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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
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   8 januari: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse 
  1e collecte: Stichting steunfonds voor het protestantisme 
                   2e collecte: Onderhoud                                in het zuiden             
 3e collecte:  Diaconie 
 Koffiedrinken na de dienst  
 
 
15 januari: 10.00 uur: Ds. I. van der Meulen; Naaldwijk 
 1e collecte: Oecumene 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
22 januari: 10.00 uur: Ds. H. C. van het Maalpad. Doopdienst 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
29 januari:  10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 5 februari: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Werelddiaconaat 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het volgende kerkblad ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 
28 januari. Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
  
BEHAALDE RESULTATEN UIT HET VERLEDEN BIEDEN GEEN 
GARANTIE VOOR DE TOEKOMST. 
 
Een standaardzinnetje dat (in rap tempo) wordt uitgesproken na een 
reclame over een beleggingsproduct. Het waarschuwt voor het risico 
bij aanschaf. En iedereen zal de waarheid ervan onderschrijven.  
 
Ik moest aan dit zinnetje denken na lezing van psalm 126. Een 
pelgrimslied staat er boven. Een lied voor onderweg. Ook in het 
nieuwe jaar. Een lied dat ‘behaalde resultaten uit het verleden’ juist 
wel ziet  als ‘garantie voor de toekomst’. Eerst deze psalm:  
 
 Toen de HEER het lot van Sion keerde, 
 was het alsof wij droomden, 
 een lach vulde onze mond, 
 onze tong brak uit in gejuich. 
 
 Toen zeiden alle volken: 
 ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ 

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, 
we waren vol vreugde. 
 
Keer ook nu ons lot, HEER, 
zoals U water doet weerkeren in de woestijn. 
Zij die in tranen zaaien,  
zullen oogsten met gejuich. 
 
Wie in tranen op weg gaat, 
dragend de buidel met zaad, 
zal thuiskomen met gejuich, 
dragend de volle schoven. 

 
De dichter van dit lied beleeft een onzekere tijd.  Hij heeft  het einde 
van tientallen jaren ballingschap meegemaakt.  Het volk, naar Babel 
verbannen, is vandaar teruggekeerd naar Jeruzalem (Sion).            
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De vreugde overheerste. Het geluk kon niet op. Gelach en gejuich 
vulden de straten van de stad. Er werd een begin gemaakt met de 
herbouw van haar muren en het herstel van de tempel van de 
HEER. Natuurlijk:  ‘Wir schaffen das’! Maar de herkregen vrijheid 
wende al snel. Het elan ebde weg. Men leek de periode van 
ballingschap te zijn vergeten. Het leven werd vanzelfsprekend. 
Ontevredenheid  en opstandigheid deden  hun intrede. Vrijheid werd 
meer en meer tot vrijblijvendheid en ook tot losbandigheid.  Het 
samenleven vertoont scheuren. Ieder lijkt meer en meer te gaan 
voor het eigenbelang alleen. De herbouw van de stad is al even 
stilgevallen. De psalmist ziet het allemaal gebeuren. Hij is bezorgd. 
En onzeker over de tijd die komt. Waar zal dit op uitlopen? ‘Schaffen 
wir das?’ Of zal de samenleving uiteen vallen?  
 
In die situatie ‘gedenkt ‘hij. Hij ziet om naar vroeger tijd. Niet om die 
tijd te verheerlijken of te idealiseren met een:  ‘Toen was, en ging 
alles beter.‘ Hij wil geen terugkeer naar vroeger tijd. Dat kan ook 
helemaal niet.  Maar Hij wil wel opnieuw een toekeer tot de HEER. 
Die eertijds het lot zo heilzaam heeft gewend. De tijden veranderen 
onherroepelijk. Maar zou de HEER niet dezelfde zijn in zijn wil tot 
heil? Luidt zijn naam niet ‘de HEER redt’.  Jozua in het Hebreeuws. 
Jezus in het Grieks. Wil Hij niet met deze naam genoemd worden en 
gekend zijn onder de mensen?  Toch zeker wel!! In die zin bieden 
resultaten uit het verleden wél garantie voor de toekomst. Al is dat 
nooit vanzelfsprekend. En kan het niet geclaimd worden.  Maar 
toekeer tot de HEER biedt hoop op zegen. 
 
