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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell Langeweg 62  4675 RM 
               Anna Jacobapolder.tel.0167 572796 
    
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas-Verkerke 
   Zijpestraat 9 Sint Philipsland 

Tel.: 06-55107947 
 
PREDIKANT:  Ds. H.C. van het Maalpad, 

Verduinsbos 49  4661 NT Halsteren 
                                   Tel.: 0164-231992  

E-mail: hcvhmaalpad@home.nl  
                                   
DIACONIE:  Rekeningnummer:NL56  RABO 0362 6244 29 
                 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk. 
         
ZENDING:  Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS :  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
 7 januari: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud. 
  3e collecte: Diaconie 
  Na de dienst koffiedrinken 
 
 
14 januari: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
  1e collecte: Stichting steunfonds voor het 
                            Protestantisme in het zuiden 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
21 januari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
  1e collecte: Oecumene 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
28 januari: 10.00 uur: Mevr. M. Maris; Nisse 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
 4 februari: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
              Viering Heilig Avondmaal aan tafel 
  1e collecte: Werelddiaconaat 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
  Avondmaalscollecte: Voedselbank  
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KERKBLAD 
Kopij voor het kerkblad van februari ontvang ik graag uiterlijk 
zaterdag 24 februari. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
NIEUWJAARSLIED. 

Ons ‘Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk’ kent één lied dat 
door de dichter, Jan Wit, specifiek geschreven is voor de 
nieuwjaarsdag. In het (vorige) liedboek, het ‘Liedboek der kerken’, is 
het opgenomen als Gezang 1. In het huidige Liedboek als Lied 513. 
Daar staat het onder de rubriek ‘Kersttijd’. De Kersttijd loopt, kerkelijk 
gesproken, vanaf de ‘Kerstnacht’ tot 6 januari, het feest van Drie 
Koningen. 1 januari valt dus binnen deze periode. 

Dit Nieuwjaarslied is een bekend lied. We hebben het door het jaar 
heen vaker gezongen: God heeft het eerste woord. De tekst spreekt 
eigenlijk wel voor zich. Het sluit ook goed aan op de evangelielezing 
voor de eerste kerstdag. Als in de kerstnacht uit Lucas 2 gelezen is, 
wordt traditioneel op eerste kerstdag Johannes : 1 – 14 opgeslagen. 
‘In het begin was het Woord. Het Woord was bij God. Het Woord 
was God.’ Wanneer God spreekt dan is dat geen loze kreet, maar 
dan doet zijn Woord wat het zegt. Het is een scheppingswoord.   
Zegt God dat er licht moet zijn, dan is er licht. Dat God het eerste en 
laatste Woord spreekt is bemoedigend. Het biedt troost en hoop.   
En het relativeert ook alle menselijke grote woorden die worden 
gesproken. Het laatste Woord, het definitieve oordeel over de aarde 
en de mensen die erop wonen, wordt door God gesproken. En dat 
woord is in Jezus Christus onder ons komen wonen. Dan weten wij, 
als gemeente van Hem, dat wij in Goede Handen zijn. Ook in dit 
nieuwe jaar. Waarvan niemand kan overzien wat zich daarin zal 
voordoen. Elkaar zijn wij gegeven om ook in 2018 samen te geloven, 
te bidden en te zingen. Ook als er stemmen tijdelijk stil vallen. 
Omdat door persoonlijke omstandigheden dit  te hoog gegrepen is. 
Prachtig schrijft Sytze de Vries (in Lied 657) dat een mens zich ‘in de 
nacht door andere stemmen gedragen mag weten.‘ 
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De tekst van het Nieuwjaarslied luidt: 

1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen 
overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 

2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij 
ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. 

3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt 
aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. 

4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is 
van het zijnde oorsprong en doel en zin. 

Oorspronkelijk had Jan Wit nóg een couplet geschreven dat tussen 
de coupletten 2 en 3 geplaatst was. Het luidde: 

God heeft het laatste woord 
Al moeten wij neerzijgen 
in ’t somber rijk van ’t zwijgen 
het wordt door Hem verstoord. 

