
Zondag 28 juni

OUDDORP

Doopsgezinde Gemeente

09.30 uur ds. J. Smink

18.30 uur ds. J. Smink

Gereformeerde Kerk

10.00 uur ds. W. v.d. Griend

18.30 uur ds. T. Koster

Rooms Katholieke Martinuskapel

09.30 uur viering

Vakantiekerkdienst. Locatie RCN 

Toppershoedje, Strandweg 2-4

10.00 uur mevr. J. van Bockel-

Swaneveld

***

GOEDEREEDE

Hervormde Gemeente

10.00 uur ds. A. ten Brinke

18.30 uur ds. J.T.H. Pronk

***

STELLENDAM

Gereformeerde Kerk

10.00 uur ds. G.J. Mink (koffie na 

de dienst)

18.30 uur ds. W.J. v.d. Griend

Hervormde Gemeente

10.00 uur ds. M.J. van Oordt

17.00 uur ds. D. Hoolwerf

Hersteld Hervormde Gemeente

10.00 uur ds. A.J. Schalkoort

18.00 uur ds. A.J. Schalkoort

***

DEN BOMMEL

Gereformeerde Kerk PKN

10.00 uur ds. W. van Haften

18.00 uur ds. J. H. Becker

Hervormde Kerk

10.00 uur ds. C. Doornweerd

18.00 uur ds. B. de Borst

***

MIDDELHARNIS

Jehovah’s Getuigen

Koninkrijkszaal, Juliana van 

Stolberglaan 15, Middelharnis

Woensdag 19.30 - 21.15 uur: 

gemeente Bijbelstudie, theocrati-

sche school en dienstvergadering.

Zondag 10.00 - 11.45 uur: 

openbare lezing en Wachttoren-

studie

PKN Emmaüskerk

10.00 uur ds. R. Silvis

18.00 uur stranddienst

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

09.30 uur ds. H. Drost

17.00 uur ds. D.J. van Diggele 

(beleidenisdienst)

Christengemeente Lachai Roï

10.00 uur Menno Domburg 

(doopdienst)

Hervormde Gemeente

10.00 uur ds. M.J. Middelkoop

18.00 uur ds. P.H. van Trigt

***

SOMMELSDIJK

Remonstrantse Gemeente

10.00 uur geen dienst

Exodus kerk

10.00 uur ds. G. Silvis (dopen)

***

OUDE-TONGE

Evangelie Gemeente Flakkee

10.00 uur pastor H.J.P. Scheerme-

ijer

Rooms Katholieke Parochie

09.30 uur Heilige Mis

Hervormde Gemeente

10.00 uur prop. G.M. Meijeren

18.00 uur prop. G. v.d. Berg

Hervormde Gemeente Langstraat

10.00 uur ds. E. Versluis

***

OOLTGENSPLAAT

Gereformeerde Kerk

09.30 uur dhr. G.J. Heinen

18.00 uur dhr. G.J. Heinen

Hervormde Gemeente

09.30 uur ds. H.G. v.d. Ziel

18.00 uur ds. E. Versluis

***

MELISSANT

Gereformeerde Ontmoetingskerk

09.30 uur ds. Ridder-Van Megge-

len

***

HERKINGEN

Hersteld Hervormde Gemeente

09.30 uur ds. A. van Wijk

18.00 uur kand. J. Kooij

Kerkdiensten

En de winnaar is….. 
Rabobank Bankbattle 2015

Goeree-Overflakkee - Op maan-
dag 18 mei jl. hebben de kinderen 
van groep 8 van 30 basisscholen 
uit de regio meegedaan met de 
Rabobank Bankbattle. Een internet 
gestuurde kennisquiz die tactiek, 
strategie en klassikaal samenspel 
vereist. 

De basisscholen waren ingedeeld in 

5 groepen en elke groep scholen 

had één winnaar. De 5 winnende 

scholen zijn: School met de Bijbel 

in Sommelsdijk, OBS Buten de 

Poorte in Goedereede, OBS Ollie B. 

Bommel in Den Bommel, OBS de 

Vlashoek in Westmaas en De 

Bouwsteen in 

‘s- Gravendeel. De winnende 

groepen wisten de kennisquiz als 

snelste en met het juiste antwoord 

af te ronden.

Prijzen
Medewerkers van Rabobank Het 

Haringvliet hebben de winnende 

scholen op woensdag 20 mei een 

bezoek gebracht om de prijzen te 

overhandigen. Naast een heerlijke 

taart kregen de kinderen een 

creatieve workshop naar keuze 

aangeboden. De School met de 

Bijbel uit Sommelsdijk heeft 

gekozen voor een workshop 

Streetbeats, OBS de Vlashoek moet 

nog een keuze maken en de 

overige scholen hebben gekozen 

voor een workshop Light Graffiti.

De kinderen van OBS Buten de 

Poorte hebben de workshop Light 

Graffiti inmiddels gedaan en 

hebben veel plezier gehad: “De 

workshop was super cool!”

(zie de foto)

Leerlingen Buten de Poorte hebben  workshop Light Graffiti  gedaan 

Stellendam - De organisatie van de 
Goede Spullen Markt van de 
Hervormde Gemeente te Stellen-
dam wil iedereen die dit leest 
uitnodigen om op 27 juni de 
Goede Spullen Markt te bezoeken. 

De markt wordt gehouden bij de 

kerk aan de Bosschieterstraat te 

Stellendam en duurt van 09.30 uur 

tot 15.30 uur.

