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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 
    
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, 

Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom. 
                             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 
 
   6 september:   10.00 uur:  Ds. C. Brakema; ’s Heer Abtskerke 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
13 september: STARTZONDAG 
   9.00 uur: Gezamenlijk ontbijt . 
 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
                                                Bevestiging ambtsdragers 
 1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
20 september: 10.00 uur: Mevr. D. Timmers-Huijgens; Teteringen
 1e collecte: Vredeswerk 
 2e collecte: Onderhoud   
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
27 september: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 4 oktober: 10.00 uur: Ds. K.W. Kakes; ’s Heer Abtskerke 
 1e collecte: Kerk en Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het oktobernummer kunt u inleveren t/m zaterdag 26 
september.          Anneke van Strien. 
 
 STENEN DIE VERTELLEN. 
 
Ooit wel eens een steen een verhaal horen vertellen? Wie daar ja op 
zegt zal het advies krijgen om een arts op te zoeken.  
Stenen spreken niet. Toch is die conclusie te snel getrokken.  Wij 
kennen wel degelijk stenen die een verhaal vertellen. Gedenkstenen 
doen dat. Een prachtig verhaal daarover staat in Jozua 4.  Het volk 
Israël komt uit de woestijn en mag een nieuwe fase van haar 
bestaan in gaan. Het land dat God belooft ligt vóór haar. Zij mag het 
binnentrekken, maar moet daarvoor wel de rivier de Jordaan 
oversteken.  Het verhaal vertelt dat het  water tot stilstand komt  en 
stroomafwaarts wegvloeit naar de  Dode zee. Het volk kan 
droogvoets de rivier oversteken en het land Kanaän binnentrekken. 
Jozua krijgt de opdracht om 12 mannen uit te kiezen die uit de 
bedding van de Jordaan 12 stenen mee moeten nemen naar de 
plaats waar het volk die eerste nacht in het beloofde land verblijft. 
Daar vormen die 12 stenen een gedenkplaats. Het aantal  12 staat 
voor de 12 stammen van het volk, dus ieder ‘mag mee doen’.  
Een ander verhaal dat met het zojuist genoemde in Jozua 4 is 
verweven zegt dat Jozua 12 stenen in de rivier moet oprichten als 
plek van gedenken. ( Daardoor kent de lezing uit Jozua 4 dus twee 
gedenkplaatsen.)  Waarom gedenkplaatsen? Het staat erbij: 
Wanneer jullie kinderen vragen wat die stenen betekenen, vertel ze 
dan het verhaal van het water dat droogviel toen de priesters met de 
ark van de Heer vanaf de oever de rivier instapten. De stenen zijn 
dus sprekende stenen. Ze vertellen een verhaal dat je niet moet 
vergeten.  Omdat dit verhaal de reden vertelt van de aanwezigheid 
in het land: “Ooit waren we slaven in Egypte. Ooit hadden wij geen 
plaats om te wonen. Ooit waren wij een speelbaal van krachten en 
machten sterker dan wij. Het land waarin wij leefden,  - kon je het 
eigenlijk wel ‘léven’  noemen daar? – noemden wij het ‘Angstland’.  
Toen was er Eén die onze ellende (letterlijk: uit-land- digheid) zag. 
Die onze pijn, verdriet en machteloze woede, hoorde. Die zijn 
gezicht niet afwendde maar ons riep om met Hem op weg te gaan 
naar een goed land. Een land waar Hij met mensen wil samenwonen 
en waar, zoals Psalm 85 prachtig zingt, ‘trouw en waarheid elkaar 
omhelzen en recht en vrede elkaar begroeten met een kus’.  
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Een land dus waar de genade en de barmhartigheid van die Ene 
wordt weerspiegelt in de wijze waarop mensen in waarachtige 
medemenselijkheid samenwonen.”  