Dit couplet heeft , zoals dat heet, ‘het niet gehaald’ omdat de 
samenstellers van het Liedboek de tekst te zwak vonden. Er is met 
het weglaten wel een bepaalde opbouw in het lied verstoord. Die 
opbouw is: schepping van de wereld (couplet 1), begin van het 
persoonlijk leven (couplet 2) , eind van het persoonlijk leven (het 
weggelaten couplet), voleinding van de wereld (couplet 3) en 
samenvatting (couplet 4). Jan Wit heeft overigens wel met het 
weglaten ingestemd. 

Dat wij als gemeente een gezegend nieuwjaar zullen mogen 
hebben! Omgeven en gedragen door het Woord dat God sprak, 
spreekt en zal spreken. Zijn woord , dat ook van ons leven is: 
oorsprong en doel en zin. 
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UIT DE GEMEENTE 

Judith Uijl-Nell werd slachtoffer van een verkeersongeval. Een 
periode van rust zal herstel van kneuzingen moeten brengen. Dat 
lijkt goed te verlopen. Er is dankbaarheid: het had ook anders 
kunnen aflopen. Een goed herstel toegewenst. 

Een ongelukkige val deed dhr. I. de Jager in bed belanden. Ook hier 
zal rust herstel van kneuzingen moeten brengen. En ook hier een 
voorspoedig herstel toegewenst. 

Mw. Corry Nuijens ondergaat het traject van chemo- en 
radiotherapie ter bestrijding van een tumor. Bijwerkingen maken de 
gang daarvan zwaar en vermoeiend. Dat zij en degenen die dicht om 
haar heen staan kracht, volharding en vertrouwen zullen mogen 
ontvangen. 

Er zijn aan mij geen namen bekend van gemeenteleden die 
momenteel in het ziekenhuis verblijven. Ook degenen die hier niet 
met name zijn genoemd, maar die wel hun ziekten of zorgen kennen 
wensen we Gods nabijheid toe. En dat zij zich door oprecht 
meeleven gesteund mogen weten. 

30+ GROEP 

De eerstvolgende avond van de 30+ groep is in principe gepland op 
woensdag 24 januari om 19.30 uur in de kerkenraadskamer. Er is 
inmiddels een ‘groeps-app’ aangemaakt die goed werkt. Zodat we 
de laatste informatie met elkaar kunnen delen. Gert-Jan en Heleen 
de Jager beheren deze app. Er is gevraagd aan de deelnemers om 
onderwerpen aan te dragen. Dat kan via de app of via de mail (naar 
Heleen , Gert Jan of naar mij) 

Ook wie nog niet eerder deelnam , maar wel wil komen: van harte 
welkom. 

Tenslotte: 
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Over het kinderlied dat we vanaf nu wekelijks zullen zingen en het 
Groot huisbezoek waarvoor u van harte bent uitgenodigd schrijft 
Scriba Joke Bomas elders in dit kerkblad. 

Van 5 t/m 12 januari ben ik niet beschikbaar voor het kerkelijk werk. 
Voor waarneming is gezorgd. Mocht u in die periode een beroep 
willen doen op een predikant dan kunt u contact opnemen met Joke 
Bomas (06-55107947) 

Hartelijk dank voor de kerstgroeten en goede wensen die wij vanuit 
de gemeente mochten ontvangen. Vanzelfsprekend wensen Karin 
en ik u allen ook een gezegend 2018 toe. Dat de goedheid van God 
( ‘te groot voor het geluk alleen’ zingt lied 650 treffend, maar soms 
moeilijk te aanvaarden) ons in alles staande en gaande zal houden. 

