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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
 5 maart: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 
12 maart:  10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant. 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 
19 maart: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doopdienst 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 
26 maart: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 
  2 april:  10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd. 
 
 
   
 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het april nummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 25 maart. Met vriendelijke groet,  Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
STERK EN DAPPER. 
 
Kent u sterke en dappere mensen? Wellicht gaan de gedachten dan 
naar mensen die iets uitzonderlijks doen of hebben gedaan. En 
daardoor zijn opgevallen. Onverschrokken helden die (ver) uitstijgen 
boven de doorsnee man of vrouw. In die richting  denkt de 
Protestantse Kerk  in haar komende 40dagentijdcampagne ‘sterk en 
dapper’ juist niet.  
 
De 40dagentijd begint woensdag 1 maart. Het is een tijd van 
voorbereiding op het Paasfeest. Dit Paasfeest omvat Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de  Paasnacht, waarin 
de Opstanding van Jezus Christus uit de doden. In de 40dagentijd 
volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Daar worden Zijn 
lijden, sterven en opstanding op de derde dag vervuld. Jezus gaat 
deze weg voor óns, waardoor Hij ons met God verzoent en ons 
leven terecht brengt. (‘U verbreekt het donker, alles is volbracht’ Lied 
574:3) En tegelijkertijd gaat Hij ons ook vóór  en roept Hij ons tot 
navolging. (‘En net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan’ 
Lied 538:1)  Die twee noties altijd samen noemen en niet tegen 
elkaar uitspelen.  
 
Bij ‘Sterk en dapper’ denkt de PKN aan deze offergang van Jezus. 
Dat  heeft dus niks te maken met heldendom of krachtpatserij. Wel 
met woorden zoals die in het  40dagentijd magazine en de 
bijbehorende liturgiegids worden genoemd en uitgewerkt.  Voor elk 
van de zes zondagen in deze 40dagentijd is er een woord. Het wordt 
toegelicht en toegepast vanuit de weg die Jezus gaat. Bijv. : 
Liefhebben. Accepteren (niet in het donker twijfelen aan wat je in het 
licht zag).   Overdenken. Delen. Stimuleren(vernieuw in ons 
binnenste een vaste geest!). Bevestigen (in het geloof verankerd 
worden) . 
Bij ‘sterk en dapper’ gaat het in de kern van de zaak om een tekst 
van Paulus in Filippenzen 2:5. ‘Laat onder u die gezindheid heersen 
die Christus Jezus had’. Geen geldingsdrang. Niet het eigenbelang 
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voorop. Het lijkt in onze wereld een hopeloze weg. Een zwaktebod. 
Tot mislukking gedoemd. Maar het blijkt de weg tot het leven. Een 
Paasweg. Een Exodus, een uittocht uit situaties van dood en verderf. 
‘Sterk en dapper’ zijn zij die deze weg volhardend gaan. Vaak 
gewone, doorsnee mensen. De projecten die de ZWO commissie in 
deze tijd financieel en met gebed ondersteunt geven daarvan 
sprekende voorbeelden.  
 
Juist in de 40dagentijd willen we onszelf door bekering, bezinning, 
versobering, delen en gebed bij deze heilsweg van Jezus laten 
betrekken. 
 
De PKN heeft voor deze 40dagentijd ook een kalender uitgegeven. 
Met voor elke dag een gebed, overdenking en Schriftlezing. En met 
sprekende foto’s uitgevoerd.  
Bij het ‘Onze Vader’ lezen we: 
 Zeg niet Vader  

als jij je niet als zoon of dochter gedraagt. 
 Zeg niet Onze 

als je opgesloten zit in je egoïsme. 
 Zeg niet Die in de hemelen zijt 

als je alleen maar aan aardse dingen denkt. 
 Zeg niet uw Naam worde geheiligd 

 als je alleen maar aan eigen eer denkt. 
Zeg niet uw koninkrijk kome 

 als je het verwart met materieel succes. 
Zeg niet uw wil geschiede 

als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt. 
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood 

 als je je niet bekommert om wie armoede lijdt. 
Zeg niet Vergeef ons onze schulden 

 als je wrok blijft koesteren jegens je naaste 
 Zeg niet Leid ons niet in verzoeking 
  als jij jezelf eraan blootstelt.  
 Zeg niet Verlos ons van de boze 
  als jij je niet met hart en ziel inzet voor het goede. 
 Zeg niet Amen, 
  als je de woorden van het Onze Vader niet serieus 
                                                                                                neemt.  
 
