
 

 

                                                   

Vandaag 10-07: 
10:00uur Samenkomst/Avondmaal 
o.l.v. Br. Bas v.d. Bosch 
br. van dienst: Danny Krijgsman 
=========================== 
Woe.  19:30u  Bidstond zending  
Za.  09:00u   Gebedsuur 
=========================== 
Volgende week zondag: 
10:00uur Samenkomst/Avondmaal 
o.l.v. Br. J.v. Duin 
br. van dienst: Gert Schoneveld  

28e editie 2022         Juli — Augustus 

IBAN nummers 
ING: NL85INGB0000018763 

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar,  
te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, met de wetenschap, dat je 
arbeid niet vergeefs is in de Here. 1 Kor. 15:58. 
Zondag, 3 juli, is het startsein gegeven voor een serie van zes openluchtsamen-
komsten. Voor sommigen een grote uitdaging, want het was voor deze de  
eerste keer dat zij openlijk voor hun geloof uit zullen komen in het openbaar. 
Tot nu toe voelde je jezelf veilig binnen de muren van de Ark en nu stap je naar 
buiten waar iedereen je kan zien. Paulus herkende bij diverse gelovigen de 
angst en schaamte om voor Jezus uit te komen in het openbaar. Hij moedigt 
deze gelovigen aan in Romeinen en zegt dit: Ik schaam mij het evangelie niet! 
Wij durven openlijk uit te komen voor het feit dat wij bij jezus horen. Wees 
daarin standvastig en onwankelbaar. Laat je niet tegen houden ervoor uit te 
komen dat je bij Jezus hoort.  
Het afgelopen seizoen hebben velen veel werk verzet in de gemeente.  
Sommigen in het openbaar, anderen meer achter de schermen. Zij zijn  
overvloedig in het werk van hun Heer. Denk aan de schoonmakers welke  
wekelijks het gebouw in perfecte staat opleveren, degene die koffie zetten en 
anderen welkom heten bij binnenkomst. De geluidsmensen, crèche-
medewerkers, zondagschool, beamer, streaming, website, praise, kringen,  
verjaardagskaarten, nazorg, voorbede, evangelisatie, muzikanten, bemoedigen, 
troosten en welkom heten. Als ik alle bedieningen zou opnoemen welke zich 
laten gebruiken als een bouwsteen voor de bouw van deze plaatselijke  
gemeente dan zou deze lijst het gehele olijftakje in beslag nemen.  
U was overvloedig in het werk van de Heer.  
Weet dat wij van elkaar beseffen dat wij samen veel werk voor de Here doen, 
maar weet vooral dat de Here het ziet. Je arbeid is niet voor niets.  
Wij bedanken, namens de hele gemeente, iedereen die op welke wijze ook mee 
gewerkt heeft om deze gemeente op te bouwen. Uw werk is zeer kostbaar voor 
de Here en de gelovigen. Ook al denkt u dat niemand u ziet, of waardeert, weet 
dat de Here u ziet en dat wij u zien.  Ook zien we dat de Here medewerkt want 
soms staan we erbij en kijken we hoe de Heilige Geest zelf Zijn gang gaat onder 
ons en mensen aanraakt en levens veranderd.  
De Here is goed en zeer te prijzen.   
Bedankt broeders en zusters voor jullie inzet, God houdt van jullie. 
      Br. Robert van der Boon - (Voorzitter) 

De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.   

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar. 

Zending Algemeen 

 

gift aan:  

G.C.F Margate 

Zuid-Afrika (Maria) 

gift aan: 

de Ark (Gemeente) 

= Gift Algemeen = 

Jarige in juli 

05-07 Wil Verkuil 

11-07 Marika van Houten 

12-07 Joke Vooijs 

14-07 Riet v.d. Plas 

17-07 Daniël Mastenbroek 

19-07 Jaivy v.d. Zijden 

20-07 Klaas Kuyt jr. 

Loes Teljeur-Derieux 
21-07  

Jasiël Quintero 

23-07 David Hermida 

25-07 Clasina v. Dijk 

27-07 Elisabeth v.d. Plas 

Augustus 

07-08  

Danny Krijgsman 

Klaas van der Plas 

Leyla van der Zijden 

08-08 Barend Bartelings 

15-08 Annie Van der Wiel 



 

 

Email adressen en Website: 
Broederraad:  Broederraad@dearknoordwijk.nl  
Financiële raad:   Financieleraad@dearknoordwijk.nl  
Informatie:  Info@dearknoordwijk.nl   
Olijftakje:  Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
Website:  www.dearknoordwijk.nl 

Oudsten: 
Robert van der Boon (vz) 
Danny Krijgsman 
Gustaaf Burmeister 
 
 

Diakenen: 
Gert Schoneveld 
Vinder Quintero 

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen,  
financieel en in gebed. (samen in gebed elke eerste  
woensdag van de maand en elke zaterdag ochtend) 

 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) 

 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) 

 Arend en Jolinda v. Dorp - (Myamar) 

 Jack en Nel Nugter - (Nederland) 

 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) 

 Fam. C. Bennema - (Wales) 

 Karin v/d Bosch - (Ethiopië)  

 Corry Zandbergen  
 & st. de Zwervende Zwaluwen  - (China / N.Korea) 

 St Help on Helpen - (Nederland) 

 Fam. Quintero-Escalante - (Venezuela) 

 City of Life - (Israël) 

 Br. Rinus Kuyt  
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot,maar er zijn te weinig 
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan 
even met Rinus Kuyt contact op.  
 