U allen een hartelijke groet, Ds. Henk van het Maalpad 

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  7 jan. Ingrid en Chantal.  Collecte in de kerk 
14 jan. Lisa en Anouk Driek van Nieuwenhuijzen 
21 jan. Judith en Marjolein Bram van Nieuwenhuijzen 
28 jan. Erna en Marcia Annemiek Verboom 
  4 febr.Leontine en Naomi Anouk de Jager 
11 febr.Lizette en Dominique Christiaan de Waard 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  7 jan. Fanny van Strien 
14 jan. Miranda Wisse 
21 jan. Meta van Nieuwenhuijzen 
28 jan. Marja Potappel 
  4 febr. Natalie Nuijens 
11 febr. Irene Boudeling. 
 
KERKTAXI:  
  7-1 ; Sjaak                          Voor vragen over de kerktaxi  kunt 
14-1 : Sylvia                          u tot zaterdagavond contact opnemen 
21-1 : John en Lisa               met Sylvia Reijngoudt.  
28-1 : Martijn                         Tel. 0167 573717  of: 
  4-2 : Bram en Coby                    06 28755011 
11-2 : Rien en Agnes 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG  
 
17-01-1944. Dhr.M.R. Backer. Noordweg 32. 4675 RP  A.J.P. 
27-01-1945. Mevr. M.W. Neele-Quist. Eendrachtstraat 50c 4675 CS 
                                                  Sint Philipsland 
28-01-1946. Mevr. J. Backer-van Bremen. Noordweg 32.4675RP  
 
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig hopen te 
zijn: hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
gewenst 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In januari zal Joke Bomas de bloemen verzorgen, in februari hoopt 
Wendy Geluk dat te doen. 
 
GROOTHUISBEZOEK 
 
Deze keer geen groothuisbezoek voor een bepaalde wijk, maar voor 
alle gemeenteleden. Jeanne de Jager en Joke Bomas hebben een 
en ander uitgewerkt en voorbereid. 
De bedoeling van een groothuisbezoek is dat gemeenteleden op een 
ontspannen wijze elkaar ontmoeten door in gesprek te gaan aan de 
hand van een thema. 
En daarbij iets delen van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen 
en hun geloof. In de hoop dat dit iets toevoegt aan de wijze waarop 
mensen samen gemeente zijn. 
We willen dit doen aan de hand van het jaarthema van de PKN en 
waar we ook de startzondag mee gewerkt hebben, namelijk 

“Een Open huis” 
Met elkaar zijn wij kerk, een huis waar iedereen welkom is en 
genodigd wordt. Maar zijn wij gastvrij? Wat hebben wij de ander, 
onze gast, te bieden en te vertellen.  
Kortom wie zijn wij en hoe beleven wij zelf ons geloof? 
De bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 18 januari 2018 
Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar, 19.30 uur willen we dan 
starten. We eindigen om 21.30 uur.  
U bent welkom bij Martijn & Joke Bomas, Zijpestraat 9 Sint 
Philipsland. 
Aanmelden graag vóór 13 januari bij Joke Bomas 0167-573233/ 
0655107947 of mbomas@zeelandnet.nl 
We zien uit naar de ontmoeting met elkaar! 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Op 7 december heeft de kerkenraad vergaderd. 
 
Enkele punten uit deze vergadering: 
Vanaf 1 januari zullen we elke week het zogenaamde kinderlied 
zingen. Dit is een lied dat we zingen voor de kinderen naar de 
kindernevendienst gaan. In overleg met de leidsters is gekozen voor 
het opwekkingslied “Dit is de dag”. Er zullen gedrukte exemplaren 
achterin de kerk liggen. Wilt u deze a.u.b. bewaren? 
Vanaf 1 januari zullen de kinderen onder de 12 jaar geen zakje meer 
ontvangen voor het verjaardagfonds. Er zal in de oppas of 
kindernevendienst aandacht geschonken worden aan hun 
verjaardag. We hopen zo op een andere wijze de kinderen de 
verbondenheid met de kerk te laten ervaren. 
Zoals u wellicht al weet gaat er binnen enkele jaren veel veranderen 
binnen de classis. De bestaande classis komen te vervallen en 
vervolgens zullen er maar een beperkt aantal overblijven, 
waarbinnen dan weer met kringen gewerkt zal gaan worden om toch 
aansluiting bij elkaar te kunnen zoeken. 
Door de vorming van de combinatie van de protestantse gemeente 
Halsteren –Nieuw Vossemeer en de gereformeerde kerk te Anna 
Jacobapolder (i.v.m. de deeltijdaanstelling van ds. Henk van het 
Maalpad) zijn we, als enige Zeeuwse gemeente, van de classis 
Zeeland naar de classis West-Brabant geswitcht. Daardoor missen 
we soms Zeeuwse evenementen die wel bij ons zouden passen en 
anderzijds worden bepaalde zaken in het Brabantse anders beleefd 
dan bij ons. Toch een cultuurverschil, hoe dicht we ook bij elkaar 
wonen. Het zet ons als kerkenraad aan om goed te zoeken naar 
wegen die het beste bij ons passen. 
We blikken terug op een aantal activiteiten. De 60+ middag, die als 
heel fijn ervaren is, met een goede opkomst van 35 mensen. Het is 
mooi om aan de hand van gedichten en liederen met elkaar te delen 
wat ons raakt of juist bemoedigd. 