In dat vertrouwen  leeft de psalmist en gaat hij ons zingend voor. 
Hoe ook de weg zal lopen in de tijd die komt, die tijd staat niet het 
perspectief van ‘de ondergang voorgoed’.  Maar in het perspectief 
van de hoop. Misschien makkelijker gezegd dan geleefd en gedaan.   
 
De psalmist ziet de landbouwer over zijn akker gaan. De laatste 
korrels worden gezaaid. Met de hoop op een nieuwe oogst. Het 
laatste graan wordt toevertrouwd aan de akker. En toevertrouwd aan 
de HEER van de akker. Straks staat de zaaier met lege handen naar 
huis.  De tranen staan in zijn ogen. Hij huilt. Hij hoopt op zegen, 
maar weet ook dat hij de toekomst niet in handen heeft.  
 
Maar wie de Heer gedenkt, durft toch. Durft en weet dat dit risico 
móet worden genomen.                                                                   



6 
 
Om verder te kunnen, als een pelgrim onderweg naar zijn 
bestemming. Wie gedenkt weet ten diepste, hoe de weg naar ‘de 
toekomst’ ook zal gaan: dit risico kán worden genomen. Vanwege 
die ene naam, ‘die onze hope’ is.  
 
Dat ook wij in 2017 op onze wegen deze HEER gedenken. Om te 
mogen en te kunnen leven op hoop van zegen. 
 
GEBOREN 
Op 30 november 2016 is geboren Brent Rinus Jan Uijl. Zoon van 
Harmen en Judith,  Sluisweg 8G.  
Op 19 december 2016 is geboren Thimo Eric Marinus van Strien, 
zoon van Arie en Alexandra van Strien, Grindweg 40, 4691 EV 
Tholen. 
Alle ouders en hun familie van harte gefeliciteerd. En we wensen 
hen toe dat Brent en Thimo zullen mogen opgroeien tot gezegende 
mensen.  
 
OVERIG GEMEENTENIEUWS. 
Mw. Brina Jagt ondergaat chemotherapie. Op deze intensieve en 
moeizame weg gelukkig ook een lichtpuntje: de kuur lijkt bij enkele 
tumoren aan te slaan. Ze is er dankbaar voor. En wij met haar. Dat 
ook in de komende tijd er meerdere van zulke lichtpuntjes zullen zijn 
op haar weg.  
Dhr. Bram Nouwen verblijft voor revalidatie na een heupoperatie in 
zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271, 3245 VP 
Sommelsdijk. De revalidatie verloopt voorspoedig zodat thuiskomst 
in zicht lijkt te komen. Mogelijk medio januari. Ook hiervoor is er 
dankbaarheid.  
Mw. Matty Quist moest enige tijd in het ziekenhuis worden 
opgenomen omdat de klachten waar zij bekend mee is weer 
toenamen. Gelukkig kon zij naar huis terugkeren. Dat ook bij haar 
Licht en Leven telkens sterker zullen zijn in wat duister en doods 
voelt.  
Ook anderen kennen verdriet of zorgen vanwege eigen  
omstandigheden of die van familie of goede vrienden.   
Van hen noemen wij dit keer mw. Franca de Waard. Dat ook zij allen 
zich door de hartelijke aandacht en het gebed van onze gemeente 
gedragen  mogen weten.   
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DOOPBEDIENING. 
In de kerkdienst op zondag 22 januari hopen we de heilige doop aan 
drie kinderen te mogen bedienen. Dit zijn: Maria Petronella Juliana 
(Marit), dochter van Joris en Miranda Wisse, Langeweg 55B, Wies 
Louise Ilona (Wies),  dochter van John en Lisa van Splunter, 
Gladiolenstraat 2 en Brent Rinus Jan (Brent), zoon van Harmen en 
Judith Uijl, Sluisweg 8G. 
Als gemeente zijn we dankbaar voor- en blij met deze dopelingen en 
we hopen op een feestelijke en gezegende dienst. 
 