 Dit verhaal mag niet, nooit, worden vergeten. Daarom moet 
er geluisterd worden naar wat deze stenen in- en aan de overzijde 
van de rivier betekenen. En moet het Bijbelverhaal worden verteld. 
“Vergeet je eigen afkomst niet. Houd je eigen toekomst in het oog.” 
Dat willen deze stenen zeggen. Dan komt er ook ruimte voor de 
‘vreemdelingen en bijwoners’ in het land. En hoe actueel willen we 
die eeuwenoude verhalen hebben?  
Wanneer uw kinderen vragen: Papa, mama, wat doen die stenen 
daar? Wat doet dat gebouw, aan de Langeweg daar? Vertel op één 
of andere manier aan je kinderen, groot of klein:  die stenen , dat 
gebouw staat er omdat we daar samenkomen om luisteren naar 
verhalen die niet, nooit,  vergeten mogen worden. Verhalen die ons 
vertellen van God de Heer die naar ons heeft omgezien en die met 
ons op weg is naar een goed land. Die ons een weg daarheen 
gegeven heeft waarop Jozua (in het Grieks: Jezus) ons voorgaat. En 
die ons niet in de steek laat.  
 Er kwam een ‘pad door de zee’ toen we niet verder konden, 
en ‘de rivier spoelde ons niet weg’ toen we erdoor moesten trekken. 
Die laatste woorden komen uit een liedje van Elly en Rikkert: ‘Wees 
niet bang, ik roep je bij je naam. Van nu af gaan we samen  En al ga 
je door rivieren, ze spoelen je niet weg. Ik ben bij je heel de weg’. 
 De gedenkstenen in de Jordaan en aan de overzijde, de 
stenen van onze kerk aan de Langeweg, ze vertellen dit verhaal van 
uittocht,  doortocht en intocht. Maar natuurlijk hebben stenen 
daarvoor onze monden, onze handen, ons hart nodig. 
Dit verhaal wil óns verhaal worden. Wij mogen, levend uit en met dit 
verhaal, in vertrouwen veder gaan en beloofd land binnentrekken. 
Ook het komende jaar weer. Dat het een ‘steengoed’ jaar mag 
worden!. 
 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
In memoriam 
Op maandagavond 13 juli jl. , kregen Ad, Lisette en Erik Verhage het 
verbijsterende-   en intens droeve bericht dat dochter en zus Wendy  
overleden was aangetroffen op haar kamer in Southampton,  waar 
zij stage liep. Omdat er geen duidelijke doodsoorzaak kon worden 
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vastgesteld duurde het nog een week voordat haar lichaam naar 
Anna Jacobapolder kon worden overgebracht. Boven de rouwkaart 
stonden de woorden: ‘Zoveel wilde je nog doen, zoveel wilde je nog 
leren, zoveel wilde je nog ontdekken……’. Ze tekenen de 
gedrevenheid en interesse waarmee Wendy met haar studie bezig 
was. “Magnificent” (schitterend) schreef de professor op wiens 
laboratorium zij haar stage liep in Southampton over haar. 
 Wendy wilde na haar opleiding nog graag verder studeren. Wie had 
kunnen denken dat zij niet ouder dan 19 jaar zou worden? Wat te 
zeggen?.....voor dit verdriet schieten woorden te kort.  Toch is 
getracht ze te zeggen bij het afscheid op 24 juli. Woorden die 
aangaven op welke goede wijze Wendy aanwezig is geweest in ons 
midden en hoezeer van haar is gehouden. Woorden die ook 
vertelden hoezeer zij nu wordt gemist. We lazen 1 Korintiërs 13. 
Want is de keerzijde van het verdriet om haar gemis niet de liefde 
voor haar?  En is liefde wellicht de enige ruimte,  waarin het moeten 
loslaten van Wendy samen gaat met haar kunnen vasthouden?  Op 
een andere manier, maar toch heel nabij. Liefde waarvan God zelf 
de bron is. En waarmee Hij ons , in al onze kwetsbaarheid 
vasthoudt. En wij elkaar kunnen vasthouden. Na de kerkdienst 
waarin wij afscheid van Wendy namen hebben wij haar lichaam op 
de begraafplaats in Anna Jacobapolder in de aarde gelegd. Wij 
wensen Ad, Lisette en Erik, en allen die Wendy nu zo missen (we 
denken o.m.  aan oma Janny),   toe dat God hen in hun verdriet nabij 
zal zijn.  
 