De viering van het Heilig avondmaal in de kring, waarbij de kring met 
gevormd werd met de 6e bank blijkt een goede keuze. Er wordt nu 
een betere kring gevormd waar we elkaar kunnen zien. 

Voor een aantal gemeenteleden was afgelopen jaar een bewogen 
jaar, waarin afscheid van een geliefde genomen werd. Tijdens de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar werden ze herdacht in een 
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mooie persoonlijke dienst, waarin we bemoedigd werden dat God 
ons wil helpen bij onze zorgen en lasten, met Zijn liefde. God gaat 
met hen verder, daar waar wij hen los moesten laten. 

De jongeren zijn een terugkerend agendapunt op de 
kerkenraadsvergadering. Hoe betrekken wij onze jongeren bij de 
kerk, laten we hen weten dat ze erbij horen.                                        
De volgende vergadering zal 25 januari 2018 plaatsvinden                    
Dit zijn enkele punten uit de vergadering 
 
BEDANKT 
Een heel hartelijk dankjewel is op zijn plaats voor iedereen die in de 
decembermaand een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van 
de activiteiten die plaats gevonden hebben in de kerk. Zichtbaar of 
op de achtergrond, zijn er heel veel mensen in touw geweest om 
alles op rolletjes te laten verlopen. Wanneer je namen gaat noemen, 
loop je de kans iemand te vergeten. Dat gaan we dus niet doen, 
maar voor alle hulp een welgemeend BEDANKT!!  Namens de 
kerkenraad. 
 
WEBSITE EN FACEBOOK 
Onze Kerk  staat tegenwoordig op Facebook. 
U kunt het volgen, maar ook wat nieuwtjes van onze Kerk in kwijt. 
Foto's of nieuwtjes, gedichtjes of stukjes die met de kerk te maken 
hebben kunt U sturen naar Judith Uijl-Nell zij  beheert het facebook 
van de Gereformeerde Kerk   Anna-Jacobapolder . 
nell_judith@hotmail.com. 
Waarschijnlijk weet u wel dat we al heel lang ook een site hebben. 
Onder de rubriek foto’s staan weer nieuwe foto’s van 2017. Voor 
Informatie voor en over de site kunt u terecht bij Fanny van Strien 
funniestfanny@hotmail.com    
 
HARTELIJK DANK ALLEMAAL 
Arend & Annemieke Stander willen u hartelijk bedanken voor de 
felicitaties, bloemen, kaarten, bezoekjes en leuke attenties die wij 
van u mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 45 jarig 
huwelijk. Het was heel hartverwarmend om dit te ervaren, wij vonden 
het geweldig dat er zo aan ons gedacht is. Ook willen wij u allen een 
goed, gezond en gelukkig 2018 toewensen. 
Hartelijke groeten van Arend & Annemieke 
 

