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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:   NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk 
                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com 
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell 
    Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572796 
 
SCRIBA:  Mevr. A. van Strien-van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 

Tel.: 0167-572682 
 
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. A. 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    

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com


3 
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  2 april: 10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 9 april:  10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant 
 1e collecte: Project 40 dagen tijd 
 2e collecte: Onderhoud  
 Deurcollecte: Diaconie 
 
14 april.  Goede Vrijdag.  
 19.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 Geen collecte.                                                    
 
16 april.  PASEN. 
 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
                        m.m.v. gelegenheidskoor en blazersgroep. 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: HONGER IN AFRIKA 
 
23 april: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle aan den IJssel 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
30 april: 10.00 uur: Ds. W. Speelman; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 7 mei: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het mei nummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 29 april. Met vriendelijke groet,  Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
OPGESTAAN.  ROZE WC PAPIER. HAARDRACHT. 
KWALITEIT DUITSE  MITRAILLEURS IN WO II. ZONNEPANELEN. 

OFTEWEL:  WAT BETEKENT PASEN VOOR ONS? 

 
Grote kans dat u helemaal niets begrijpt van dit opschrift. Ik zal u 
wijzer maken. 
 
Dinsdag j.l. hield een beleidsmedewerker van de PKN, dr. Sake 
Stoppels,  in Halsteren een inleiding met als thema: ‘waar blijft de 
kerk…..en hoe?’. Naast beleidsmedewerker is Sake Stoppels ook 
werkzaam aan de VU. Als universitair docent in de praktische 
theologie. In zijn, door alle aanwezigen boeiend gevonden, lezing 
vroeg Sake Stoppels onder andere aandacht voor het 
geloofsgesprek. Hij leidde dat in met een voorbeeld. Toen hij nog 
gemeentepredikant was legde hij zijn oor te luisteren tijdens het 
koffiedrinken na een dienst waarin hij had gepreekt over Johannes 
15. Jezus noemt zichzelf de ware wijnstok en wijst ons aan als zijn 
ranken. Ook het Heilig Avondmaal werd in deze dienst gevierd.  Wat 
zou het gesprek na afloop zijn in de koffiehoek?  
Sake noteerde een aantal onderwerpen: Er werd gesproken over zijn 
kapsel dat door zijn echtgenote enigszins ongelukkig was geknipt. 
Een ander onderwerp was de vroegere verkleuring van het 
drinkwater onder invloed van roze WC papier. Er werd gesproken 
over de superieure kwaliteit van Duitse mitrailleurs  tijdens  WO II. 
En ook over het rendement van zonnepanelen en het gedoe om 
subsidie voor de dingen te krijgen.   
 
U begrijpt wat Sake Stoppels met dit voorbeeld wil zeggen: In het 
algemeen spreken we niet zo snel over ons geloof. Soms een 
kwestie van durf. Maar vaker, denk ik,  een kwestie van 
verlegenheid. We weten niet goed wát we moeten zeggen. Of hóe 
we onder woorden moeten brengen wat ons ten diepste beweegt. En 
denkt u nu niet dat een dominee daar nooit last heeft. Die staat wat 
dat betreft zeker niet bóven de gemeente.  
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Eén woord uit bovenstaand opschrift is nog niet genoemd. Het 
woord ‘Opgestaan’. Ik bedoel hiermee de titel van een boekje met 
meditaties rond het paasevangelie. Kortgeleden  door de Raad van 
Kerken in Nederland  uitgegeven. De meditaties zijn aangeleverd 
door voorgangers uit diverse kerken en kerkgenootschappen. O.a.:  
Rooms Katholieke Kerk, PKN, Syrisch Orthodoxe Kerk, Anglicaanse 
kerk in Nederland, Zevende-dags Adventisten, Leger des Heils,  
Oud –Katholieke kerk, Quakers  en nog anderen. Een zeer divers 
gezelschap dus. Boeiend. Alle voorgangers schreven over het 
centrale thema van de Christelijke Kerk: De Heer is waarlijk 
opgestaan! Ieder is het over één ding eens: Zonder dát geloof blijft 
de kerk nergens. En hoeft zij ook nergens te blijven. Want wat heeft 
zij dan nog te bieden dat elders (soms nog beter) ook kan worden 
gehoord en gevonden?  
 
