Hervormde gemeente Ouddorp
Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdouddorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl

Nieuwsbrief, januari 2018
Overdenking
GROEI, VAN GOD GEGEVEN

“En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.” (Luk. 2:52)
Ware Wijsheid
Geen wonder dat er groei gevonden werd bij de Heere Jezus. Alle zaden van macht en kracht lagen al in
Hem. Die gingen zich ontwikkelen. Ware wijsheid bracht Hij mee van de Vader, maar die nam ook toe in
ongekende zeggingskracht. Het was zó opvallend dat de gehele menigte van mensen opmerkte dat Hij
anders was als de Schriftgeleerden. Hij leerde als Machthebbende. Van Zijn woorden ging kracht uit. En als
Hij sprak stelde Hij ook gelijk een daad. Zijn woord en daad vielen samen. Voor die woorden vielen mensen
of ze liepen er voor weg. Dat zegt wel wat. Dwaas, om voor zo’n grote wijsheid weg te lopen!
Groei in wijsheid was opvallend voor God en de mensen. Voor de Heere paste het precies in Zijn plan, voor
mensen doorkruiste het hun plannen. Waar de Heere Zijn voetstap zet, schopt Hij onze ideeën door de war.
Dat bevalt mensen niet. Wij zijn ook mensen trouwens, net zo vijandig als de inwoners van het heilige land
in het Nieuwe testament. Stoorde u zich aan de wijsheid van Boven? Sloot u zo het oude jaar af? Nog krijgt
u in het nieuwe jaar een nieuwe kans. Grijp dan toch die kans, van God u gegeven. Volhard niet in uw
dwaasheid. Een pad zonder God eindigt in de dood. Een hopeloos pad.
Het nieuwe jaar mocht een jaar van hoop worden voor u, levende hoop.
Ga daarom de weg niet alleen verder. Keer u tot God. Doe het, nu!
Alle excuses die wij maken om niet terug te keren tot de Heere, zullen straks geen stand houden. De Heere
geve u / jouw ware wijsheid.
Weet je wat dat is? Buigen voor God.
Gezonde Groei
De Heere Jezus nam toe in grootte. Dit betekent heel eenvoudig: in leeftijd. Hij werd ouder. Hij gedroeg
zich echt als kind voor Maria en Jozef, maar vooral als Kind van Zijn hemelse Vader. Wat een liefde
ontwikkelde zich in Hem. Het werd zo zichtbaar en zo weldadig toegepast. Overal waar Hij liep liet Hij een
spoor van bewogenheid en barmhartigheid achter. Daar kon niemand de vinger achter krijgen en daar kon
niemand tussen komen. Het was voor velen overrompelend en aangrijpend hoe Hij Zich gedroeg en hoe Hij
sprak. Voor de zelfhandhavers was Hij een bedreiging, want het stond hun verdere doorgroei in de weg.
Voor de armoedigen en kreupelen was Hij hun enige Hoop. En zondaren kwamen tot Hem en verbaasden
zich dat Hij zomaar bij hen binnenliep.
Mag de Heere trouwens bij u binnen lopen dit jaar? Hij heeft er alle recht toe. Hij mag Zich te allen tijde
toegang verschaffen tot uw hart en huis. Intredegeld heeft Hij betaald op Golgotha. Nu heeft Hij recht op
u. Wijs Hem niet af. Immers, straks komt Hij toch. “Hij komt, Hij komt om d’ aard te richten.” Groot zal Hij
verschijnen. Groots zal Hij schitteren. Zalig wie dan in Zijn lichtglans gewandeld heeft. Dan hoeft u geen
vreemd God te ontmoeten.
Uitmuntende genade
Christus nam toe in genade. Opmerkelijk is dat. Hij verspreidde genade en groeide Zelf in genade. Zo was
Hij en zo is Hij. Hij glansde, glom, straalde, gloeide van liefde voor Zijn Vader en voor Zijn gekochte Kerk.
De zaligheid van de Kerk is wel erg duur betaald. Ja, maar dat kwam door die grote genade. Zijn hart was
hierin zo groot, dat Hij niet anders deed dan zoeken en zaligen. Niemand was te slecht en niemand ís te
slecht om door Hem begenadigd te worden. We kunnen ons wel te goed voelen. Dan lopen we in de weg.

Dan blijven we onszelf rechtvaardigen. “Ik kan niet komen.” Of: “Je kunt het niet pakken,” alsof dat
gevraagd wordt. Nee, weet u waarin de genade bestaat? Hij schenkt Zichzelf weg!
Gaat u dit jaar leren leven van genade of blijft u zelf sleutelen? Dat laatste is vruchteloos en maakt je
hopeloos. Dat eerste is vol en geeft vrede. Dan hoef je nooit meer te blijven tobben met je tekorten die je
dagelijks tegen komt, maar mag je die neerleggen aan de voeten van de Heere Jezus. Hij is genoeg
toegenomen in genade om u genade te bewijzen. Hij blijft aan de rechterhand van Zijn Vader bidden voor
biddelozen. Hij blijft strijden voor hen die de strijd niet meer aan kunnen.
Hij geeft overwinning aan hen die de strijd moesten en mochten verliezen.
Het is het jaar onzes Heeren 2018. Hij voor u, daar u anders de eeuwige dood moet sterven. U voor Hem,
omdat u anders moet leven van uw armoede.
Hij is rijk in barmhartigheden. Groot van waarheid, eindeloos goed.
Komt, maakt God met mij groot.
C. van den Berg.