mailto:nell_judith@hotmail.com
mailto:funniestfanny@hotmail.com
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Momenteel heeft de kerk 2 bankrekeningen: een bij de Rabobank en 
een bij de ING bank. Dit betekent ook dubbele kosten voor het 
aanhouden van de rekeningen.  
In verband met die kosten gaan we de ING-rekening van de kerk 
(NL57 INGB 0000 5634 37) opheffen. Dit zal gebeuren in de loop 
van 2018. We vragen u voortaan uw betaling te doen op de 
Rabobank-rekening van de kerk: NL40 RABO 0353 4001 14. De 
gemeenteleden die regelmatig op de ING-rekening betalingen doen, 
zullen we ook persoonlijk bericht sturen. Mocht u vragen hebben, 
dan horen we het graag van u! 
 
GETELDE COLLECTEN OP 6 DECEMBER 
Zending (deur) €  170,09 
60+ middag 131,50 
Actie schoenendoos 170,00 
Maaltijdvoorziening (avondmaal) 98,30 
Vluchtelingkinderen in Ned. 103,85 
Dankdag 349,25 
Pastoraat eigen kerk 169,45 
Kerk 100,45 
Onderhoud 297,94 
Diaconie (deur) 87,45 
Diaconie 38,81 
 
KERSTZANGDIENST: 
 
Op Vrijdag 22 december werd om 19.00uur onze kerstzangdienst 
gehouden, en  we kunnen terugkijken op een mooie avond met een 
prachtig programma. 
Ons koor had eerst die middag een generale repetitie, en daarop 
volgend een gezellige broodmaaltijd in de consistorie. Om 19.00uur 
begon de Kerstzangdienst. 
Dit was tevens de laatste avond van dit Kerstproject voor het koor. 
De Kerk was goed bezet, maar niet zo vol als we gewend zijn op 
Kerstavond . 
Het tijdstip, en het was een gewone werkdag, dat was voor velen de 
reden dat ze er niet bij konden zijn. Toch hebben we zelf een fijn 
gevoel overgehouden aan deze fijne zangavond. 
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Ons koor  o.l.v. Annet   heeft weer uitstekend hun best gedaan om er 
een mooie uitvoering van te maken. 
Er was ook  veel samenzang van bekende Kerstliederen, en dat met 
begeleiding van Arend op het orgel, Rob met z’n gitaar, Joke met 
haar saxofoon, Anouk de bugel, en Sylvia met haar trompet,  was 
heel mooi. Deze keer was ook burgemeester van de Velde in ons 
midden, ook zij heeft genoten, zoals ze later zei. Onder het genot 
van warme chocomel of Glühwein, hebben we nog gezellig 
nagepraat. 
Alle medewerkende heel hartelijk dank voor jullie inzet. Ook degene 
die gebed, lezing en meditatie en de catering  voor hun rekening 
hebben genomen. 
 
Het hele Kerstproject was in handen van de Kerstcommissie. 
Ook voor de dienst op Kerstmorgen bedanken we de leidsters van 
de kindernevendienst, de blazersgroep o.l.v. Arend , Dominique die 
solo zong, en de kinderen die hun mooie liedjes zongen en daarbij 
ook muziek maakten. Het project ; Gedragen door Gods liefde 
;   was goed voorbereid, en uitgelegd. Een prachtig houten bord in 
de Kerk die dit thema elke week  uitlegde en uitbreidde. Heel 
erg bedankt daarvoor. 
 
KERSTDINER MET DE EETGROEP . (Alleenstaanden) 
Donderdag 28 december hebben de deelnemers van de eetgroep 
voor alleenstaanden een verlaat Kerstdiner gehouden. 
Er kwamen 18 mensen in het Dorpshuis bij elkaar om  dit eerste 
kerstdiner voor deze groep te houden. 
Een paar vaste deelnemers  konden niet komen  vanwege ziekte, 
dat was erg jammer want het erg gezellig. 
We hadden een menu met 5 gangen, en  begonnen met een lekker 
drankje en traktatie van één van de deelnemers, daarna tussen de 
heerlijke gerechten door werden er gedichten en een kerstverhaal 
voorgelezen. Een heerlijk toetje gegeten, en na een gezamenlijk lied 
en de wensen voor het nieuwe jaar ging iedereen weer huiswaarts. 
We hebben samen een heerlijk en gezellig Kerstdiner gehad. Ook 
met dank aan de kok  en beheerster Nelleke Kortekaas. 
De volgende maand is het Dorpshuis wegens verbouwing gesloten, 
daarom mogen we deze maandelijkse maaltijd in de 
consistorie  gebruiken. Dat is op 25 januari aanvang  17.00uur in de 