Maar, wát zeg je nu eigenlijk als je belijdt: de Heer is waarlijk 
opgestaan! Wie genoemd boekje leest leest verschillende 
betekenissen. Soms zijn die verschillen aanzienlijk. Kan de 
boodschap van de Opstanding zó verschillend worden gehoord en 
verstaan? Is de Bijbel daarover dan niet éénduidig en duidelijk 
genoeg?   Blijkens het slotwoord van het boekje ben ik niet de enige 
die de verschillende interpretaties  niet zonder meer verrijkend kan 
vinden. Het is ook verwarrend. Dat voelt ongemakkelijk.  Dan is het 
makkelijker om maar te spreken over het kapsel van de voorganger, 
de invloed van gekleurd WC papier op drinkwater, de effectiviteit van 
bepaald  wapentuig of het rendement van diverse zonnepanelen. 
Maar is dat het dan?  Of zou die verwarring geen eindpunt, maar 
juist ook een startpunt kunnen worden. Om het bericht van de 
Opstanding van Jezus uit de doden telkens opnieuw te wíllen horen. 
En telkens opnieuw te wíllen overdenken. Om het  je meer eigen te 
laten worden. ‘Om met jouw eigen woorden de vraag te 
beantwoorden: Wat betekent de opstanding van Jezus Christus voor 
mij? De eerste getuigen van de het lege graf hoorden: ‘wat zoek je 
de levende bij de doden? Hij is hier niet want Hij is opgewekt’.  En 
ook zij moesten door verwarring heen. Om te zeggen wat het voor 
hen betekende dat de Gekruisigde Heer is opgestaan. 
 
Het zal ons ook  ons verrijken als we ‘na de dienst bij de koffie’ 
elkaar ontmoeten en spreken over de betekenis daarvan in eigen 
leven. Of het gemis aan betekenis; want ook dat mag in zo’n 
gesprek worden genoemd. Dan kan het zomaar gebeuren dat de 
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Levende zelf zich bij ons voegt. En op verrassende wijze onze 
Reisgenoot blijkt te zijn.  
 
UIT DE GEMEENTE. 
Inmiddels is mw. Quist-van der Male, Eendrachtstraat 22, na de 
hartoperatie al weer enige tijd thuis om verder aan te sterken .  
Ook mw Aafke Verkerke –Stoof, ’t Slaak 1, mocht na de ingrijpende 
kaakoperatie in de Daniël den Hoed kliniek naar huis terugkeren. 
Een vervolg traject moet worden ingeslagen. We wensen haar en 
allen die met haar verbonden zijn volharding toe. 
Mw. Brina Jagt wordt behandeld met een ander soort 
chemotherapie. Hopelijk wordt deze goed verdragen .  
We weten ook van anderen, hier niet met name genoemd,  dat zij 
verdriet of zorgen kennen vanwege eigen omstandigheden of die 
van familie of goede vrienden. Dat allen zich door oprechte 
belangstelling en betrokkenheid van anderen, en door liefde van 
God, gesterkt mogen weten. 
Feestelijk is het bericht van dhr Wim en mw Janie Quak, 
Eendrachtstraat 37. Op 26 april hopen zij de dag te gedenken dat zij 
elkaar 55 jaar geleden het ja-woord gaven. Op 22 april hopen ze dat 
te vieren. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en 
feestelijke dagen toegewenst! En dat Gods zegen met u mee zal 
gaan.  
De heilige doop is op 19 maart  bediend aan  Thimo Eric Marinus 
van Strien. Thimo is de zoon van Arie en Alexandra van Strien. Zij 
wonnen aan de Grindweg 40 in Tholen.  
 