 
Andere berichten: 
Brina  Jagt, Eendrachtstraat 44, ondervindt last als gevolg van haar 
ziekte. Zij moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon gelukkig na 
enkele dagen weer naar huis terugkeren.  
Inmiddels is Jeanne de Jager, van Haaftenweg 4,  uit het 
revalidatiecentrum weer thuis. Van sommigen, hier niet met name 
genoemd, weten we dat ook zij te kampen hebben met (de gevolgen 
van) ziekte en dat het daarmee (leren) omgaan niet eenvoudig is. 
We wensen allen volharding toe. Dat zij zich, op de weg zij moeten 
gaan, niet alleen weten maar omgeven door zorgzame aandacht van 
betrokken mensen. En dat de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, hen zal omvatten. 
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Bevestiging ambtsdragers 
Als er geen bezwaren worden ingebracht, en eigenlijk verwachten 
we dat niet, mogen in de startdienst op 13 september a.s. Riet 
Wisse, Langeweg 55,  en Joke Bomas, Zijpestraat 9, bevestigd 
worden in het ambt van respectievelijk diaken en ouderling. Niet 
alleen als kerkenraad , maar als gemeente, zijn wij dankbaar voor- 
en blij met hun bevestiging. Dat zij zich daarom , nu ook als 
ambtsdragers, van harte welkom zullen weten in kerkenraad en 
gemeente. 
 
Startdienst 
Hierboven werd al even de startdienst genoemd. Op 13 september 
willen we het nieuwe seizoen niet alleen beginnen met een nieuwe 
samenstelling van de kerkenraad, maar ook met een gezamenlijk 
ontbijt voorafgaande aan de dienst. Om 09.00 uur bent u van harte 
welkom in de kerk voor het ontbijt. En om 10.00 uur bent u even 
welkom in de kerkdienst. U zult merken: als u begint met het 
gezamenlijke ontbijt stapt u ook ‘anders’  in de kerkdienst.  
Zowel om 09. 00 uur als om 10.00 uur wordt er op u en jou gerekend 
 
Kringen: 
Inmiddels zijn enkele deelnemers uit de groep 18-30 jarigen gestart 
met het gesprek over het doen van belijdenis. We willen daartoe een 
aantal avonden bij elkaar komen. Mede hierom is besloten dat de 
overigen uit deze groep dit seizoen samen met de 30+  groep één 
nieuwe kring zullen vormen. Die zal eind oktober voor de eerste keer 
bijeen komen. Meer informatie daarover komt in het volgende 
kerkblad. 
 
De kinderen uit onze gemeente wensen we een feestelijke middag 
en (deels) avond toe in Wouw. Op 19 september worden zij daar 
verwacht. Meer nieuws hierover elders in het kerkblad.  
 
Afwezigheid predikant, 
Van 1 t/m 9 oktober ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt u 
contact opnemen met scriba Anneke van Strien (0167-572682)  die 
vervolgens het contact met de waarnemende collega zal verzorgen.  
 