Bezichtiging
Er is verkoop van o.a. “goede 

spullen”, antiek en curiosa, boeken, 

oliebollen, gebakken vis,

kibbeling, eigengebakken cake, 

koekjes, enz.

Voor de kinderen is er o.a. een 

springkussen, schminken en 

enveloppe trekken.

Op het kerkplein is een gezellig 

terras waar u kunt genieten van een 

kop koffie, thee of fris met iets 

lekkers erbij.

De kerk is open voor bezichtiging, 

verspreid over de dag zal er 

orgelspel te horen zijn en om ± 

12.30 uur wordt een middagpauze-

dienst gehouden.

Dirksland - Zaterdag 4 juli is er 
als afsluiting van het seizoen 
weer de marathonbingo met een 
overheerlijk warm en koud 
buffet. 

Dit buffet is gratis als u al de 3 

ronden meespeelt. Speelt u 

minder ronden mee en wilt u wel 

aan het buffet deelnemen dan 

betaalt u voor het buffet €10.

De bingo begint om 16.00 uur en 

de deuren gaan om 15.00uur 

open. 

U kunt zich hier voor opgeven tot 

en met 2 juli bij een van de 

volgende tel.nummers :

493186, 487170 of 0620213165.

Goede Spullen Markt op 
zaterdag 27 juni in Stellendam

Marathonbingo Victoriahal 

Vervolg voorpagina: Mamacafé G-O
Nanda is moeder van twee 

kinderen.

Deze vier professionele vrouwen 

vertegenwoordigen drie elkaar 

aanvullende disciplines: fysiothera-

pie, verloskunde en kinderopvang.

Behoefte
Katelijne verheldert: “Je ziet steeds 

meer mamacafés. Er is behoefte 

aan een plek voor mama’s, waar ze 

regelmatig bij elkaar kunnen 

komen. Waar ze onderling dingen 

kunnen uitwisselen. Er is ook 

behoefte aan voorlichting over 

verschillende onderwerpen. Wij 

zoeken via ons netwerk naar de 

juiste voorlichters. Thema’s zijn 

bijvoorbeeld kinder-ehbo, voeding, 

yoga en massage. Elke keer is er 

een praatje, een activiteit en/of een 

presentatie. En dat allemaal met de 

kinderen erbij! Ook aanstaande 

ouders, vaders, grootouders en 

oppas zijn welkom.”

Nanda vult aan: “Een bepaalde 

groep op ons eiland mist nazorg. 

Voor hen is het fijn om met 

‘lotgenoten’ problemen te bespre-

ken. Wij proberen op onze beurt 

professionaliteit in te brengen. De 

bijeenkomsten zijn interactief. Zo 

kan bijvoorbeeld geoefend worden 

met draagdoeken.”

“Mamacafés worden vaak opgestart 

vanuit moeders,” vervolgt de 

verloskundige. “Hier is dat door ons 

gedaan vanuit professie en 

behoefte. Wij zijn er voor een zo 

breed mogelijk publiek.”

Zij merkt op: “Door te praten over 

gevoelens en ervaringen in het 

moederschap kun je relativeren, er 

de humor van inzien, maar vooral 

ook met oplossingen komen voor 

dilemma’s waar je tegenaan loopt.”

Mamacafé Goeree-Overflakkee
Mamacafé Goeree-Overflakkee is 

eenmaal per maand op woensdag-

morgen van 9.30 tot 11.30 uur 

afwisselend bij Fysiotherapie van 

den Berg en Kinderopvang Kibego 

aan het Achterdorp 5 in Dirksland. 

Moeders krijgen dan de kans 

professionals vragen te stellen. Dat 

gebeurt onder het genot van een 

kopje koffie en in het bijzijn van hun 

kinderen die worden verwend met 

sap, koekjes fruit en rozijntjes. 

Deelname bedraagt € 2,50 per 

gezin en is bedoeld voor de 

onkosten. Wat eventueel overblijft, 

gaat naar de aanschaf van materiaal 

e.d.

Laagdrempelig
Mamacafé Goeree-Overflakkee 

krijgt ondersteuning van ‘vrienden’ 

als o.a. apotheek Mediq, Centrum 

voor Jeugd en Gezin en diverse 

kraamzorginstellingen. Het 

mamacafé onderscheidt zich 

doordat het zowel informeel als 

informatief is. Het is laagdrempelig. 

Er is geen verplichting tot vragen 

stellen of de hele ochtend erbij zijn. 

Men hoeft zich niet aan te melden.

Zin
Katelijne en Nanda besluiten 

enthousiast met: “Kom lekker 

binnenwaaien en kijk of je er wat 

aan hebt. Wij hebben er zin in!”

www.mamacafegoereeoverflakkee.

nl

De ruimte bij fysiopraktijk van den Berg klaar voor Mamacafé

Groot Goeree-Overflakkee
Verschijnt elke dinsdag op 
Goeree-Overflakkee.
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15.00 uur.

Redactie
Algemeen
Nick Ehbel: 06-18251268
Henk Blanke: 06-15683752
Jacquelien Wielaard: 06-29506354 
Pauline Hof: 06-51461598
Dorien Kickert: 0187-681150
redactie@ggof.nl
Sport
Fred Gotzenberger: 06-51283106
sport@ggof.nl
Inzendtermijn redactie tot 
zondag 12.00 uur. 
Sport tot zondag 17.00 uur.

Bezorging
0181 - 316979 
bezorging@groothellevoet.nl

www.ggof.nl

Groot Goeree-Overflakkee Dinsdag 23 juni 2015WWW.GGOF.NL4