Tenslotte  
In de dienst op Paasmorgen hopen zowel het Gelegenheidskoor als 
de Blazersgroep mee te werken. We lezen dit keer het 
paasevangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 20: 1 - 
18.  Johannes legt weer eigen accenten, anders dan de andere drie 
evangelisten. We hopen op een feestelijke en gezegende dienst.   
U allen een  hartelijke groet en een mooi en gezegend Pasen 
toegewenst! 
 
Ds. Henk van het Maalpad    
 
DEURCOLLECTE OP 1E PAASDAG  
Op 1e Paasdag zal de deurcollecte bestemd zijn voor Afrika. 
Help slachtoffers hongersnood!  
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  2 april: Lisa van Splunter Bram van Nieuwenhuijzen 
  9 april: Heleen de Jager Chantal de Jager 
16 april: Erna Verboom Driek van Nieuwenhuijzen 
23 april: Marcia Backer Dominique van Nieuwenhuijzen 
30 april: Marjolein en Anouk Chantal de Jager 
  7 mei:  Heleen de Jager Christiaan de Waard 
14 mei:  Lizette de Waard Anouk de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  2 april: Sylvia 
  9 april: Tessa 
16 april: Tessa en Miranda 
23 april: Fanny 
30 april: Meta 
  7 mei:  Marja  
14 mei:  Irene 
 
KERKTAXI                     
  2 april: Stoffel                        Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
  9 april: Bram en Coby            tot zaterdagavond contact opnemen 
16 april: Sylvia                         met Sylvia Reijngoudt. 
23 april: Sjaak                         Tel. 0167 573717  of:06 28755011 
30 april: Rien en Agnes           Als u buiten de data, bijv. Goede 
  7  mei: Martijn en Joke          Vrijdag naar de kerk wilt kunt u 
14  mei: Stoffel                         Sylvia bellen. Zij regelt dan iemand. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
01-04-1938: Dhr. I.Bolier. Noordweg 22.4675RP  Anna Jacobapolder 
05-04-1929: Dhr. P.v.d.Reest. Buitenhof. Zwink 4 4691 DW Tholen 
06-04-1921. Dhr. A. Nouwen. Langeweg 60.4675 RM  A.J.P. 
12-04-1939. Mevr. M.Maas-Wagemaker.Sluisweg 4  4675RS AJP 
30-04-1936. Dhr. C. Dieleman.Plataanstraat 13. 4675RW  St.Ph.. 
 
Deze jarigen, maar ook alle andere jarigen feliciteren wij van harte 
met hun verjaardag. Wij wensen allen een fijne dag en Gods zegen 
over het nieuwe levensjaar. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In april zal Wendy Geluk de bloemen verzorgen, in mei Riet Wisse 
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SCHOONMAKEN KERK 
Nu de aanbouw bijna klaar is en de lente is begonnen, is het tijd voor 
de grote voorjaarsschoonmaak. We willen graag de wat grotere 
schoonmaakklussen aanpakken. We zijn op zoek naar mannen en 
vrouwen die ons hierbij willen helpen. Vele handen maken licht werk, 
ook al kun je maar een uurtje of wil je liever de inwendige mens 
verzorgen, je bent van harte welkom. Om te zorgen dat we een 
datum prikken waarop de meeste mensen kunnen hebben we 2 
ochtenden in gedachten, 29 april of 6 mei. Heb je zin om te komen 
helpen, geef je dan op door een email te sturen naar 
kerkrentmeestersajp@gmail.com of bellen/appen naar                    
06 52 592 646. 
 