Gereformeerde Kerk.  Iedereen is ook daar van Harte welkom. 
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Kijkje bij het kind 
 
We zijn met de kinderen op de eerste advent- 
zondag gestart met het project  
“Gegrepen door Gods Liefde”. 
 
De knoop van scheepstouw (Jona zijn boot) 
als teken van verbondenheid en tevens 
“Hoop”, want God laat ons niet los.  
De vis (waar Jona in zat) want God redt.  
Het Hart als teken van liefde want God houdt van ons allemaal.  
De roos (door de kinderen gezien als ster) van het kompas want 
Jezus wijst ons de juiste weg. 

De geboorte van  
“onze redder” Jezus verbeeld 
in de reddingsboei hebben de 
kinderen met Kerst 
toegevoegd. 
Op de laatste zondag van 
2017 hebben wij het anker 
toegevoegd aan het project. 
 
Vele bewerkingen die in de 
verhalen van Jona verwijzen 
naar hoop en liefde. 

Daarin missen we nog één hele 
belangrijke namelijk: 
  
 GELOOF 
 
      Om te leven in geloof,   
  Vertrouwend op Zijn hoop 
      Verbonden uit liefde 
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VAN DE ZWO GROEP 

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 

Gebed voor het nieuwe jaar. 

Ook het nieuwe jaar willen we samen met God beginnen. Hierbij een 
gebed om Gods zegen voor 2018. Bid u mee? 
Gebed. 

Goede God, 

We hebben het oude jaar afgesloten, nu is er een nieuw jaar. 

Wat zal het ons brengen, dit nieuwe jaar? Meer oorlog in onze 
wereld, meer ongeluk, meer angst voor de levens van onze 
geliefden, voor onszelf? 

We vragen U, God, wees met ons. Sterk onze hoop en ons 
vertrouwen, dat er een toekomst is voor ons allemaal. Zelfs als onze 
toekomst er donker uitziet, we weten dat U een God bent, die een 
weg kan banen, waar geen weg meer mogelijk lijkt. 

We vragen U, God, zegen ons en onze geliefden in dit nieuwe jaar. 
We bidden voor onze wereld, dat er meer vrede en gerechtigheid 
komt, meer liefde en licht in de tijd die komt.                                           
God, we geloven dat U met ons bent, want U bent de God van 
gisteren, vandaag en morgen in eeuwigheid,                              
Amen   
 
COLLECTE  VOOR KINDEREN IN DE KNEL 
 
De collecte voor kinderen in de knel tijdens de zangdienst heeft € 
278,50 opgebracht en op eerste Kerstdag € 201,00. 
Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

De ZWO groep 
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NIEUW PROJECT 

 Op donderdag 23 november zijn de ZWO en de diaconie naar de 
jaarlijkse vergadering van de classis in Oudenbosch geweest. 
  
Wij hebben daar informatie gekregen over een nieuw project dat we 
samen met de gemeente Halsteren, Nieuw Vossemeer en Bergen 
op Zoom hebben opgestart. Voorheen hebben we 3 jaar het project 
Myanmar gesteund. Misschien weet u nog dat 2 jonge mensen in 
onze kerk over hun land kwamen vertellen. 
We hebben nu het project Syrische vluchtelingen in het buurland 
Libanon en Jordanië. 
Met uw giften en gebed proberen we gezinnen in vluchtelingen 
kampen te helpen. 
  
POSTZEGELS EN AANZICHTKAARTEN 
Onlangs hebben we een grote volle doos met mobieltjes, 
aanzichtkaarten, geboortekaartjes, en cartridges mee gegeven met 
mensen van Kerk in Actie. 
Landelijk brengt het ieder jaar een mooi bedrag op. 
  