U allen een hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
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UIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op donderdag 27 augustus. 
Enkele punten uit die vergadering: 
Dominee van het Maalpad verzorgde de opening. Hij las uit Marcus 
7 : 31-37 De genezing van de doofstomme. Effatha: in een wereld 
waarin niet gecommuniceerd wordt komt er een mens die zegt: ga 
open.  
Voorzitter Jan Nell verwelkomde de aanwezigen. Ook de 
ambtsdragers die in september bevestigd zullen worden. Het is fijn 
als ze vanaf het begin van het seizoen aanwezig kunnen zijn.  
Meta van Nieuwenhuijzen is deze avond verhinderd. Zij zal 
regelmatig een gedeelte van de kerkenraadsvergaderingen gaan 
bijwonen als afgevaardigde namens de kindernevendienst en de 
jongerengroep. Zij zal ook het contact met de school zijn voor de 
schooldienst. 
Hierna is er gelegenheid om persoonlijke zaken van de 
kerkenraadsleden te bespreken. 
Bij de post zit een verzoek voor een kaartenactie voor uitgezonden 
militairen en hun thuisfront. Anneke zal dit uitzoeken en 
voorbereiden. 
We bespreken verschillende zaken die in het nieuwe seizoen aan de 
orde komen. De startzondag met een gezamenlijk ontbijt bij of in de 
kerk. Op 25 oktober hopen we weer een avondmaalsviering in de 
kring te houden. 
Jan Nell en Joke Bomas zullen namens de kerkenraad in de 
kerstcommissie gaan. Zij zullen de diensten mee voorbereiden van 
zowel de kerstavond als de eerste kerstdag. 
In het voorjaar hopen we nog een jeugddienst met een gastkoor te 
houden. De kindernevendienst hoopt op 19 september naar Wouw 
te gaan. Op 28 november zal er waarschijnlijk een zang en 
muziekavond georganiseerd worden. Het gelegenheidskoor gaat 
binnenkort weer beginnen. Er zal contact opgenomen worden met 
de contactpersonen omdat een en ander nu door elkaar loopt. 
We zullen een avond met hen organiseren. 
In het beleidsplan wordt iets veranderd, waarna we hem zo 
vaststellen. Onder gelegenheidskoor komt te staan dat het meewerkt 
met name aan bijzondere diensten. 
De ZWO houdt dit jaar geen bijzondere actie. Men gaat bedenken 
wat er eventueel volgend jaar gedaan zal worden. 
Tot zover enkele punten uit een volle agenda. 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
03-09-1935.Dhr.B.v.d.Sluijs,Plataanstraat 17.Sint Philipsland 
12-09-1945.Dhr. A.G.M. Wisse, Langeweg 55, A.J.P. 
19-09-1930.Mevr. J.Zuidweg-Bolier.Esdoornhof 18.Sint Philipsland 
21-09-1939.Mevr.P.Nunnikhoven.Langeweg 37.A.J.P. 
 
Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn: 
hartelijk gefeliciteerd. 
Een fijne dag gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  6 september: Lisa of Heleen       Levi en Aaron Geense 
13 september  Marjolein de Waard  Anouk de Jager 
20 september: Daphne v. Nieuwenhuijzen.Bram v.. Nieuwenhuijzen 
27 september: Heleen de Jager       Dominique v. Nieuwenhuijzen 
  4 oktober:      Marcia Backer       Chantal de Jager 
11 oktober:      Erna Verboom       Driek v. Nieuwenhuijzen  

  
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  6 september: Natalie Nuijens 
13 september: Marja Potappel 
20 september: Sylvia Reijngoudt 
27 september: Meta van Nieuwenhuijzen 
 4 oktober:  Marja Potappel 
  
BLOEMEN IN DE KERK 
In september zal Rita Boudeling de bloemen verzorgen. 
In oktober Marie Maas. 
                      
OP VERZOEK GEPLAATST: 
Lieve mensen, 
Van 16 maart tot 10 juli j.l. was ik noodgedwongen van huis. 
Eén maand in het ziekenhuis en drie maanden in de 
revalidatiekliniek. 
In die periode heb ik van u veel lieve kaarten en brieven gekregen. 
Het was bemoedigend en troostvol, ook voor Bram en onze 
kinderen. 
Langs deze weg mijn hartelijke dank. 
Met vriendelijke groet, 
Ineke van Nieuwenhuijzen. 
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Bericht van de kerkrentmeesters: 
 

Ontvangsten 
 
Van de kindernevendienst ontvingen we € 120,-- uit de 
voorjaarsverkoping en van de jongerengroep het bedrag van € 459,-- 
van de zomermarkt. Wat fijn dat jullie als kinderen en jongeren zo 
betrokken zijn bij de kerk en jullie willen inzetten. Hartelijk dank 
allemaal! 
 