Een zinvolle en inspirerende 40dagentijd toegewenst.  
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UIT DE GEMEENTE 
Mw. Quist-van der Male, Eendrachtstraat 22, onderging een 
hartoperatie in Breda. Die lijkt goed geslaagd. Mogelijk dat de 
thuiskomst spoedig volgt. Een goed herstel toegewenst. Mw 
Verkerke –Stoof, ’t Slaak 1, onderging een ingrijpende kaakoperatie 
in de Daniël den Hoed kliniek. Herstel hiervan zal zeker nog enige 
tijd in beslag nemen. We wensen haar en allen die met haar 
verbonden zijn volharding toe. 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. 
 
DOOPBEDIENING 
De heilige doop is aangevraagd voor Thimo Eric Marinus van Strien. 
Thimo is de zoon van Arie en Alexandra van Strien. Zij wonnen aan 
de Grindweg 40 in Tholen. In de kerkdienst op zondag 19 maart 
hopen wij Thimo te dopen.   
 
TENSLOTTE  
Dit jaar hoop ik de cursus ‘zorg voor de ziel’ te volgen. De cursus 
beoogt versterkt het leren herkennen van de eigen geestelijke weg 
en bestaat vijf keer een ‘mini ’retraite. De eerste volgt aansluitend op 
een weekend waarin ik vrij ben  en Karin en ik afwezig zijn. Dat 
betekent dat ik van vrijdag 10 maart t/m woensdag 15 maart niet 
beschikbaar ben voor kerkelijk werk. Vanzelfsprekend is voor 
waarneming gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u met Anneke 
van Strien contact opnemen.  (0167-572682) 
U allen een  hartelijke groet, Ds. Henk van het Maalpad    
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG                                                    

13-03-1940: Dhr. A.A. van Nieuwenhuijzen. Oostdijk 53.4675 RE 

                                                                                 St.Philipsland 

15-03-1945. Dhr. J Boudeling. Langeweg 2d.4675 RL  A.J.P. 
Onze gelukwensen met uw verjaardag. 
Al wordt juist op verjaardagen de lege plaats extra gevoeld.  
Ook alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd, een fijne dag 
gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
 
. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  5 maart: Marcia en Anouk Driek van Nieuwenhuijzen 
12 maart: Marjolein de Waard Dominique van Nieuwenhuijzen 
19 maart: Heleen de Jager Anouk de Jager 
26 maart: Lizette de Waard Christiaan de Waard 
  2 april:   Ingrid v.d.Velde Bram van Nieuwenhuijzen 
  9 april:   Lisa van Splunter Chantal de Jager 
16 april:   Erna Verboom Driek van Nieuwenhuijzen  
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  5 maart: Miranda en Tessa 
12 maart: Natalie 
19 maart: Irene 
26 maart: Miranda 
  2 april:   Sylvia 
  9 april:   Tessa 
16 april:   Tessa en Miranda 
 
KERKTAXI 
  5 - 3: Sjaak                             Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
12 - 3: Rien en Agnes               tot zaterdagavond contact opnemen 
19 - 3: Martijn en Joke              met Sylvia Reijngoudt. 
26 - 3: John en Lisa                  Tel. 0167 573717  of: 06 28755011 
  2 - 4: Stoffel 
  9 - 4: Bram en Coby 
16 - 4: Sylvia 
 
GELEGENHEIDSKOOR. 
Op maandagavond 6 maart  gaan we starten met de repetities voor 
korenavond en Pasen. 
We beginnen om 19.30uur in onze kerk. We hopen dat er weer heel 
wat mensen bij ons komen zingen. Ook als U denkt:  mijn stem is 
niet zo mooi kom dan toch maar want, samen klinkt het goed en 
zingen verbindt. 
We hebben  mooie liederen uitgezocht, en hopen dat jullie weer met 
heel veel enthousiasme  zullen komen zingen. We repeteren 
dan  voor zaterdagavond 8 april, en voor de paasmorgendienst op 
16 april. 
Graag allemaal tot 6 maart om 19.30uur in de kerk. 
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BLOEMEN IN DE KERK 
In maart zal Rita Boudeling de bloemen verzorgen, in april hoopt 
Wendy Geluk dat te doen. 
 
UITNODIGING Activiteit 

Het maken van een Zeeuwse knop b knop bij de Sint Philiplandse  

Vrouwen van Nu was gezellig en  een groot succes. 

Graag wil ik degene die er nog geen gemaakt heeft of er nog één wil 

maken, in de gelegenheid stellen om dit te komen doen bij ons aan 

de Hogeweg 2. 

Interesse ? Geef je op! 

De volgende data heb ik tijd:    

woensdagochtend: 8 maart :9.30 uur  

dinsdagmiddag 14 maart:   13.30uur 

maandagavond 20 maart    19.00 uur 
  

 

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

Voor transport kan ook gezorgd worden.  

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

Één of meerdere bestellen kan natuurlijk ook.  

 

Ik ben benieuwd naar uw/jullie reactie! Voor vragen bel me op. 