KORENAVOND  8 april. Aanvang 19.30 uur 
Op zaterdagavond 8 april om 19.30uur is er in onze kerk weer een 
korenavond. 
Het belooft  weer een prachtige avond te worden, met medewerking 
van 5 koren. 
Ons Gelegenheidskoor zal de avond beginnen, o.l.v. Annet de 
Ruijter, organist Arend Stander en gitarist Rob Durand. 
Als  2e koor zal De Lofstem zingen o.l.v. Wilma van Duuren, en op 
het orgel  Lydian Buijs. 
Het 3e koor is Het Thools Mannen ensemble o.l.v. Koos van der 
Slikke, organist Kees van der Slikke. 
Soliste  Annet de Ruijter zal  samen met het Thools 
Mannenensemble voor U  gaan zingen. King All Glorious. 
Het 4e koor is samengesteld door de evangelisatiecommissie van de 
Hervormde Kerk St-Philipsland, o.l.v. Wilma van Duuren, gitaar Jan 
Bolier, piano Marieke Bolier. 
Het 5e koor is een projectkoor o.l.v. Henk Geluk, organist is Cornelis 
den Ouden. 
Tussen de koren zingen we als aanwezigen mooie liederen als 
samenzang. 
We hopen dat U allemaal komt om deze mooie zangavond bij te 
wonen. We zijn dankbaar dat het weer mogelijk is om met zoveel 
verschillende koren samen te gaan zingen. 
Na afloop is er koffie met koek, om gezellig na te praten en elkaar te 
ontmoeten. 
Toegang gratis, er is wel een collecte voor de onkosten. 
Heel hartelijk welkom voor iedereen. 
 

mailto:kerkrentmeestersajp@gmail.com
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GELEGENHEIDSKOOR: 
Op zaterdagavond 18 maart hebben de koorleden een feestavond 
gehouden i.v.m. het 10 jarig bestaan van het Gelegenheidskoor. 
We werden hartelijk ontvangen in de wijnproeverij van Henk en Nelly 
Geluk, die na een gezamenlijk lied ons in bijna 2 uur tijd wegwijs 
hebben gemaakt. 
In de wereld van de wijngaarden, de verschillende wijnstreken, en de 
combinaties van wijnen en hapjes en klassieke muziek. 
We mochten ook 4 verschillende wijnen proeven, en natuurlijk was 
er voor mensen die dat niet wilden ook wat sap of fris. 
De koorleden mochten ook een introducee meebrengen, met elkaar 
waren we met 25 personen. 
Na deze uitleg met b.h.v. dia’s, zijn we gezellig met elkaar gaan 
praten maar ook hebben we veel gezellige liedjes gezongen. 
De sfeer zat er reuzengoed in, en het was zo half 12  toen we 
allemaal naar huis gingen. 
We hebben Gert-Jan Boudeling en Gerard van de Heuvel hartelijk 
bedankt voor het organiseren van deze avond. Voor de kosten van 
dit 10 jarig bestaan hebben zij tijdens de verkoping vorig 
jaar  hamburgers en kroketten gebakken.  
De introducees hebben de avond zelf bekostigd. 
Ook hebben we Nelly en Henk Geluk hartelijk bedankt voor de 
ontvangst,  de interessante uitleg, en het koude buffet wat we 
kregen.   
Al met al een hele geslaagde avond.  Op  naar de volgende 10 jaar. 

 
GEMEENTEVERGADERING 
Op donderdag 9 maart hielden we onze jaarlijkse 
gemeentevergadering. De dominee heeft een korte uitleg gegeven 
over het gebruik van het liedboek. Niet alleen een boek voor in de 
kerk: een liedboek. Maar de ondertitel luidt: zingen en bidden in huis 
en kerk.  
Er is een toelichting gegeven op de stand van zaken mbt. de bouw. 
We bespraken de rekeningen en begrotingen van diaconie, zwo en 
kerkrentmeesters en het verslag van het verjaardag fonds. 
Rita Boudeling lichtte nog een en ander toe over het ZWO project.  
N.a.v. een vraag wordt gezegd dat er namens de ZWO al een 
bedrag van € 500,-- overgemaakt is voor de actie:honger in Afrika. 
Mevr. Janny Verhage werd met een bloemetje in het zonnetje gezet 
omdat ze al heel lang de kerkblaadjes rondbrengt in de Polder. 
Div. vragen werden beantwoord. We sloten af met lied 248.    
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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 de vervolgde christenen in de Egyptische Sinai. 
 

