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De liefde van God is in onze harten 

uitgestort door de Heilige Geest.  

De liefde van God wil zeggen dat Hij met 

heel Zijn hart van ons houdt. 

Het is al zo geweldig dat je het hart van een 

mens bezit, dan heb je zijn hele wezen. 

Nu, dat geeft God op de Pinksterdag, Zijn 

hart in onze harten.  

Pinksteren is het feest van de ons thuis 

gebrachte liefde van God. 

Hij heeft ons al zo lang liefgehad; bij de 

schepping, in Bethlehem en zeker op 

Golgotha.  

Maar op de Pinksterdag gaat Hij het ons 

persoonlijk vragen: “Mijn zoon, Mijn 

dochter, geef Mij jou hart.” 

Wat is ons antwoord? 

 

Bericht van de kerkenraad 

Beroepingswerk 

Gezien het tijdstip, zo vlak voor de 

zomervakantie, is het niet meer mogelijk om 

een beroepingsprocedure op te starten. In 

juli komen we als kerkenraad nog bij elkaar. 

In die vergadering maken we een 

prioritering in de lijst van de mogelijk te 

beroepen predikanten. Daarnaast zetten we 

een tijdpad uit voor het vervolg van het  

beroepingswerk. Na de zomervakantie 

kunnen we dan het beroepingswerk 

vervolgen.  

  

Kerkdiensten 

Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat 

we in de afgelopen tijd weer de gelegenheid 

kregen om meer mensen uit te nodigen voor 

de diensten. Toch zijn we ook gebonden aan 

allerlei regels en richtlijnen van het RIVM en 

zullen we op korte termijn nog steeds geen 

normale kerkdiensten kunnen beleggen. Het 

is daarom fijn dat we vanaf 1 juli maximaal 

100 mensen kunnen uitnodigen. Iedereen  

kan zich voor de komende diensten al 

aanmelden via de website. Dat kan ook voor  

 

diensten verder weg in de toekomst. 

Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende 

dienst ontvangt u dan een bevestiging dat 

uw plaats gereserveerd is. Als we kijken 

naar de regels rondom kerkdiensten dan 

verzoeken wij u om na de kerkdienst direct 

naar huis te gaan.  

In de komende tijd is er een aantal 

bijzondere diensten. Zondagavond 5 juli is 

er een dienst die gericht is op de jeugd. 

Zondagmorgen 12 juli hopen Leen en 

Margreet Mierop en Jolien de Winter 

belijdenis te doen. De doopdienst waarin 

Sylke Meijer, Daniël van Wijk en Senna 

Verduijn gedoopt worden staat gepland voor 

zondagmorgen 26 juli. 

 

Bedankt 

In de afgelopen maanden hebben diverse 

mensen uit de gemeente hun steentje 

bijgedragen aan het gemeentewerk. Zonder 

mensen over te willen slaan willen we toch 

een aantal mensen bedanken. We denken 

dan aan de technici, de mensen achter de 

schermen, de musici, degenen die ervoor 

gezorgd hebben dat de financiën werden 

aangevuld (denk aan de drive-in verkoop) 

en de vrijwilligers die de pastorie weer 

hebben opgeknapt. En verder natuurlijk 

iedereen die op welke wijze dan ook zijn of 

haar steentje heeft bijgedragen aan het 

gemeentewerk. De afgelopen tijd heeft ons 

laten zien dat we niet in ons eentje kerk 

kunnen zijn, maar dat we elkaar in heel veel 

opzichten hard nodig hebben. Laten we dan 

ook goed naar elkaar om blijven zien! 

 

Tot slot 

Voor velen van ons breekt binnenkort de 

vakantieperiode aan. Iedereen heeft op z’n 

tijd rust nodig. Echte rust is te vinden bij 

God. Ga met Hem en Hij zal met je zijn…. 

 

Uw kerkenraad 

 



 
Ledenadministratie 

 
Verhuisd: 

• de heer W.F. Molenaar (Waterlooweg   
4, Austerlitz) naar Koolweg 21, 
Ouddorp 

 
Overleden: 

• mevr. J. van Seters-Roozemond 
(Geuzenpad 28 – 4 juni 2020) 

 

 
Verjaardagen  

12 juli Mevrouw C. van Seters – Luime, 

Doelweg 37, 3252AJ  

13 juli  Mevrouw G.A. Groenendijk -    

Moerkerke Vliedberglaan 3a, 

3253VT, Ouddorp 

19 juli De heer J.Tanis, Blienkerd 5, 3252CE 

23 juli Mevrouw C. Westhoeve -van Bloois,

 Blienkerd 9, 3252CE 

23 juli Mevrouw L. Vos – Grinwis, 

Vliedberglaan 48, 3253VT,Ouddorp 

 

Preekbeurten  

Zondag 5 juli 

10.00 uur ds. F. Wijnhorst, Katwijk 

18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg    

(jongerendienst) 

collecten: Geef Hoop en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 12 juli 

10.00 uur ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht  

(belijdenisdienst)  

18.30 uur ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 

collecten: Dabar en college van 

kerkrentmeesters 

 

Zondag 19 juli 

10.00 uur dr. M. van Campen, Ede  

18.30 uur ds. L.W. den Boer, Sliedrecht 

collecten: Kindertehuis Oekraïne en college 

van kerkrentmeesters 

 

Zondag 26 juli 

10.00 uur dr. M. van Campen, Ede 

(doopdienst) 

18.30 uur ds. M.A. Post, Stavenisse  

collecten: Open Doors en college van 

kerkrentmeesters 

 

 

 

Bericht van de diaconie 

 

Dankbaar zijn we voor de binnen-gekomen 

gaven. Dankbaar dat u als gemeente de 

nieuwe weg naar en voor de goede doelen 

heeft gevonden. De goede doelen in de 

maand juli zijn: 

 

Zondag 5 juli  Geef Hoop 

Zondag 12 juli Dabar 

Zondag 19 juli Kindertehuis in Oekraïne 

Zondag 26 juli Open Doors 

 

Wij vragen u om uw gift over te maken 

naar bankrekeningnummer 

NL23RBRB0943351294 met vermelding 

Diaconie. In de maand september zijn wij 

voornemens om de eerste balans op te 

maken, zodat goede doelen hun nodige 

deel kunnen ontvangen. 

 

We bevelen alle collectes van harte bij u 

aan. Geef, opdat wij kunnen (door)geven. 

 

Een hartelijke groet van uw diaconie. 

 

 

Voor alle data geldt: Deo Volente. 

  