Actie kerkbalans 
 
Als kerkrentmeesters zijn we momenteel bezig met de ‘tussentijdse 
cijfers’. Ofwel, hoe doen we het vergeleken met de begroting die we 
voor 2015 hebben gemaakt. Daarbij hoort ook het nalopen van de 
toezeggingen van de vrijwillige bijdrage. We lopen redelijk in de pas, 
dus dat is mooi! Een aantal leden zal binnenkort een herinnering 
krijgen omdat we de toezegging voor het eerste halfjaar van 2015 
nog niet hebben ontvangen.  
 
Kerkomroep 
 
We zijn blij dat we sinds een paar weken zijn aangesloten bij de 
kerkomroep. De kerkdiensten worden via een internetverbinding live 
uitgezonden via de website www.kerkomroep.nl . Als u zoekt naar 
kerken in Sint Philipsland, staat daar de Gereformeerde kerk tussen. 
U kunt op deze website zondagsmorgens live meeluisteren met de 
kerkdienst of een oudere dienst terugluisteren. Als u een 
smartphone of tablet heeft, kunt u de app downloaden van de 
kerkomroep en op die manier meeluisteren. En ook als u geen 
internet heeft en bijvoorbeeld wegens ziekte verhinderd bent om de 
kerkdiensten te bezoeken, kunt u meeluisteren. We hebben 
daarvoor een ‘luisterkastje’ dat via de telefoonlijn verbonden kan 
worden met de kerkomroep. Wilt u hiervan gebruik maken, neem 
dan contact op met Natalie Nuijens of Gert-Jan en Heleen de Jager. 
We hopen vooral natuurlijk dat u zelf live aanwezig kunt zijn in de 
kerk!  
 
 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Bericht van de diaconie 

We pakken de draad weer op van een paar maanden geleden en 
informeren u verder over de goede doelen die wij als diaconie 
ondersteunen. Deze maand ook weer een regionale stichting, de 
stichting GeeVer. Stichting GeeVer ondersteunt mensen met een 
verstandelijke beperking in Zeeland bij hun deelname in kerk en 
samenleving en bevordert de geestelijke verzorging. Zij doet dit door 
financiële ondersteuning van het gelijknamige project GeeVer, dat 
uitgevoerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland. GeeVer is 
een initiatief van meerdere Zeeuwse organisaties die zich verbonden 
voelen met mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland: 
Arduin, GORS, Tragel Zorg, Philadelphia Zorg, De Okkernoot, 
Platform VG Zeeland, de Protestantse Kerk in Zeeland , de Rooms 
Katholieke kerk en andere kerken binnen de Raad van Kerken in 
Zeeland.  
 
VAN DE JONGERENGROEP 
 
Op een zonovergoten 11 juli vond de zomermarkt van onze 
jongerengroep plaats. Om 9.30 startten de jongeren om alles op te 
bouwen. Om 11.00 zou het beginnen, maar om 10.15 was de eerste 
winst al binnen! Toen werden de eerste koekjes al verkocht. Vooral 
rond lunchtijd was er een gezellig aantal mensen die een broodje 
hamburger of frikandel kwam eten. Om 15.00 maakten we de balans 
op en kwamen we tot de conclusie dat de opbrengst 459 euro was! 
Hiervan was de helft voor Warchild en de andere helft voor het 
jeugdwerk van de kerk. We kijken terug op een geslaagde dag! 
 

Uitnodiging 

 

 
U bent van harte welkom om op de koffie te komen.  
  7 september, 5 oktober, 2 november Enz. 
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. 
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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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 onschuldige burgers in Kameroen. 

Achtergrondinformatie. 
 