KRINGWERK 
Nog twee keer willen we dit seizoen als gesprekskring, die we de  
30 + kring zijn gaan noemen bijeen komen. Allereerst woensdag 18 
januari. Zoals gewoonlijk in de consistoriekamer van de kerk.  
Aanvang 19.30 uur.  Op deze avond spreken we weer over de 10 
geboden. Dit keer willen we luisteren naar het vierde gebod: ‘Houd 
de sabbat in ere, het is een heilige dag.’ (vertaling NBV) . ‘Vier de 
sabbat, want het is een bijzondere dag.’ (Bijbel in Gewone Taal).  
De christelijke traditie heeft dit gebod  ‘vertaald’ naar de 
zondagsrust. Door diverse richtingen binnen deze traditie 
verschillend ingevuld. En door sommigen in hun jeugd beleefd als 
een dag waarop je naar de kerk moest en voor de rest  nauwelijks 
wat mocht. Maar wat is nu de oorspronkelijke betekenis geweest van 
dit gebod? En wat heeft die betekenis ons heden ten dage te 
zeggen?  Of staat de samenleving toen zover af van die van ons dat 
dit gebod ons weinig tot niets meer te zeggen heeft? En waarom 
houden wij persoonlijk wel of niet vast aan dit gebod?  En hoe dan? 
Kortom: genoeg vragen om eens even bij stil te staan en er met 
elkaar over te spreken. Van harte welkom, ook als u/jij nog niet 
eerder bent geweest.  
 
TENSLOTTE.  
Via kaarten, mail en gesproken woord ontvingen Karin en ik goede 
wensen voor de kerstdagen en het nieuwe jaar. Hartelijk dank 
daarvoor. Vanzelfsprekend wensen wij ook u allen een waardevol 
jaar toe waarin het leven als zinvol zal mogen ervaren. Met 
hoopvolle en vreugdevolle momenten. Met liefde en vrede. Kortweg 
gezegd:  Een gezegend 2017. 
Met hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad    
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EETGROEP. 
Voor alle mensen die graag mee eten met de alleenstaandengroep, 
is het natuurlijk de laatste donderdag van deze maand weer in Ons 
Dorpshuis. 
Het stond verkeerd in het kerkblad van December, dus nog even 
deze correctie want we beginnen dit jaar weer op donderdag 26 
januari.   Graag tot dan. 
 
TERUGBLIK OP KERSTAVOND 
Wat was het weer een fijne Kerstzangdienst op Kerstavond, met veel 
mensen in onze kerk. 
Het koor heeft haar uiterste best gedaan om de liederen  prachtig te 
doen klinken, en iedereen kan tevreden zijn, ook de blazersgroep 
heeft prachtig gespeeld. Ook Arend  Stander is onze steun en 
toeverlaat, en leidt muzikaal al de diensten. 
Het was ook weer erg gezellig voor de mensen van het koor om de 
fijne zangavonden  met elkaar af te sluiten met een broodmaaltijd in 
de consistorie, voorafgaand aan de dienst.  
De schriftlezingen, en de meditaties zijn allemaal gedaan door eigen 
leden en ambtsdragers van onze kerk. Heel fijn dat het zo kon, en 
iedereen heel erg bedankt voor de medewerking. 
We hopen dat iedereen met een fijn gevoel terugkijkt op deze avond, 
en we wensen iedereen een hoopvol en gezegend nieuwjaar. Met 
Pasen hopen we weer te gaan zingen, en ook dat iedereen dan weer 
net zo enthousiast is. 
 
KERKELIJKE STAND                                                                                                                
In de laatste maanden zijn enkele leden verhuisd of uitgeschreven 
en weer nieuwe leden ingeschreven: 
Mevr. C(arlijn) Bomas verhuisde naar Stad aan het Haringvliet maar 
blijft voorkeurlid bij ons. 
Dhr. Koen Bomas verhuisde en is overgeschreven naar Sint 
Oedenrode  
Dhr. O Achterberg verhuisde en is overgeschreven naar Vlaardingen 
Dhr. A van Strien en echtgenote verhuisde van Halsteren naar 
Tholen (is voorkeurlid) 
Mevr. Verwijs-Wisse (Bruinisse) heeft zich uit laten schrijven. 
De familie Bardelmeijer kwam over vanuit de N.H. Kerk naar onze 
gemeente 
Het aantal ingeschreven leden van onze kerk is 187. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  8 jan. Lisa van Splunter 3e coll. Geen deurcollecte 
15 jan. Erna Verboom Anouk de Jager 
22 jan. Marcia en Marjolein Dominique van Nieuwenhuijzen 
29 jan. Heleen de Jager Driek van Nieuwenhuijzen 
  5 feb. Ingrid v.d.Velde Christiaan de Waard 
12 feb. Lizette de Waard Chantal de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  8 jan. Marja Potappel 
15 jan. Sylvia Reijngoudt 
22 jan. Natalie Nuijens 
29 jan. Miranda Wisse 
  5 feb.Tessa Backer 
12 feb. Irene Boudeling 
 