Uit de pastorie ‘Laus Deo’
Meeleven
Mevr. G. Snijder-de Kluiver verblijft in een kamer van het zorghotel in ‘De Vliedberg.’ Diaken T. Grinwis
(Zeebrekersweg 23) onderging een operatie en kreeg een nabehandeling. Dit mocht voorspoedig verlopen.
Mevr. Leeflang (Havenweg 6) verbleef enkele dagen in het ziekenhuis maar mocht weer thuis komen. Mevr.
N. Knöps (Julianaweg 30) moest op 4 januari voor verder onderzoek naar Erasmus MC, waarna ze
waarschijnlijk een toch wel ingrijpende operatie/behandeling zal moeten ondergaan. De Heere zij hen allen
genadig. In de weg van beproeving toont de Heere zo vaak Zijn kracht en nabijheid.
Geboren
Blijdschap en dankbaarheid mag er zijn bij Arjan en Anja Tanis-Grinwis, Wittestraat 10) want de Heere
schonk hen zondagmorgen 10 december een zoon, Juda Clark, broertje van Milan en Tess. Van harte
feliciteren we jullie met dit geschenk uit Gods hand. Kinderen zijn een erfdeel van de Heere, een rijke
erfenis. Opnieuw mag er de roeping zijn de kinderen voor te gaan in het spoor van Gods Woord en hen te
wijzen op Zijn genade. Wat een roeping, maar ook wat een voorrecht. Moge de kleine Juda voorspoedig
opgroeien in de dingen van de Heere. In stilheid en vertrouwen mag jullie sterkte zijn!
Verloofd
Op 7 december mochten onze Bart en Annelies Flikweert zich verloven. Van harte wensen we hen een
gezegende voorbereiding toe op weg naar hun huwelijk. De Heere ga jullie met Zijn heillicht voor. Leef
maar uit Zijn hand. Hij zorgt voor jullie.
Gestorven (1)
Op zaterdag 16 december nam de Heere Adriaantje Jacomijntje van Splunder-Bosland uit dit leven weg, in
de leeftijd van 81 jaar. De laatste tijd zette de ziekte door en namen de krachten snel af. Tot bijna het
laatste toe mocht zij nog bij kennis zijn. Zij werd in liefde omringd door de kinderen en door haar zussen.
Wat me opviel tijdens de bezoeken was, de eenswillendheid met de Heere, die ze toonde. Ze wist dat ze
haar hoop buiten zichzelf in Christus mocht zoeken. De Heere geve troost aan haar zoon Jaques en dochter
Els met hun gezinnen, alsook aan de zussen. Op vrijdag 22 december droegen we haar ten grave na vanuit
het Woord over Luk. 1:39 en 45a gemediteerd te hebben. Een roepstem voor ons allen om bereid te zijn,
mocht het zijn met een verlangen om nu de Heere te zoeken en te dienen.
Gestorven (2)
Op vrijdag 22 december nam de Heere plotseling uit dit leven weg Christiaan van Koppen, gewoond
hebbend Duinkerkerweg 6a, in de leeftijd van 84 jaar. In hem verliest zijn vrouw een geliefde man, en voor
het nageslacht valt een trouwe, zorgzame vader, opa en over-opa weg. In de moeilijke Jaren van onze
gemeente was Van Koppen koster en droeg Hij de zaak van Gods Koninkrijk een zeer warm hart toe. Dit
bleek overigens ook in hoezeer hij betrokken was op de zending wereldwijd. Wat heeft hij veel afgesleept
in liefdeswerk om de zending te steunen. Vóór de kerkscheuring was hij betrokken bij de voortgang van de
gemeente als kerkvoogd. Zo had hij een zeer arbeidzaam leven, reed met zijn SRV-wagen vroeger langs de
huizen en had een open hart voor iedereen. De vruchten van Gods genade wekten anderen tot jaloersheid.
Donderdag 4 januari is hij ten grave gedragen na een rouwdienst in de Oude Kerk, n.a.v. Joh. 14:19 - “Ik
leef en gij zult leven.” De Heere geve vertroosting aan allen die hem missen zullen. En mag zijn
nagedachtenis tot zegen zijn in onze gemeente.
Leervicaris
Zondagavond 21 januari hoopt student F. Visser, die ‘stage’ loopt in onze gemeente, zijn eerste dienst te
mogen leiden. Verwacht wordt dat ik daar een nabespreking met hem over houd. Daarom hoop ik zelf die
avond onder het gehoor te zitten. Wilt u voor hem bidden?
Nieuwjaars groet uit Roemenië
Inmiddels mag ik al ruim een maand in Roemenië verblijven. Het afscheid nemen was niet makkelijk maar
zoals jullie misschien al hadden gelezen in het stukje wat mijn moeder eerder schreef dat Grace zei, ‘Wil, ik
zal voor je bidden!’ Dat is het mooiste wat er is ook al ben je ver van familie dat je toch voor elkaar kunt