In de hoofdstad van Tsjaad en in het Noorden van Kameroen, stad 
Maroua zijn aanslagen gepleegd op onschuldige burgers. We willen 
bidden voor alle slachtoffers. 
 
Gebed. 
Heer, 

In Kameroen vinden er aanslagen plaats in dorpen en steden, 
gericht op onschuldige passanten. Christenen en Moslims komen 
hierbij om het leven. Eind juli ontplofte er op de markt van Maroua 
een bom waarbij tenminste 20 passanten omkwamen en veel 
gewonden vielen. 

We willen U bidden voor de Lutherse kerk die een dode hebben te 
betreuren en waarvan twee ouderlingen nog in het ziekenhuis liggen. 
De bevolking is geschrokken en kerkgangers voelen zich niet meer 
veilig.                                                                                               
Wilt U bij hen zijn. 

Politie en militairen helpen de bevolking met goede raad over hoe te 
handelen om erger te voorkomen. Wilt U het werk dat zij doen 
zegenen en zorgen dat er weer een veilige situatie ontstaat. 

Ook bidden wij voor de slachtoffers van recente aanslagen door 
Boko Haram in Tsjaad, Kameroen en Nigeria. Wij denken aan onze 
partnerkerk de Lutherse kerk in Noord Kameroen en President Rev. 
Robert Goyek. We bidden voor veiligheid voor iedereen in het 
gebied. 

Dat U hen behoed en sterkt in deze moeilijke tijden. 

Amen. 
De ZWO groep. 
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EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN. 
Als eetgroep voor alleenstaanden zijn we in de maand augustus 
weer bij elkaar gekomen om te eten. 
Deze keer was het op woensdag, maar de volgende keren is het 
gewoon weer op de laatste donderdag van de maand . 
Het was weer gezellig, en we hebben van alles met elkaar 
besproken en gedeeld., 
De maand Juli hebben we een vakantiemaand gehouden, en zijn 
niet bij elkaar geweest. 
Toch zijn er in die weken heel veel dingen gebeurd, veel verdriet, 
onzekerheid over ziekte en pijn, bij wat vaste deelnemers van onze 
groep.  Wij wensen ze heel veel sterkte toe met alles wat ze mee 
moeten maken.                                                                                               
We proberen om het eten ook als ontspanning te zien, en willen het 
toch vooral gezellig hebben met elkaar. Ook mochten we twee 
nieuwe dames welkom heten, en we hopen dat ze het bij ons naar 
hun zin zullen hebben. Er is nog plaats voor meer mensen, dus kom 
een keer met ons eten, dan kunt u het zelf meemaken. 
Opgaven bij Marianne Nell  tel: 0167572796 
 
MUZIEKAVOND. 
Als gelegenheidskoor van de Gereformeerde Kerk te Anna-
Jacobapolder willen wij op zaterdagavond 28 november  een 
                         MUZIEKAVOND     
organiseren. Vorig jaar hebben we  van de Hervormde Kerk te St- 
Philipsland de uitnodiging aanvaardt, om met hun muziekavond mee 
te doen. Het was toen een geweldige avond die ter ere van God is 
gehouden, en waar heel verschillende koren en solisten, en ook een 
blokfluitgroep aan heeft meegedaan. 
In ons enthousiasme  hebben wij toen aangeboden om volgend jaar 
zo’n avond in onze kerk te houden. 
Nu is het dan zover, en ik wil een oproep doen aan iedereen die 
graag mee wil doen, met een instrument, een groep of mee wil 
zingen. Misschien is het een goed idee om samen met de jeugd van 
de andere kerken een zanggroep te vormen. 
Wij staan open voor ideeën. 
Laten we er met elkaar een hele fijne avond van maken 
Schrijf  28 november alvast in uw agenda, want deze avond  mag U 
niet missen. 
Geef U op bij  Marianne Nell  m.nell.otto@hotmail.com. tel 
0628414772 

mailto:m.nell.otto@hotmail.com
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Heb je zin gekregen om mee te gaan? 
Geef dit dan door aan: 

Fanny van Strien  tel: 06-25507756 
funniestfanny@hotmail.com  
Natalie Nuyens tel: 06-52592646 
natalienuyens@live.nl  
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Kindernevendienst gaat schat zoeken ! 
 