KERKTAXI 
  8 Jan. Bram en Coby 
15 jan. 
22 jan. 
29 jan 
Door vakantie is het rooster verder nog niet ingevuld. Sylvia neemt 
zelf wel contact op met diegenen die het aan gaat.    
Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot zaterdagavond contact 
opnemen met Sylvia Reijngoudt. Tel. 573717 of: 06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK. 
In januari verzorgt mevrouw Marie Maas de bloemen. In februari 
hoopt mevr. Nel Nunnikhoven dat te doen. 
 
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 
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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 mensen in Aleppo. 

Achtergrondinformatie. 
We zien de wanhoop in de ogen van de mensen in Aleppo. Zij 
begrijpen niet hoe het kan dat de wereld gewoon toekijkt terwijl ze 
ten onder gaan. 

Deze smeek beden bereiken ook de teams van hulpverleners van de 
kerken in Aleppo. Zelf slachtoffer, staan ze klaar om te helpen. Als 
kerken hebben we geen wapens. We kunnen protesteren. We 
kunnen wijzen op onrecht, Maar in deze verwarrende situatie kunnen 
we eigenlijk niet veel meer dan humanitaire hulp verlenen. Laten we 
dat dan ook doen, met kracht! 

Noodhulp in Syrië is voor ons als kerken niet nieuw. Met steun van 
de wereldwijde gemeenschap van christenen en kerken vormen de 
kerken in Syrië al jarenlang de grootste niet-gouvernementele 
noodhulp organisatie. In die noodhulpverlening speelt onze eigen 
Protestantse Kerk via ICCO en Kerk in Actie een flinke rol, de 
hulpverleners staan nu klaar voor een geweldige hulp operatie in 
Aleppo. Zij bleven in Aleppo, ook in de donkerste dagen, maar 
konden in delen van de stad die door de oppositie werden beheerst 
al een tijdlang nauwelijks hulp bieden. Nu het bloedvergieten is 
gestopt trekken ze de wijken in. Bidt voor de hulpverleners. Ze 
voelen zich gesterkt door onze hulp, onze solidariteit en onze 
gebeden. Kerk in Actie gaat proberen om nog dit jaar een extra 
bedrag over te maken voor de directe nood. 

Over Aleppo: 
Joseph Kassab, Algemeen Secretaris van de National Evangelical 
Synod of Syria and Lebanon schrijft: Ik waardeer enorm de 
vriendschap en zorg voor onze missie onder de Syriërs. Vandaag 
kregen we het goede nieuws dat de rebellen vertrokken zijn uit 
Aleppo met hun wapens. Dat betekent dat we verwachten dat het 
bloedvergieten door beide zijden nu stopt. 

En Samer Laham van MECC (Raad van Kerken in het Midden-
Oosten) schreef: Mensen hebben van alles nodig nu: voedsel, 
kleding, onderdak. Al dat materiaal is ook al uitgedeeld aan 



11 
 
slachtoffers die al waren gevlucht naar plaatsen waar we al konden 
komen. Voor deze nieuwe mensen staan we met lege handen.. We 
houden de ontwikkelingen in Aleppo nu scherp in de gaten en als er 
additionele support binnenkomt kunnen we onmiddellijk aan de slag. 
 
Gebed. 
Heer, 

Soms denken we dat we met lege handen staan tegenover zoveel 
wanhoop, onrecht, geweld. 
Maar U geeft ons instrumenten om er te zijn voor de slachtoffers.  
Laten we er dan ook zijn.  
Zegent u de teams van de kerken die werken in Aleppo.  
Zegent U hen, zegent U hun handen.  
Zij die daar in het leven staan met open ogen, open oren en open 
handen voor de mensen om hen heen.  
Leer ons om hen te zegenen. 
In Jezus naam, Amen.      