bidden waar je ook bent! Het werk wat ik mag doen in het gezin hier gaat gelukkig goed. Daarnaast mag ik
ook wat vrijwilligerswerk doen. Een paar weken geleden ben ik in een tehuis geweest voor weeskinderen
met een beperking. Erg mooi om te zien hoe er mensen zijn die met liefde voor hen willen zorgen! Die
ochtend was er nog een groep vrijwilligers in het tehuis en zo ontmoette ik een jonge vrouw uit Duitsland.
Ze is hier voor een half jaar vanwege haar studie en geeft les op een school voor kinderen met een
beperking. We zien het allebei echt als Gods leiding dat we elkaar ontmoet hebben! Ook voor
gevangenzorg Roemenië heb ik al een paar keer vrijwilligerswerk mogen doen. Drie weken geleden nodigde
mijn Duitse vriendin me uit om met haar mee te gaan naar een Kerstconcert dat werd georganiseerd door
de christelijke medische studenten die hier in Cluj studeren. Zo bijzonder om te zien hoe een zaal vol zit
met een groep christelijke studenten uit Roemenië maar ook andere landen in Europa! Van verschillende
mensen mocht ik een kerstkaart ontvangen, hartelijk dank hiervoor! Ik wens u vanuit Roemenië allemaal
een gezegend nieuw jaar toe! Hoe dat nieuwe jaar zal zijn weet alleen de Heere! ‘Al ken ik de weg niet die
God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids!’ - Maarten Luther
Hartelijke groeten, Willeke
Gebeurtenissen
We willen weer wat vertellen over wat er deze maand gebeurde in de pastorie. Donderdag 21 december
moest mijn man voor de uitslag van het bloed en lever- onderzoek naar het ziekenhuis. Wat een wonder
toen we mochten horen dat de chirurg heel tevreden was en dat de uitslag goed was. De Heere is groot.
We kunnen zijn goedheid soms zelfs niet begrijpen. Op 19 december mocht Grace haar verjaardag vieren.
Wat was ze blij. Ze zei; bijzonder he, dat de Heere nu al 12 jaar voor mij heeft willen zorgen. Het was heel
fijn dat er ook belangstelling voor haar was uit de gemeente en ook kreeg ze heel wat kaarten. Op vrijdag
22 december zijn we met elkaar naar het laatste Kerstconcert van Marcando geweest in Nieuw-Lekkerland.
Het was prachtig. De dominee haalde ook aan dat ze nu maar in vrede heen mochten gaan omdat ze toch
de Heere hierin groot mochten maken. Zondag 24 december mocht mijn moeder 88 jaar worden. Ze mag
nog heel helder zijn maar kan niet meer staan of lopen. Mijn zus en ik mochten als dochters bij haar komen
eten in het huis, wat is het dan een voorrecht om met elkaar de hele familie aan de Heere op te dragen. Ja,
en dan Kerstfeest vieren, hoe doe je dat? Ja, dat kan alleen als je met elkaar als gezin de Heere groot mag
maken. Samen zingen, samen over de grote werken Gods praten. En als dan een kleinzoontje van 4 het
liefste zingt; “mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat Hij niet kan doen,” en wil dit
steeds herhalen. Ja, zo is het toch uit de mond van kinderen? Het Kerstfeest van de zondagsschool, zo
mooi, zo spontaan die kinderstemmen. Grace werd 12 maar zo zei ze zelf; ze wilde niet van de
zondagsschool af maar ze wil wel heel haar leven op de zondagsschool blijven. Geweldig toch?
Nieuwjaarsdag lazen we uit de zuid Afrikaanse Bijbel, de kleinkinderen vonden het prachtig. “Er zijn nog
andere schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen.” Zo mooi het verhaal van de goede
Herder. Een dagboekstukje wat me trof, vrij vertaald uit het Engels, wil ik graag aan u en jullie meegeven.
Openbaringen 22: 12,13: “En zie, Ik kom haastelijk, en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden,
gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”
Daarbij schrijft Joni Eareckson Tada: “In de loop van het achterliggende jaar hebben we vele sprekers
gehoord en vele schrijvers geraadpleegd. Maar na dit alles zeggen we: Genoeg hiervan; Jezus is de Eerste
en de Laatste in Zijn spreken in ons leven. Wat zullen we nog meer zeggen? Tot Wien zullen we anders
heengaan? Waar zullen we heen gaan? Er is niemand zoals Jezus. Het is mijn gebed, dat de plannen die je
maakt, de manier waarop je de tijd doorbrengt, de gedachten die je koestert, de woorden die je spreekt,
het gezelschap dat je zoekt, het leven dat je uitstraalt naar anderen – ja dit alles – heen zal wijzen naar
Hem!”
Met hartelijke groet,
H. van den Berg – van Wijk
Ten slotte
We mochten het nieuwe jaar, het jaar onzes Heeren 2018, binnen gaan. Het was goed om met zovelen het
oude jaar af te sluiten. Welk een voorrecht om onder het Woord te verkeren. Zo hopen we dat de
gemeente dit jaar mag groeien, waar verloren zonen terugkeren tot de Heere en zijn dienst, en waar
afgedwaalde dochters niet meer zonder de Heere kunnen. En zo wil de Heere degenen die Hem kennen en
liefhebben, verder onderwijzen en tot een Zegen stellen.
Met hartelijke groet uit de Oude Pastorie, “Laus Deo,”
Ds. en mw. van den Berg-van Wijk,
Bart en Annelies, Gerrit-Jan en Jantine,
Annemarieke, Mieneke, Samuël en Grace.

Van de Kerkenraad
Ledenadministratie
Ingekomen: Mevr. A.M. van Krieken, Alexanderstraat 4.
Vertrokken/uitgeschreven: Mevr. M.C. Lokker, Dirkdoensweg 21; mevr. J. van der Zwaag, Wilhelminaweg
36 en mevr. J.C. Rabouw-van den End, Oude Nieuwlandseweg 9
Overleden: Mevr. A.J. van Splunder-Bosland, Dorpsweg 41-3 en dhr. K.L. ten Have, Oudelandseweg 21A.

Jarigen
8-jan. mevr. M.A. Santifort – Joppe, Staakweg 22 3247BV Dirksland, 79 jaar.
18-jan. mevr. A.L.H. Barnhard – Verweij Kelderweg 49A 3253TC, 87 jaar.
22-jan. mevr. K. Grinwis – Vlietland De Gracht 31 3253EC, 92 jaar.
26-jan. mevr. K.K. Kleine - van Koppen Broekweg 2 3253XB, 77 jaar.
2-febr. dhr. A. Kool Kelderweg 9 3253TC, 78 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen in het nieuwe levensjaar toe.
Ouderling-Kerkrentmeester
In de komende vacature van de heer C.A.L. Leijdens werd benoemd, met in achtneming van de ingediende
namen, de heer Maarten Pieter Tanis, Wittestraat 14. Hij mocht in afhankelijkheid van de Heere deze
benoeming met vrijmoedigheid en blijdschap aanvaarden. Van harte wensen we hem een gezegende tijd
toe en heten hem welkom binnen de kerkenraad, om tot een Zegen te zijn. Er zijn geen bezwaren
ingediend, zodat zondag 14 januari D.V. de bevestiging plaats mag vinden.
Kerkenraad
Donderdagavond 18 januari komen we om 19.30 uur in vergadering bijeen in de consistorie; ouderlingkerkrentmeester M. P. Tanis jr. hoopt aan te treden. We nemen afscheid van ouderling-kerkrentmeester
C.A.L. Leijdens. Zeer hartelijk danken we hem voor de vele jaren die hij gaf aan onze gemeente, met liefde
en toewijding. Geve de Heere hem en zijn vrouw nog goede jaren om in Sommelsdijk tot een zegen te zijn.
Uw kerkenraad