Achtergrondinformatie. 
Christelijke families vluchten weg uit het noordelijke deel van de 
Egyptische Sinai nadat de afgelopen  weken al zeven leden van de 
christelijke gemeenschap in die streek zijn gedood door milities van 
de islamitische Staat die zich in de regio heeft genesteld. De 
moorden vonden plaats in de stad Arish. Vijf werden er 
neergeschoten, één man werd onthoofd en één werd er verbrand. 
De Islamitische Staat verspreidde een dodenlijst met de namen van 
alle christenen in de stad via internet en in de straten. Christenen 
hebben de keuze: vertrekken of sterven. Ook in een videoboodschap 
wordt de christelijke minderheid van 10 %  in Egypte bedreigd door 
IS.      President Sisi heeft de strijdkrachten en de politie opdracht 
gegeven om de Islamitische Staat in de Sinai met voorrang te 
bestrijden, aangezien ze met hun dreigementen aan het adres van 
Egyptische burgers de nationale eenheid in Egypte bedreigen. De 
christenen in de Sinai zijn bang dat de overheid momenteel niet in 
staat is om ze te beschermen tegen de terreur van de Islamitische 
Staat, en zijn gevlucht. De terreur door de Islamitische Staat vindt 
ook onder moslims weinig of geen bijval in Egypte. Slachtoffers zijn 
vooral leden van de Evangelisch Presbyteriale Kerk, partner van de 
Protestantse Kerk in Nederland (via Kerk in Actie). De kerk heeft de 
aanslagen scherp veroordeeld, en steunt de families die elders een 
goed heenkomen zochten. Overal vangen kerkelijke gemeenten 
vluchtelingen op, en de ontwikkelingsorganisatie CEOSS van de 
Evangelisch Christelijke Kerk verleent noodhulp. De kerk roept op 
om te bidden voor de slachtoffers en hun familie.  
 
Gebed. 
Heer,                                                                                                                                                   
Wij bidden voor de slachtoffers van het geweld tegen christenen 
door de Islamitische Staat in de noordelijke Sinai in Egypte.  
Voor de doden en voor hun familieleden en voor de geschokte 
gemeenschappen.  
Wil u hen wegen wijzen.                                                                                                                   
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Wilt u ons leren hoe we daarin naast ze kunnen staan.  
Zegent u de pogingen van Egypte om haar burgers tegen aanslagen 
van de Islamitische Staat te beschermen.  
Om Jezus wil,  Amen. 

 
Jaarrekeningen 2016 /begrotingen 2017  
De jaarrekeningen en begrotingen welke afgelopen gemeenteavond 
zijn besproken, zullen van 10-14 april 2017 gereed liggen ter inzage. 
Mocht u de stukken willen inzien, neem dan contact op met de 
penningmeester (06 41 16 37 95). 

 
Van de kerkrentmeesters 
De toezeggingen voor de actie Kerkbalans 2017 die wij ontvingen, 
zijn als volgt: voor de kerk € 23.995 en voor de zending € 3.190. Ten 
opzichte van vorig jaar een stijging van respectievelijk 10% en 5%. 
Dank u wel!! 
 
GETELDE  COLLECTEN OP 8 MAART 
40 dagenproject € 45,05 
Zending (deur) 78,48 
Kerkbalans 50,-- 
Kerk 106,30 
Biddagcollecte 236,80 
Kerkblad 840,-- 
Onderhoud 260,87 
Avondmaal  voor de voedselbank 88,20 
Werelddiaconaat 83,70 
Diaconie 107,25 
Diaconie (deur) 84,06. 
 
