhoven.  

collecten: diaconie en college van 

kerkrentmeesters 

 

 

Bericht van de diaconie:  

 

Wij vragen uw aandacht voor de collecten 

van de diaconie tijdens de coronacrisis. 

Helaas kunnen we elkaar niet in de kerk 

ontmoeten. Hierdoor kunnen wij ook niet 

collecteren, daarom vragen wij aan u om uw 

gift over te maken naar 

bankrekeningnummer 

NL23RBRB0943351294 met vermelding 

Diaconie. Dankbaar zijn we dat menigeen op 

deze manier al een gift heeft gegeven. 

 

Desondanks is het nodig om de te korten 

t.o.v. andere jaren voor de goede doelen te 

compenseren. Wij zijn voornemens om te 

zijner tijd, als de gemeente weer volledig bij 

elkaar kan komen, een diaconale collecte te 

houden voor de goede doelen die in deze 

periode op het collecterooster hebben 

gestaan. Deze collecte zal bij de 

overgemaakte giften opgeteld worden. Dit 

totaalbedrag zullen wij dan verdelen over de 

goede doelen. 

 

 