Agenda, Deo Volente
Zondagsschool

Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. Je mag ook gerust
een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15
uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een
vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of
knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de
oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje.
Zondag 14 januari gaan we weer beginnen. Je bent van harte welkom!
Catechese
Op maandag 8 januari komen we weer bijeen met de catechisanten om 18.45 uur in de ‘Morgenster.’ We
hopen op fijne avonden de tweede helft van de winter. Allen welkom!
Vrouwenkring “Sola Fide “
Allereerst willen wij u en allen die u lief zijn een Gezegend 2018 toewensen!
Wij hopen op goede bijeenkomsten met elkaar als Vrouwenkring en dat de gemeente mag groeien in
geloof, onderlinge liefde en verbondenheid.
Om zo iets te mogen verspreiden van Gods Licht voor deze wereld.
Op 18 december hebben we met de ouderen samen genoten van een heerlijke maaltijd en daarna met
elkaar de Kerstviering gehouden. Het was een waardevol samenzijn met prachtige liederen, gedichten en
schriftlezingen.
Op maandag 8 januari hopen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar te komen. We vervolgen
de Bijbelstudie over Johannes de Doper met als thema: “Levensdoel: Bestemd voor de Heere”. Het volle
licht valt op Hem Die komen zal als Heere en Heiland. Dat houdt ons een spiegel voor: Wat is ons
levensdoel?
Hiermee willen we aan de slag en ook met elkaar over in gesprek, om zo de mogelijkheden te ontdekken
hoe we dit in ons dagelijks leven vorm kunnen geven.
Zin om een keer mee te doen? Van harte welkom!
Aanvang 19.45 uur. In de ‘Morgenster’.
Haak en brei ochtenden/avonden
We gaan proberen de draad weer op te pakken om verder te gaan met lapjes aan elkaar haken voor
dekens. Het is zo mooi om zo met elkaar wat voor de medemens te mogen doen. We hopen de dekens
D.V. in april mee te kunnen nemen naar Roemenië. De volgende data willen we bij elkaar komen:
Woensdagmorgen 10 januari vanaf 9.30 uur.
Maandagavond 15 januari vanaf 19.30 uur.
Woensdagmorgen 22 januari vanaf 9.30 uur.
ALPHA#4
Dinsdag 9 januari met als thema: Hoe kun je geloven?
Geloof, hoop en liefde zijn de kernwoorden van het Christelijk Geloof.
Dat delen we graag met iedereen. Hartelijk welkom. Aanvang 20.00 uur.
De Alpha bijeenkomsten worden gehouden op de volgende datums

Het is niet per se nodig om alle avonden bij te wonen, hoewel er natuurlijk wel een lijn in de opbouw van
de thema's zit. Je kunt gewoon instappen wanneer je wilt, het zijn mooie en informele bijeenkomsten.
Datum:
nr:
Thema:
30 jan-18
5
Bidden: waarom en hoe
20 feb-18
6
Bijbellezen: waarom en hoe
13 maart-18
7
Hoe leidt God ons
3 april-18
8
Hoe kan ik het kwade weerstaan
24 april-18
9
Waarom en hoe moeten wij het anderen vertellen
15 mei-18
10
Geneest God ook nu nog
5 juni-18
11
Hoe zit het met de kerk (laatste avond)
Bijbelkring
Woensdag 10 januari komen we om 20.00 uur bijeen in de ‘Morgenster.’ Ter voorbereiding lezen we
Galaten 2. Iedereen, jong en oud, hartelijk welkom!
Gebedsmoment
Zaterdag 13 januari om 9.00 uur komen we in de ‘Morgenster’ samen om te bidden. Iedereen is van harte
welkom!
Bijbellezing
Woensdag 17 januari komen we om 19.30 uur samen in de Dorpskerk. Het is een gewone dienst waarin
we verder willen gaan met de overdenkingen over de reis die de Heere met Zijn volk ging van Egypte naar
Kanaän. Breng gerust iemand mee. Er is plaats genoeg!
Zanguurtje
Op zondag 21 januari gaan we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk
te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te
komen zingen. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.
GEZAMENLIJKE GEBEDSDIENST 25 januari 2018
Al een aantal jaren op rij werken in Ouddorp de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde kerk, de Roomskatholieke parochie en de Doopsgezinde gemeente samen in het voorbereiden van een gezamenlijke
gebedsdienst in het kader van de landelijke gebedsweek voor de eenheid van de kerken (D.V. 21 t/m 28
januari 2018 a.s.). De gebedsdienst zal zijn op: D.V. donderdag 25 januari 2018 om 19.30 uur. Dit jaar
hopen we weer samen te komen in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. Thema van de
landelijke Gebedsweek 2018 (georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland) is: …’RECHT
DOOR ZEE’… Het thema haakt in op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is
aangedragen door christenen afkomstig uit het Caribisch gebied. God leidde het volk Israël recht door zee.
Daarmee deed God het volk recht: jarenlang was het onderdrukt door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien
de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de
slavernij waaronder zij gebukt gaan en het bestrijden van onrecht. Dit is terug te vinden in het materiaal
dat speciaal voor de Week van Gebed 2018 is ontwikkeld. In de gebedsdienst zal gelegenheid zijn om
gebedsintenties op te schrijven op blaadjes en die vooraan in de kerk te brengen. Ze krijgen dan een plaats
in de dank- en voorbeden in het tweede deel van de dienst. In de dienst zal ook een collecte worden
gehouden voor een goed doel. Verder is na afloop van deze dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee. Voorafgaand aan de landelijke gebedsweek wordt een folder
uitgedeeld bij de uitgang van de deelnemende kerken met daarin aanvullende informatie en ook voor elke
dag een passend gebedsaccent zodat u ook thuis actief kunt meedoen in gebed. Wij hopen van harte u en
jullie op donderdag 25 januari a.s. te mogen begroeten. Boven alles hoopt de voorbereidingsgroep dat de
gebedsdienst en alle activiteiten mogen zijn tot eer van God en tot versterking van banden van geloof
tussen de verschillende kerkelijke gemeentes en mensen onderling.
Preekbespreking
Op zondagavond 28 januari willen we na de avonddienst graag de jongeren ontmoeten. Als kerkenraad
denken we dat het mooi kan zijn dit in de vorm te gieten van een preekbespreking. Daarom nodigen we
alle jongeren van 15-35 jaar hartelijk uit die avond na de dienst in de ‘Morgenster’. We hopen dan de
avondpreek met elkaar te bespreken, mede onder het genot van wat drinken en een hapje. Welkom
allemaal!
Thema-avond voor mannen
Op woensdagavond 31 januari hoopt ds. N.M. Tramper, predikant van de International Reformed
Evangelical Fellowship te Delft om 20.00 uur in de ‘Morgenster’ een referaat te houden met als thema
'Genade in een genadeloze cultuur'.
Hierbij zal ingegaan worden op: (1) onze (Westerse en Nederlandse) cultuur en samenleving en vooral het
genadeloze karakter ervan, en daarbij zullen de drie aspecten van: tijd, geld en geestelijk leven worden
genoemd. Vervolgens zal (2) ook de diepe betekenis van genade aan de orde komen. De gemeente is
geroepen de genade Gods te verkondigen en eruit te leven. Maar wat betekent dat in de praktijk? Dan
moet het gaan om de radicale, onvoorwaardelijke en onwederstandelijke genade van de Heere en wat die