Op zaterdag 19 september gaan we weer een gezellige middag (en 
een stukje van de avond) beleven. 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan op zoek naar een schat vanaf 15.00 uur in “De Blokhut” in 
Wouw. Als je een wit T’-shirt mee neemt kunnen we deze mooi 
versieren met o.a. je naam. De rest van de middag gaan we op zoek 
naar “De schat” d.m.v. spelletjes en samenwerken. Rond het 
avondeten schuiven we gezellig aan om wat te eten. We zouden het 
daarvoor fijn vinden om te horen als je een allergie hebt. 
Na het eten hebben we een mooie afsluiting in petto. 
De avond is om 20.00 uur afgelopen en we gaan ons best ervoor 
doen om met elkaar mee te kunnen rijden naar de locatie. 
 
Heb je zin gekregen om mee te gaan, geef je dan nog snel op voor 
woensdag 16 september, bij: 

Fanny van Strien tel: 06-25507756 
funniestfanny@hotmail.com  

Natalie Nuyens  tel: 06-52592646 
natalienuyens@live.nl  

 
 
CREAMIDDAG ZATERDAG 17 OKTOBER 
 
Ook hiervoor ben je natuurlijk weer van harte welkom! 
Voor maar één euro kun je de hele middag van de partij zijn. 
Samen met alle andere kinderen gaan we luisteren naar het verhaal 
en gaan we iets maken dat er alles mee te maken heeft.  
Samen zingen en wat drinken met iets lekkers daarbij; Hierdoor ben 
jij toch ook van de partij!!! 
 
Opgeven kan bij: 
Miranda Wisse   tel: 0167-500754 
 mirandawisse@hotmail.com 
 
Judith Uijl tel: 06-14284626  
nell_judith@hotmail.com 

 
 

mailto:mirandawisse@hotmail.com
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OPROEP! 
 
De commissie van de creamiddag vraagt u graag uw medewerking. 
Voor het compleet maken van het knutselidee van deze middag 
zouden wij graag wat restjes/ lapjes stof van u willen ontvangen.  
Heeft u nog mooie gekleurde stofjes/ lapjes stof liggen dan zouden 
wij die graag van u ontvangen. 
In de hal van de ingang hebben wij hiervoor een doosje gereed 
staan waarin u deze achter kunt laten. 
 
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking,  
namens alle kinderen van de Creamiddag 

 
ONTBIJT OP STARTZONDAG 13 SEPTEMBER 
 
Op zondag 13 september willen we het nieuwe seizoen graag 
beginnen met een gezamenlijk ontbijt. 
Om 9 uur willen we met het ontbijt beginnen. 
We nodigen jong en oud van harte uit om mee te komen eten.  
U hoeft u niet op te geven. 
Bij mooi weer wordt alles buiten klaar gezet, bij minder weer in de 
kerk.  We hopen dat velen aan deze uitnodiging gehoor geven. 
 
 
In het LIEDBOEK  zingen en bidden in huis en kerk, waaruit wij in de 
kerk zingen staan ook gebeden bij de getijden van de dag.  
Op bladzijde 515 staat onderstaand gebed. 
 
MORGENGEBED 

 
In uw handen, barmhartige God, 
bevelen wij onszelf vandaag; 
laat ons, van begin tot einde, 
bewust zijn van uw aanwezigheid, 
herinner ons eraan dat wij 
in alle goeds dat wij doen, U dienen; 
maak ons attent en waakzaam, 
zodat we in alles uw wil onderscheiden, 
die ook vreugdevol vervullen, 
tot eer en glorie van uw Naam, 
door Jezus Christus, onze Heer. 