BEZOEK AAN THEATER 
Op donderdag 23 maart gingen we met z’n tienen naar het Chassé 
theater in Breda. Hier trad cabaretier Remco Velthuis (bekend van 
het duo Velthuis en Kemper) op met zijn theatershow “Lang verhaal 
kort”. In 2 uur vertelde hij op een bijzondere en humoristische manier 
de samenvatting van de bijbel. Conclusie van de avond: wat je ook 
van de bijbel of religie vindt, wees lief voor elkaar, behandel anderen 
zoals je zelf behandeld wilt worden! 
Fijn om hier als gemeente samen naartoe te zijn geweest. 
Meta en Erna 
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 Een kijkje bij het kind 

De projectverbeelding van deze periode 
is een grote poster van een opkomende 
zon.  
“De zon is een teken van leven”.  
Hoe donker de nacht ook is, de zon zal 
altijd weer opnieuw gaan schijnen.  
Zo heeft God het bedacht in het begin en 
zo gaat het steeds weer.  
Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen 

geplakt.  
Het zijn verhalen 
waarin het licht 
van Pasen straalt. 
Ze laten zien hoe 
mooi & veelkleurig 
God het leven 
gemaakt heeft.  
Zo wordt de zon 
een teken van 
geloof in het 
leven. 
 

 
Op de derde zondag van het project (19 maart) hebben we met 
de kinderen een mooi cadeau mogen maken voor onze 
dopeling Thimo van Strien.  
Bij het verhaal “Meer dan genoeg” (Johannes 6: 1-15) kregen 
alle mensen die in de kerk waren een broodje mee naar huis 
met daarbij een lekker visje (van snoep).  
Speciaal voor de twee jarigen, ouderling: Anneke van Strien & 
organist: Arend Stander, was er een iets groter exemplaar om 
hen hiermee te feliciteren. 
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ALVAST VOOR IN DE AGENDA  20 en 21 mei 
CREAMIDDAG, zaterdag 20 mei met als thema, 
 ' Zoals klei in de hand van de Pottenbakker'. 
Aanvang 14.00u, voor de basisschoolkinderen.  
Je kunt jezelf opgeven bij: Meta, Franca, Natalie of Marja.  
We maken iets moois èn wat lekkers voor bij de high tea van zondag 
21 mei!  
Komt allen! 
  
HIGH TEA 
Nà de kerkdienst van zondag 21 mei is iedereen van harte welkom 
op onze high tea. 
Graag van tevoren opgeven bij Meta, Franca, Natalie of Marja.  
Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage van €2,-  
 
PEUTERDIENST “Bruiloft” op zondag 7 mei in Halsteren.  
 
Deze is speciaal bedoeld voor de aller kleinste kinderen 
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen vanaf 
10.30 uur en zal ongeveer 20 minuten duren. 
 
Antwoord van de woordzoeker: 
“Bidden voor de Strijd” 
 
 
 
 



15 
 
 
Activiteit  Zeeuwse Knop maken 

UITNODIGING 

Vorige maand hebben velen reeds een Zeeuwse knop gemaakt bij 

ons aan de Hogeweg 2. 

Door de grote belangstelling, heb ik voor april de volgende data 

beschikbaar: 

6 april: donderdagmiddag  13.30 uur 

13 april: donderdagavond 19.30 uur  

20 april: donderdagochtend 9.30 uur 

Dus wil je er ook één maken. Geef je op! 

 

Een andere datum/tijd of op locatie kan altijd in overleg. 

Kosten  € 7,--   De opbrengst is bestemd voor de Kerk 

Één of meerdere  Zeeuwse knoppen bestellen kan natuurlijk ook.  

Voor vragen bel me op. 

 

Een vriendelijke groet, Wendy Geluk 

06 23272455 /wendyenwim@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 

U bent van harte welkom om op de koffie te komen.  
Elke eerste maandagochtend van de maand, van  9  tot 12 uur, staat  
er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St 
Philipsland.  3 april is de eerstvolgende datum. 
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.   
Groet, Wendy 
Info. 0167 572455    J.P.Geluk@ziezo.biz 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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UITNODIGING   
Voor leden en gasten van 60 jaar en ouder. 
                                             Anna Jacobapolder, maart 2017, 
Beste mensen,  
 
Hierbij nodigen wij u weer uit voor een Paasmiddag op donderdag  
13 april  om 16.00 uur in Ons Dorpshuis te Anna Jacobapolder. 
 