Hartelijk dank voor het sparen en inleveren. 
 De ZWO en de Diaconie. 
 
COLLECTE VOOR OECUMENE OP 21 JANUARI  
 
Verschillende kerken, één Lichaam  
Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk 
bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 
internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije 
kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit 
de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen 
praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor 
kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen 
migrantenkerken en plaatselĳke Nederlandse gemeenten, waardoor 
de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelĳk 
meer gestalte krĳgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het 
Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk. 
De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor 
andere oecumenische initiatieven in Nederland.  
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COLLECTE WERELDDIACONAAT 4 FEBRUARI 
 
Visserijslaven in Ghana naar huis 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op 
het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden 
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit 
kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het 
Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als 
Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van 
hun slavenmeesters.  
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt 
hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve 
psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om 
een beter bestaan op te bouwen. 
 

 
VROUWENVERENIGING ANNA JACOBAPOLDER. 
 
De christelijke vrouwenvereniging “ Passage" verandert per 1 januari 
2018 van naam.  De naam van deze vereniging wordt vanaf het 
nieuwe jaar "vrouwenvereniging Anna Jacobapolder".  
Dit wordt dan een zelfstandige vereniging die met deze naam bij de 
kamer van koophandel staat ingeschreven. 
De vrouwenvereniging komt maandelijks op dinsdagavond bij elkaar 
voor een leerzame avond met uitgenodigde sprekers, of voor een 
creatieve avond. 
Deze  avonden zijn altijd goed bezocht en heel gezellig. 
In de maanden januari en februari kunnen we vanwege een 
verbouwing niet in het Dorpshuis terecht , en gaan we de avonden in 
de consistorie van de kerk  houden. Daarvoor willen wij als 
vereniging  de kerkenraad hartelijk  bedanken. 
Op dinsdagavond 23 januari komt podoloog  Dhr. Beijaards uit  
Lepelstraat een avond verzorgen. U bent van harte welkom op deze 
avond om 19.30uur in de consistorie van onze kerk. 
Graag tot dan, namens  het bestuur van" vrouwenvereniging Anna 
Jacobapolder". 
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UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy. 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
Van harte welkom.  
Dus nu: 5 februari, 5 maart.  Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
 
 
BERICHT 
 
Toen het kerkblad bijna klaar was ontving ik bijgaand bericht nog  
waar ik graag nog een plekje voor gemaakt heb:   
Anneke 
 

Beste mensen, 

Op 13 november j.l. kreeg ik en herseninfarct. Na in het ziekenhuis 
van Gent en Terneuzen te hebben gelegen ben ik nu weer thuis. 
Lezen, zien, lopen en soms praten valt mij nog moeilijk. Binnenkort 
start de revalidatie. Voor de vele fijne en hartverwarmende reacties 
die ik uit Anna Jacobapolder ontving, wil ik u van harte bedanken. 
Mede namens mijn vrouw Afra wens ik u allen een heel goed, dat wil 
zeggen “zalig” , 2018 toe. 

Met vriendelijke groet, 

Ds Arl Klap 
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TREKTOCHT DOOR DE TIJD. 
 
Wij maken hier een trektocht door de tijd. 
en onze voeten zoeken zeek’re wegen, 
de rechte paden tussen vloek en zegen, 
de horizont achter de eindigheid. 
 
Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is. 
en onze ogen speuren in het duister 
naar vonken van uw glans en van uw luister, 
een ster, een vuurvlam in de wildernis. 
 
Wij tellen dagen naar wat komen gaat. 
en onze harten vullen zich met leven, 
met de beloften ooit de mens gegeven, 
dat U het bent, die in ons midden staat. 
 
Wij leven tastend op uw toekomst aan. 
en onze monden spreken van de dromen, 
van visioenen, werelden die komen. 
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan. 
 
Uit: Rakelings Nabij  van Alfred C. Bronswijk    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