uitwerkt in ons leven. Dan gaat het er niet alleen over hoe wij daar deel aan krijgen, maar ook over de
vrucht ervan in geven en vergeven, en dat is ook in de kerk vaak al moeilijk genoeg. Tenslotte (3) maakt
alleen die genade ons vrijgevig en maakt ons ook getuige. Dan komt het omgaan met mensen die van God
en zijn geboden niet (meer) willen weten of een ander geloof aanhangen aan de orde.

Activiteitencommissie
Terugblik
Afgelopen december hebben we verschillende activiteiten gehad in de gemeente. Zo mocht de kerstpost
weer ingezameld en rondgebracht worden. Tijdens deze inzameling werd er erwtensoep, koffie met wat
lekkers verkocht. Ook waren er enkele gemeenteleden die voor deze gelegenheid kerststukjes hebben
gemaakt voor de verkoop. De opbrengst van de kerstpostactie is € 1.265.55 dit alles is bestemd voor het
realiseren van beelduitzending via kerkomroep.nl. Allen hartelijk dank hiervoor. Ook allen hartelijk dank
voor het maken van de kerststukjes, erwtensoep, lekkers bij de koffie en ook voor het uitzoeken en
rondbrengen van de kaarten.
Op jl. 23 december werd de kerstzangavond gehouden met medewerking van het Christelijk mannenkoor
"Obadja" o.l.v. Jan Bezuijen en het Christelijk kamerkoor “Da lui Cantiamo” o.l.v. Willem Meijboom. Martin
van Moort en Andrea Grinwis bespeelden de dwarsfluit/hobo en Astrid van Rossum de harp. We mogen
terugzien op een mooie avond met zang, meditatie en als afsluiting een mooi gedicht.
De collecte deze avond heeft € 292.90 opgebracht, allen hartelijk dank.
Als laatste actie van het jaar, hebben we voor de 2de keer een oliebollenactie gehouden. Al vroeg in de
morgen waren een aantal commissieleden en bakkers aanwezig, voor de eerste voorbereidingen. We willen
de gemeenteleden die hun hulp aanboden, en alle sponsoren die ons kosteloos producten gegeven hebben
heel hartelijk bedanken. De opbrengst van deze actie is € 579,75. Allen hartelijk dank!
Als activiteitencommissie willen we iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar. We
mogen terugzien op mooie zangavonden en activiteiten.
Ook dit jaar staan er D.V. weer mooie activiteiten op het programma.
Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Graag geven wij u wat informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
De mogelijkheden voor een advertentie zijn:
A8 formaat liggend, lengte 74 mm breedte 53 mm voor de prijs van € 25,00
A7 formaat staand, lengte 105 mm breedte 74 mm voor € 50,00
A6 formaat liggend, lengte 148 mm breedte 105 mm voor € 75,00
A5 formaat staand, lengte 210 mm breedte 148 mm voor € 200,00
Advertenties in kleur zijn in overleg mogelijk, maar dit geeft wel een meerprijs en hiervoor is slechts
beperkt ruimte in het boekje.
In 2018 staan ook al weer enkele zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot. Mocht
u willen adverteren, mail dan een complete advertentie in Word of pdf naar:
activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl en daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken.
Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht.

Verantwoording van uw gaven
Over de periode van 1 t/m 31 december 2017 is het volgende ontvangen:
Kerkrentmeesterlijk beheer
Collecte tijdens kerkdiensten
1.584,77
Bijdrage onderhoudskosten
1.255,30
Pastoraat, 31 dec.
194,32
Gift kerk
100,00
Kerkradio
150,00
Giften via bank (10,-, 20,-, 50,-,3x 100,-, 162,-, 2x 300,-, 600,1000,- en 1250,- )
3.992,00
Kerkbalans (2x 40,-, 50,-, 70,-, 2x 75,-, 150,- en 1815, -)
2.315,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer
€ 9.591,39
Waarde ingeleverde collectemunten € 1.852,75
Diaconie
SEZ, 3 dec.
SDOK, 10 dec.
GZB project Roemenië, 13 dec.

