
Kerkdiensten: 

Deze diensten zullen waarschijnlijk online zijn.  

Gereformeerde Goede Herder  Kerk 

Voorganger: Ds. A.W. Estié 

Aanvang dienst :  9.30 uur 

 

Maranathakerk 

Voorganger: Ds. J.W. Hooydonck 

Aanvang dienst :  9.30 uur 

 

Hervormde Dorpskerk Oldebroek 

Voorganger: Ds. M. J. Schuurman 

Aanvang dienst:  9.30 uur 

 

Luctor et Emergo 

Voorganger: Br. M. van de Weg 

Aanvang dienst: 9.30 uur 

 

Vrije Evangelische Gemeente  

Voorganger: Br. G. P. Hartkamp 

Aanvang dienst: 9.45 uur 

 

Hervormde Kerk Oosterwolde 

Voorganger: Ds. J. Zuijderduijn 

Aanvang dienst :  9.30 uur 

 

HHK Oosterwolde  

Voorganger: Ds R.P. van Rooijen 

Aanvang dienst: 9.30 uur 

 

Hervormde Kerk Kamperveen 

Voorganger: Ds. A.H. van Mourik 

Aanvang dienst: 9.30 uur 

 

Gereformeerde Kerk Kamperveen 

Voorganger: Ds. J. Bruijn 

Aanvang dienst: 9.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David 
 

Themaweek 
School en kerk 2021 

 



Beste ouders/ verzorgers, 

Voor u ligt de gezinsgids van de themaweek school en kerk. Al vanaf 1988 

werken een aantal  scholen (Timotheüsschool, de Looschool, De 

Regenboog en De Wegwijzer) en kerken (Gereformeerde Goede Herder 

Kerk, Hervormde Dorpskerk, Maranatha Kerk, Luctor et Emergo, de Vrije 

Evangelische gemeente, Hervormde Kerk Oosterwolde en de HHK 

Oosterwolde) samen. 

Vertegenwoordigers van de scholen en de kerken werken samen in de 

commissie ‘School en Kerk’. De commissie bereidt de themaweek voor en 

ook de bid- en dankdagdiensten. Alle materialen rondom het gekozen 

thema wordt ook naar ’t Noordermerk in Noordeinde gestuurd. Ook de 

Koldewijnschoele in Kamperveen doet om het jaar mee. 

In de week van 25 t/m 31 januari hopen we ook weer een themaweek te 

houden. Het thema van dit jaar is ‘David’. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De commissie School en Kerk 

 

Collectedoel: 

We hebben dit jaar samen met de scholen en kerken een gezamenlijk 

collectedoel. Dit jaar is het collectedoel: Voedselbank Elburg en Oldebroek.  

De Voedselbank deelt elke week voedselpakketten uit aan mensen die niet 

meer rond kunnen komen van hun budget. 

De Voedselbank kan niet bestaan zonder een groot aantal Sponsors.  

De Voedselbank wordt bediend door vrijwilligers. 

In verband met deze tijd krijgt de voedslebank minder producten 

aangeleverd. Wij willen daarom graag deze mensen een steuntje in de rug 

geven.  

Vanaf begin 2012 is de Voedselbank Elburg Oldebroek gevestigd in een 

gedeelte van het voormalige VNK gebouw aan 't Straatje 6 te Oostendorp. 

 

Liederen: 

Psalm 23: 1 

Oude Berijming De God des heils wil mij ten Herder wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

 

Nieuwe Berijming Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij. 

Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij. 

Genieten mag ik in een groene weide; 

Hij wil mij naar verfrissend water leiden. 

Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren 

om Hem te volgen en zijn naam te eren. 

 

Themalied 

Ik ben dapper dapper dapper, net als David 

En niet bang bang bang om door te gaan, 

Ik ben dapper dapper dapper net als David, 

Samen met mijn God 

Samen met mijn God 

Kan ik elke reus verslaan! 

 

Als ik speel op het schoolplein 

En ik word gepest, 

Loop ik toch niet weg 

Al ben ik kleiner dan de rest 

 

Want ik ben dapper... 

 

Als ik lig in het donker 

En ik zie een schim (of: spin) 

Doe ik gauw het licht aan, 

Ik ben klein, maar ik ben slim 

 

Want ik ben dapper... 

 

Wil je overwinnen 

Maar je bent niet sterk, 

Met geloof beginnen 

Is het halve werk! 

 

Want ik ben dapper... 

 

Vertellingen die in de themaweek aan bod komen: 

• David bij de schapen: 1 Samuël 16 

• David en Goliath: 1 Samuël 17 

• David wordt koning: 2 Samuël 1-6 

Tijdens de kerkdiensten staat centraal: de ark komt in Jeruzalem 2Samuël6-7 