de ZWO-groep 

WELKOM 
Overgekomen vanuit de N.H.Kerk 
De  fam. Bardelmeijer : Daniël, Leontine en dochter Julia.  
Ze  wonen sinds kort: Schelpkreekstraat 15 in Sint Philipsland.  
Zij hebben in Steenbergen gewoond. Leontine (meisjesnaam van 
Herk) komt van Sint Philipsland.  
Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Philipsland en hopen dat ze 
zich thuis voelen in onze kerk. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS. 
In het vorige kerkblad hebben we een oproep gedaan voor 
vrijwilligers. Om nu Franca tobt met haar gezondheid een helpende 
hand te bieden bij het schoonhouden van de kerk. Inmiddels hebben 
zich wat mensen hiervoor opgegeven. 
Maar als er meer komen ben je minder snel weer aan de beurt. 
U kunt zich opgeven bij Natalie Nuyens. Dit kan ook per e mail: 
natalienuyens@live.nl 
 
ACTIE KERKBALANS 
Deze maand gaat de actie Kerkbalans weer van start.  
Het thema is dit jaar: Mijn kerk verbindt.  
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U kunt de vrijwilligers tussen 21 januari en 5 februari weer 
verwachten. 
Van de toezeggingen voor 2016 is 99% binnen, waarvoor dank. 
 
BOUW EN SUBSIDIES 
Wat betreft de aanpassingen aan het gebouw  en de subsidies:  
het dak van de aanbouw is inmiddels dicht en de komende tijd zal er 
verder aan gewerkt worden.  
De eerste toegezegde subsidie is inmiddels ook ontvangen.  
We zullen de komende maand de rest van de toezeggingen 
opvragen. 
 
 
COLLECTE OP 15 JANUARI: OECUMENE 
In een tijd waarin tegenstellingen steeds groter lĳken te worden, is 
het belangrĳk om te zoeken naar saamhorigheid en verbinding. Op 
allerlei manieren werkt onze Protestantse Kerk dan ook aan 
oecumene, hier in Nederland en wereldwĳd. Voor dit bĳzondere doel 
collecteren we vandaag. In de Wereldraad van Kerken werken 
honderden verschillende kerken samen, waaronder de Protestantse 
Kerk. Zeker in schrĳnende situaties vol spanning zoals in Syrië, Irak, 
of Sudan is samenwerking noodzakelĳk bĳ het bouwen aan een 
vreedzame samenleving. Ook in Nederland heeft de Protestantse 
Kerk verbinding hoog in het vaandel staan. Samen met 15 andere 
kerken is de Protestantse Kerk lid van de Raad van Kerken. De 
Raad vervult een belangrĳke rol als gesprekspartner voor de 
overheid over actuele thema’s als sociale samenhang en zorg voor 
kwetsbare mensen. Binnen de Raad van Kerken werkt de 
Protestantse Kerk ook mee aan de landelĳke week van gebed in 
januari en aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Tĳdens 
deze Pelgrimage getuigen de kerken samen van het geloof dat ons 
oproept om de gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping te 
zoeken. De Protestantse Kerk ondersteunt nog meer initiatieven die 
bĳ dragen aan verzoening en verbinding, zoals SKIN, Samen Kerk in 
Nederland, een landelĳke vereniging van internationale en 
migrantenkerken. De opbrengst van deze collecte gaat naar dit 
belangrĳke, verbindende werk van de Protestantse Kerk. Van harte 
aanbevolen. 
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GETELDE COLLECTEN OP 7 DECEMBER. 
Ouderenmiddag €  90,00 
Brab. Wal 12,00 
ZLTO kar 94,00 
Dankdagcoll. 270,40 
Pastoraat eigen kerk 61,35 
Kerk 93,77 
Onderhoud 193,15 
Diaconie deur 92,40 
Diaconie 45,65 
Najaarszendingsweek 47,80 
Zending deur 68,15 
 

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. 6 februari, 6 maart   enz. 
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.   
Groet, Wendy 
Info. 0167 572455    J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
 
UIT HET LIEDBOEK 
 
Soms staan er onder de liederen in het liedboek korte uitspraken of 
gedichtjes. Oudejaarsavond las Dominee van het Maalpad 
onderstaand tekstje voor: 
 
Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen, 
Daar vertrouwen we op, 
Dat te weten geeft rust 
en vrede die alle verstand te boven gaat. 
 
                                     André Troost   
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