Maandrooster juli: 
Za 02-07 09:00u  Gebedsuur 
Zo 03-07 10:00u Openluchtsamenkomst o.l.v. Br.R.v.d.Boon 
Wo 06-07 19:30u Zendingspresentatie Fam. Engels (Venuzuela) 
Za 09-07 09:00u Gebedsuur 
Zo 10-07 10:00u Avondmaalsdienst o.l.v. Br.B.v.d.Bosch 
Wo 13-07 19:30u Bijbelstudie 
Za 16-07 09:00u Gebedsuur 
Zo 17-07 10:00u Samenkomst o.l.v.Br.J.v.Duin 
Wo 20-07 19:30u Bijbelstudie 
Za 23-07 09:00u Gebedsuur 
Zo 24-07 10:00u Samenkomst i.d. Ark, o.l.v. Br.D.Boekhout 
Wo 27-07 19:30u Bijbelstudie/Bidstond 
Za 30-07 09:00u Gebedsuur 
Zo 31-07 10:00u Openluchtsamenkomst o.l.v. Br. Joop Gottmers 
 

Maandrooster augustus: 
Wo 03-08 19:30u zendingsbidstond 
Za 06-08 09:00u gebedsuur 
Zo 07-08 10:00u Openluchtsamenkomst o.l.v. br. Philip Habes 
Wo 10-08 19:30u Bijbelstudieavond 
Za 13-08 09:00u gebedsuur 
Zo 14-08 10:00u Openluchtsamenkomst o.l.v. br. Jan van Duin 
Wo 17-08 19:30u Bijbelstudieavond 
Za 20-08 09:00u gebedsuur 
Zo 21-08 10:00u Avondmaalsdienst  o.l.v. br. Cees Bots 
Wo 24-08 19:30u Bijbelstudieavond 
Za 27-08 09:00u gebedsuur 
Zo 28-08 10:00u Openluchtsamenkomst o.l.v. br. Robert v.d.Boon 

 

 
Laatste olijftakje van het seizoen: 
Vandaag ontvangt u het laatste olijftakje van het seizoen i.v.m. de 
vakanties. De eerst volgende hopen wij weer begin september aan 
te kunnen bieden. Volgend jaar zullen we proberen om ook in de 
zomer een olijftakje aan te bieden.  
 
Spreker: 
Zondag, 10 juli zal, zo de Here wil, Bas v/d Bosch spreken in de 
samenkomst. Deze samenkomst vindt plaats in de Ark.  
Avondmaal: 
I.v.m. de openluchtsamenkomsten zullen wij twee keer het  
avondmaal verplaatsten. Het avondmaal van 3 juli zal verplaatst 
worden naar zondag 10 juli en het avondmaal van 7 augustus  
verplaatsen wij naar zondag 21 augustus.  
 
Bidstond zending/evangelisatie: 
Woensdagavond 13 juli komen we bij elkaar voor gebed. 
We zullen bidden voor de openluchtsamenkomsten en de  
zendelingen in het veld. Komt u ook? Aanvang 19:30uur 

Venezuela: 
Afgelopen woensdag, 7 juli, was het zendingsechtpaar Engels uit 
Venezuela te gast in de Ark. Het Woord ging open en dit was zeer  
bemoedigend, gericht op Jezus’ Zijn gemeente en wederkomst. 
Ook hebben ze verteld  over hun werk op het zendingsgebied in 
Venezuela/Zuid Amerika. Het was een zeer mooie avond, bezoe-
kers bedankt namens de fam. Engels. 
Kijk een op www.worldwideoutreach.net voor meer informatie. 
 
Volgende week zondag: 
Volgende week zondag zal br. Jan van Duin ons voorgaan. De 
Here zegene hem en ons, met een bemoedigend woord van God. 
 
Data openlucht samenkomsten: 
De volgende data zal er geen dienst in de Ark zijn en ook geen 
livestream, i.v.m. de openluchtsamenkomsten. 
Zondag 03 juli om 10.00 met Robert van der Boon 
Zondag 31 juli om 10.00 met evangelist Joop Gottmers 
Zondag 07 augustus met Philip Habes 
Zondag 14 augustus met Jan van Duin 
Zondag 28 augustus met Robert van der Boon 
Zondag 25 september Doopdienst  
 
Doopdienst: 
Zondag 25 september, hopen wij met Gods genade, een tweede 
doopdienst te houden dit jaar. Er zijn reeds twee aanmeldingen.  
Wil je ook gedoopt worden? Meldt je dan aan.  
Ook deze doopdienst zal plaats vinden in de zee. 
 
Vakanties: 
Robert en Karin van der Boon zijn van 9 t/m 30 juli naar Oostenrijk 
Gustaaf en Ria Burmeister zijn van 1 t/m 17 juli naar Frankrijk 
Rinus en Joke zijn vanaf 14 juli t/m 14 aug naar ‘t beloofde land. 
 
Livestream: 
Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd? U kunt live mee 
kijken naar onze erediensten via www.dearknoordwijk.nl of via 
YouTube. Ook kunt u de diensten achteraf bekijken.  
 
 

HTTPS://dearknoordwijk.nl
https://www.gcf.org.za/
https://www.ecmnederland.nl/werker-detailpagina/a324c0d0-0462-41bd-938c-16255a261188
https://www.jacknelnugter.nl/wie-zijn-wij
https://baanphakphing.nl/
http://www.bridgetolight.nl/index.php/kennismaking/karinvandenbosch
https://zwervendezwaluwen.nl/
https://stichtinghelponshelpen.nl/
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.worldwideoutreach.net%2F&data=05%7C01%7C%7Cb0ce29d94d7648c5b9d908da31fb1da1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637877251850931816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIj
http://www.dearknoordwijk.nl