We drinken eerst met elkaar een kopje koffie of thee.  
Daarna zal er een korte Paasviering zijn. 
 
De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
 
U kunt zich tot en met  zaterdag 8 april opgeven voor deze middag. 
Mocht u geen vervoer hebben, laat het ons dan ook even weten. 
 
Om u op te geven en voor verdere vragen (eventuele dieetwensen 
bijvoorbeeld)   kunt u bellen naar: 
 
Jan Nell                  telefoon  0167 - 572796 
Anneke van Strien  telefoon 0167  - 572682 
 
We hopen op een goede opkomst, zodat we met elkaar een fijne 
middag mogen hebben. 
Tot ziens en een hartelijke groet,   
        De dominee en de kerkenraad. 
De middag is in principe gratis, maar aan het eind houden we  
traditiegetrouw  een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 
PASEN,   Deurcollecte voor slachtoffers hongersnood. 
Paasmorgen zal ook weer een mooie dienst worden, m.m.v het 
Gelegenheidskoor, de blazersgroep en voor de kindernevendienst  
is het weer een afsluiting van het paasproject en de lijdenstijd. 
Het koor is al een aantal weken aan het repeteren voor korenavond 
en Pasen. We zijn deze keer met een kleine groep, maar we gaan er 
weer voor. 
Met elkaar  hebben we fijne zangavonden, en we sluiten het weer af 
na Pasen 
Onze eigen  Ds. H. van ’t Maalpad  zal de Paasdienst leiden, en we 
wensen elkaar een fijne dienst toe. 
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BIJ DE COLLECTE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  OP 9 APRIL 
 Steun mensen met een handicap in Myanmar 
Volgende week vieren we het Paasfeest. Op weg hiernaartoe staan 
we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde 
voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze 
tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in 
moeilijke omstandigheden.  
 
Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van stimuleren. 
Stimuleert u een ander wel eens om sterk en dapper te zijn? 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de 
allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot 
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-
Myanmar, partner van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot 
onderwijs, werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Zij 
stimuleert sterke en dappere mensen met een lichamelijke handicap 
om zich zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. Dit doet zij 
bijvoorbeeld door het geven van vak trainingen, medische hulp en 
fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en het motiveren 
van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen.  
 
Ook op deze laatste zondag van de 40dagentijd is collecte bestemd 
voor het werk in  Myanmar. Belangrijk werk dat uw steun verdient. 
Geef voor mensen met een handicap in Myanmar, zodat zij in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doet u mee?  
 
Leed   Uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk  
 
Tenslotte kraait de haan. Het morgenlicht 
springt als een hinde uit het struikgewas. 
 
Ik laat het dal van de nacht achter mij 
en voor mij ligt een vlakte, uw dag. 
 
Ik voel, nu de warmte zich nestelt, 
hoe koud de duisternis was. Verzet 
wekte zij, ik dreef van het zweet. 
 
Licht is overgave, wijst mij uw weg 
naar de rivier waar ik me languit 
neerleggen kan tot ik gereinigd ben.       Anton Ent, bij Psalm 22 
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DEURCOLLECTE MET PASEN 
 
Net voordat het kerkblad wegging werd bekend dat de deurcollecte 
met Pasen voor de slachtoffers van de hongersnood zal zijn. 
Van harte aanbevolen natuurlijk!   
 
 

Pasen     

 

Pasen, dat is vreugde dragen, 

wéten, dat God om je geeft, 

dat Hij alles heeft gegeven, 

in Zijn Zoon, die stierf, die leeft. 

 

Pasen, dat is blij gelovend, 

in het wonder verder gaan, 

ook al word je niet begrepen, 

zul je in de wereld staan, 

als een dwaas, een wereldvreemde, 

al ontmoet je blinde spot, 

Pasen is je handen leggen, 

In de sterke Hand van God. 

 

Niet het toeval, niet het noodlot, 

brengen je naar dood en graf. 

Pasen, dat is Amen zeggen, 

op Het Leven, dat God gaf. 
 
 

                             Co ‘t Hart 
 
 