220,40
180,31
55,75

Stg. De Lichtkring, 17 dec.
Steunfonds gem. GB, 24 dec.
Diaconie, 25 dec.
Zondagsschoolactie, 26 dec.
Via bank GZB Roemenië
Giften (50,-, 250,-, 300,- en 2x 500,-)
Totaal diaconie

291,40
216,90
243,75
318,90
250,00
1.600,00
€ 3.377,41

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€ 12.968,80

Kleine Kracht 13e jaargang
Aan giften
Totaal

20,00
€ 20,00

Verjaardagsfonds 2017
Stand vorige keer
Ontvangen
Totaal
Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

682,75
100,00
€ 782,75

Online doneren
Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Door het drukken op de
knop ‘Ik wil doneren’ kunt u kiezen tussen het doen van een eenmalige toezegging of direct betalen met
Ideal. www.hervormdouddorp.nl

Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans
In de tweede helft van januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans weer gehouden. De actie wordt
landelijk georganiseerd, maar de opbrengst van deze actie komt volledig ten goede aan onze eigen
gemeente. Dit jaar is het thema van de actie Geef voor je kerk. Uitganspunt van de actie is om in de
toekomst als gemeente zonder subsidies zelfvoorzienend te kunnen zijn. In de loop van januari kunt u de
folder met antwoordkaart verwachten. Zoals gebruikelijk in voorgaande jaren vragen we u om de
antwoordkaart in te leveren bij de kerk of bij de scriba. We hopen dat we ook dit jaar weer op uw vrijwillige
bijdrage mogen rekenen. Als u geen folder ontvangt, maar wel graag wilt bijdragen kan dit via onze
website onder het kopje Kerkelijke bijdrage / donatie.
Begroting kerkrentmeesters/diaconie
De begroting van het College van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn weer opgesteld en kunt u hieronder
vinden. De begroting ligt ter inzage bij de scriba in de week van 8 tot 14 januari.
Diaconie

begroting
2018

begroting
2017

rekening
2016

baten
baten onroerende zaken

€

6.638

€

7.700

€

7.823

rentebaten en dividenden

€

942

€

638

€

1.544

bijdragen levend geld

€

5.850

€

5.600

€

5.885

€

10.700

€

9.300

€

10.832

€

24.130

€

23.238

€

26.084

lasten eigendommen en inventarissen

€

1.296

€

1.329

€

1.393

Lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€

4.872

€

4.800

€

4.793

verplichtingen/bijdragen andere organen

€

1.356

€

1.265

€

971

Kosten beheer, administratie, archief

€

2.166

€

2.065

€

1.348

Rentelasten/bankkosten

€

140

€

150

€

128

diaconaal werk plaatselijk

€

3.115

€

4.500

€

2.815

diaconaal werk regionaal

€

6.700

€

6.100

€

5.765

Door te zenden collecten
totaal baten
lasten

diaconaal werk wereldwijd

€

11.100

€

9.150

€

11.480

totaal lasten

€

30.745

€

29.359

€

28.693

Saldo baten - lasten

€

-6.615

€

-6.121

€

-2.609

Kerkrentmeesters

begroting
2018

begroting
2017

rekening
2016

baten
baten onroerende zaken

€

11.444

€

10.900

€

12.245

rentebaten en dividenden

€

446

€

1.500

€

1.185

bijdragen levend geld

€

79.625

€

74.680

€

84.073

subsidies en bijdragen

€

14.186

€

19.186

€

8.186

€

105.701

€

106.266

€

105.689

lasten gebouwen exc. afschrijvingen

€

34.269

€

25.971

€

16.678

lasten eigendommen en inventarissen

€

40

€

40

€

1.624

afschrijvingen

€

8.000

€

8.000

€

8.000

pastoraat

€

68.714

€

66.296

€

60.648

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€

750

€

1.567

€

606

verplichtingen/bijdragen andere organen

€

4.504

€

3.302

€

4.372

salarissen

€

3.300

€

3.327

€

3.238

kosten beheer, administratie en archief

€

4.618

€

4.186

€

4.312

rentelasten/bankkosten

€

834

€

878

€

597

€

125.029

€

113.567

€

100.075

€ -19.328

€

7.301

€

5.614

toevoegingen fondsen en voorzieningen

€

-6.998

€

-19.522

€

-20.000

overige lasten en baten

€

4.547

€

3.884

€

6.274

€

-2.451

€

-15.638

€

-13.726

€ -22.939

€

-8.112

totaal baten
lasten

totaal lasten
Saldo baten - lasten

totaal
Resultaat

€ -21.779

Bestemming van het resultaat boekjaar

2018
toevoeging aan

onttrekking aan (-)

Algemene reserve
Overige reserve

€

-21.779

-

€

-

€

-

€

-21.779

€

-21.779

€
Totaal

Per saldo een toevoeging/onttrekking
van

Collectemunten
Zo aan het begin van het jaar is het de moeite waard om een aanvang te maken met de deelname aan het
collectemuntensysteem. Voor u geen sparen meer van of gezoek naar geld. Fiscaal kunt u er ook voordeel
aan hebben, waardoor u meer kunt geven, zonder dat uw besteedbaar inkomen daar onder lijdt. Voor de
kerkrentmeesters is het een veilige manier van geldbeheer. Er zijn blauwe munten met een waarde van €
0,50 per stuk, oranje van € 1,25 per stuk en groene van € 2,50 per stuk. Verkoop vindt plaats in eenheden
van € 50,00 per zakje. Ze zijn verkrijgbaar bij diaken T. Grinwis.

Voor onze jongeren
Zoek de namen op van de personen en vul ze in de hokjes in.
Wat lees je van boven naar beneden?
1. .……. dorste tarwe bij de pers. (Richteren 6:11)
2. ……. nu de Gileadiet was een strijdbaar held. (Richteren 11:1)
3. Door het geloof heeft ……. meerder offerande Gode geofferd (Hebreeën 11:4)
4. Door het geloof heeft ……. stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend.
(Hebreeën 11:21)
5. Door het geloof heeft ……. nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van

Farao`s dochter genaamd te worden. (Hebreeën 11:24)
6. Door het geloof heeft ……. stervende gemeld van den uitgang der kinderen
Israëls. (Hebreeën 11:22)
7. Door het geloof heeft ook ……. kracht ontvangen om zaad te geven. (Heb 11:11)
8. Door het geloof is ……. geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan.
(Hebreeën 11:8)
9. Door het geloof is ……. weggenomen geweest opdat hij den dood niet zien zou.
(Hebreeën 11:5)
10. Toen ……. den HEERE aanriep, zo gaf de HEERE donder en regen te dien dage.
(1 Samuël 12:18)
11. Verder zeide ……. De HEERE Die mij van de hand des leeuws gered heeft die zal
mij redden. (1 Samuël 17:37)
12. Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van ……. (Hebreeën 11:32)
13. Door het geloof heeft ……. door Goddelijke aanspraak vermaand de ark
toebereid. (Hebreeën 11:7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS
Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Van de orgelbank
Het “koningsinstrument” het orgel
In de meeste kerken staat een orgel, deze instrumenten zijn zeer verschillend en je kunt wel zeggen dat er
geen twee de zelfde zijn. Door de eeuwen heen zijn er heel veel orgels gebouwd, kleine en grote
instrumenten ieder met zijn eigen klankidioom, dat werd bepaald door de smaak van die tijd en niet te
vergeten de grote van de kerk en zeker niet in de laatste plaats hoeveel geld was er beschikbaar om te
laten zien hoe de “nederige status” was.
Ook in onze kerk hebben we dit mee gemaakt, het orgel dat in het begin van de twintigste eeuw in de kerk
stond was weliswaar klein, ik meen van dertien sprekende registers in mijn herinnering, (omdat mijn opa
daar speelde) ging ik regelmatig met hem mee en dit was een prima orgel van een gerenommeerde
orgelbouwer.
In de zestiger jaren was het “te klein” en alles moest plaats maken voor de “nieuwe smaak”, de ouderen
onder ons zullen dat nog weten. Ook een nieuw orgel, twee keer zo groot van 26 stemmen werd door een
zeer twijfelachtige orgelbouwer geplaatst in 1963, dat heeft een zeer korte levensduur gehad tot er in 1995
een ander orgel moest komen.
Gelukkig is toen gekozen voor een orgel van een goede kwaliteit en dit instrument van 37 sprekende
stemmen is gebouwd door een befaamde Nederlandse orgelmaker te weten: gebroeders van Vulpen uit
Utrecht. Wanneer dit instrument goed onderhouden wordt zal het eeuwen mee kunnen gaan.
Zo zijn er in den lande heel veel mooie klinkende en bezienswaardige orgels gebouwd en ze hebben allen
één ding gemeen n.l. onderhoud. Er is in de achterliggende jaren heel wat stof in het orgel gekomen door
de verbouwingen die hebben plaats gevonden en dat betekent dat er onderhoud nodig is.

Wij hebben offertes gevraagd bij twee gelijkwaardige orgelmakers, van Vulpen heeft de beste cijfers voor
de offerte geleverd, dat betekent dat het orgel helemaal schoongemaakt zal worden. Alle pijpen en
tongwerken zullen van de laden gehaald en gereinigd worden daarna schoongemaakt en op intonatie
nagezien worden, vervolgens zullen de pijpen en de tongwerken weer terug geplaatst worden en als laatste
weer gestemd worden. Eén balg zal van nieuw runderleer voorzien worden en de windmachine zal
waarschijnlijk een toerental regelaar krijgen zodat er in de kerk vrijwel geen geluid van de windvoorziening
te horen is.
Wanneer deze aanpak zal plaats vinden is nu nog niet bekend, maar wij houden u uiteraard op de hoogte.
Het is de bedoeling dat tijdens het groot onderhoud het orgel bespeelbaar blijft tijden de zondagse
erediensten.
Op donderdagmorgen wordt de kerk altijd schoongemaakt en dan is de kerk ook voor iedereen open en
dan speel ik meestal op het orgel.
Graag wil ik u uitnodigen om het instrument van dicht bij eens te zien en te horen, schroom niet het is zeer
de moeite waard om kennis te maken met ons mooie orgel en de koffie staat klaar.
Als donderdag niet uitkomt, kunt u mij altijd bellen voor een geschikt moment.
Welkom!!! telefoonnummer is: 06 20132445
Jan Bezuijen

Zending en Evangelisatie
GZB-dag op D.V. zaterdag 17 maart 2018 in Barneveld
Thema: Laat je zien!
Voor de tweede keer houden we de GZB-dag in de Midden
Nederland Hallen in Barneveld. De dag, die gehouden wordt op
D.V. zaterdag 17 maart 2018 heeft als thema: ‘Laat je zien!’
Met dit thema willen we samen ontdekken hoe we als kerk
wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. We laten
ons inspireren door verhalen uit Colombia, Slowakije, Libanon,
Zuid-Soedan, waar onze sprekers het Evangelie delen, juist ook
met mensen die door niemand anders worden gezien. Welkom op
deze bemoedigende dag!
Ds. Cees van Duijn opent het ochtend- en middaggedeelte van de dag met een Bijbelgedeelte dat aansluit
bij het thema. De tweede spreker komt uit Colombia, een land dat wordt getekend door geweld. Juist op
plekken waar bijna niemand zich durft te laten zien, brengt ds. Germán Suárez het Evangelie. Zsuzska Tóth
uit Slowakije vertelt hoe zij zich vol overgave inzet voor Roma’s, een groep mensen die onderaan de
maatschappelijke ladder staat en door niemand wordt gezien. Zendingswerkers Heleen van den Berg uit
Libanon en Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan nemen ons mee naar de wereld van mensen die op de vlucht
zijn voor geweld. Hoe laten zij zich aan hen zien, maar ook: wat laten deze mensen hun en ons zien?
Op de GZB-dag is er volop ruimte voor muziek! De begeleiding hiervan is in handen van Jaap Kramer. Er
is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma’s en in de pauze is er tijd voor keuzeprogramma’s, een
verkoop- en informatiemarkt en ontmoeting.
Nieuw: aanmelden!
Van harte welkom op deze bijzondere dag! De GZB-dag begint om 9.45 uur en is om 15.45 uur afgelopen.
Let op! Vanwege het grote aantal bezoekers op de GZB-dag van vorig jaar, is aanmelden dit jaar verplicht!
U kunt zich gratis aanmelden via www.gzb.nl/aanmelden
Komt u er niet uit?
Neem dan contact op met de GZB via info@gzb.nl of 0343 512444.
Locatie
Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld
Vrijwilligers gezocht
Wilt u meehelpen om de dag tot een succes te maken? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger! We zoeken
hulp bij de kinder- en tienerprogramma’s en voor de kinderopvang. Ook hebben we gastheren en -vrouwen
nodig.
Voor meer informatie en voor aanmelden: bel 0343-51244.
Mail naar: hvandijk@gzb.nl of kijk op: www.gzb.nl/vrijwilligers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerktaxi
Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met: Wim Meijer Dorpsweg 39a
Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

JONGERENAVONDEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE
Jongerenavond 13 januari 2018
Spreker: Evangelist J.W.N van Dooijeweert
Thema: 'Wedergeboren tot een levende hoop'
Aanvang 19.45 uur.
Locatie jongerenavonden:
EDUDELTA college (de groen)
Langeweg 107
3245 KG Sommelsdijk.

Kerkdiensten
De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.
Zondag 14 januari 2018
9.30 uur: ds. C. van den Berg

Bevestiging Ambtsdrager

Voorzang
Psalm 66 vers 1 en 2

18.00 uur: ds. C. van den Berg
Psalm 76 vers 2 en 4
Collecte: 1e ZOA. 2e Kerkrentmeesters. 3e Energiekosten.
Woensdag 17 januari 2018 Bijbellezing
19.30 uur: ds. C. van den Berg
Collecte: 1e GZB. Roemenië. 2e Kerkrentmeesters.

Psalm 42 vers 1 en 3

Zondag 21 januari 2018
9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 67 vers 1 en 3

18.00 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

Psalm 77 vers 1 en 2

Bediening Heilige Doop

Na de avonddienst zanguurtje.

Collecte: 1e Gevangenen Zorg Nederland. 2e Kerkrentmeesters. 3e Energiekosten.

Zondag 28 januari 2018
9.30 uur: ds. C. van den Berg
18.00 uur: ds. C. van den Berg

Na de avonddienst preekbespreking zie pagina 9.

Psalm 93 vers 1 en 2
Psalm 78 vers 5 en 6

Collecte: 1e Pastoraat. 2e Kerkrentmeesters. 3e Energiekosten.
Zondag 4 februari 2018
9.30 uur: ds. K. Hak, Goudswaard
Psalm 56 vers 1 en 3
18.00 uur: ds. T.W. van Bennenkom. Goes
Psalm 79 vers 5 en 7
Collecte: 1e Hospice Calando. 2e Kerkrentmeesters. 3e Energiekosten.
Oppasschema
14 januari - Gerjanne en Marijke
21 januari - Annelies en Lotte
28 januari - Mieneke en Myrthe
4 februari - Annemarieke en Annelein
11 februari - Mathilde en Marijke
Hervormde gemeente Ouddorp
Predikant,
Ds. C. van den Berg
Raadhuisstraat 9 3253 AN Ouddorp, tel. 0187 701050
E-mail: kleinezwerver@gmail.com
Scriba,
T. Grinwis
Zeebrekersweg 23 3253 VS Ouddorp, tel. 0187 681980
E-mail: t.grinwis@solcon.nl
Ouderlingen,
C. Grinwis
Preekhillaan 12 3253 VJ Ouddorp, tel. 0187 683280.
E-mail: fam.c.grinwis@filternet.nl
E. Grinwis
Marijkeweg 6 3253 BP Ouddorp, tel. 0187 684442
E-mail: e.grinwis@kliksafe.nl
Ouderling kerkrentmeester,
C.A.L. Leijdens
Groene Zoom 58 3245 CJ Sommelsdijk, tel. 0187 602397
J.A. Struik
Ring 51 3247 BN Dirksland, tel. 0187 603268
E-mail: ja.struik@solcon.nl
Kerkrentmeesters,
L.K. Roelse (secretaris kerkrentmeesters)
Heijburg 3 3253 BX Ouddorp
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdouddorp.nl
M.P. Tanis
Wittestraat 14 3253 XM Ouddorp, tel. 06 52314629. E-mail: mtanis110@msn.com
Diakenen,
M. Bom
Duivenwaardseweg 4 3244LH Nieuwe Tonge, tel. 0187 651523
T. Grinwis
Zeebrekersweg 23 3253 VS Ouddorp, tel. 0187 681980
Chr. van Huizen
Julianaweg 22 3253 BL Ouddorp, tel. 0187 687342
Collectemunten, ledenadministratie en Cd’s,
T. Grinwis Zeebrekersweg 23
Koster, tevens inlichtingen en reservering zaalruimtes Dorpskerk,
C.P. Pikaart Geleedststraat 7 3253 BE Ouddorp, tel. 0187 684494 of
06 57166614 via E-mail: cp.pikaart@outlook.com