Een hartelijke “wees welkom” groet, Wendy Geluk 

06 23272455 /wendyenwim@hetnet.nl 

 

DEURCOLLECTEN IN DE 40 DAGENTIJD. 
Op verzoek van kerk in actie zal de  diaconie  in de 40 dagentijd de 
deurcollecte houden voor het project van kerk in actie.  
Dit jaar staat Myanmar centraal. 
Zes zondagen willen we collecteren voor sterke en dappere mensen 
in Myanmar.  
De laatste zondag is het palmzondag dan zal de eerste collecte in de 
kerk voor het project gehouden worden. 
We willen deze deurcollectes van harte bij u aanbevelen. 
De diaconie. 
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KORENAVOND OP 8 APRIL. 
Op 8 april is er weer een avond georganiseerd voor de koren van 
ons eiland St-Philipsland en de Anna-Jacobapolder . Vorig jaar is er 
voor het eerst in onze kerk  een korenavond geweest, en dat is zo 
goed bevallen dat we het dit jaar weer willen houden. 
De koren die al hebben toegezegd  zijn: Het Thools 
Mannenensemble o.l.v. Koos van de Slikke, De lofstem o.l.v. Wilma 
van Duuren, Henk Geluk met zijn projectkoor,en de 
evangelisatiecommissie  van de Hervormde Kerk heeft een 
projectkoor die ook komt zingen. 
Natuurlijk doen wij ook mee met ons gelegenheidskoor o.l.v. Annet 
de Ruijter. 
Onze organist is Arend Stander die de hele avond ook de 
samenzang begeleidt misschien ook met wat mensen van de 
blazersgroep . 
We hopen dat U deze datum allemaal in uw agenda noteert, en dat 
we weer in een volle kerk zullen zingen, met natuurlijk als 
slotzang met alle koren en als samenzang het meerstemmige; 
Godstad met Uw Paarlen Poorten:. Hopelijk kunnen we U allemaal 
begroeten, en heeft U ook weer zo'n geweldige mooie zangavond, 
want er is ook een feest van herkenning met mooie 
liederen voor samenzang. Komt allen. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 1 FEBRUARI 
Zending (deur) €  72,95 
Oecumene 103,66 
Steunfonds v.h.protestantisme in het zuiden 51,55 
Kerk 196,65 
Onderhoud 262,91 
Diaconie (deur) 126,51 
 
 
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 maart , 3 april  enzovoorts. 
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: 
Hongersnood dreigt in Ethiopië 

Achtergrondinformatie. 
De droogte in Ethiopië houdt aan. Meer dan 5 miljoen mensen zijn 
afhankelijk van noodhulp (voedsel, water, voedingssupplementen) in 
2017. De effecten van de uitzonderlijk sterke El Niño uit 2016 zijn 
dus nog zeker niet voorbij; en gevreesd wordt voor wederom 
tegenvallende regens in 2017. Veel waterbronnen staan leeg en 
oogsten mislukten. Ook veel vee is al gestorven. 
      
Kerk in Actie gaat via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp 
bieden. 
 Kerk in Actie zet zich in door noodhulp te verlenen en de 
weerbaarheid van mensen te vergroten. Ze bereidt hen zo beter voor 
op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië 
extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, 
(zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger 
tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot 
veilig (drink) water. In die gebieden waar de situatie dat toelaat, waar 
de droogte minder extreem is, werkt Kerk in Actie aan het versterken 
van de weerbaarheid van mensen en ondersteuning in hun 
bestaanszekerheid. 
 
Gebed. 
Heer, wij bidden u voor de mensen in nood in Ethiopië. Wij bidden 
voor de miljoenen medemensen die hier honger en dorst hebben en 
die worden bedreigd in hun voortbestaan. 
Goede God, U bent nabij allen die in nood tot u roepen. Hoor dan de 
roep van allen die aangewezen zijn op uw troost en goedheid.  
Wij bidden u voor allen die zich inzetten voor onze medemensen in 
nood. Zegen hun werk. Wilt u ook de gaven zegenen die we willen 
geven voor de hulpverlening die zo nodig is. 
Amen.  
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Van de Vriendenkring van Emmanuel Sisters in Bafut, Kameroen 
hebben we een mooie kaart en een brief gekregen waarin zij onze 
kerk heel hartelijk danken voor de hulp die zij van ons mochten 
ontvangen in 2016. 
Zij sturen ons allen hun beste wensen voor 2017, en een hartelijke 
groet. 
 
De kaart kunt u zien op het prikbord in de hal van onze kerk. 
de ZWO-groep 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Na de dienst op biddag vergaderde de kerkenraad.  
Eerst vertelde Meta van Nieuwenhuijzen een en ander vanuit het 
jeugd-en jongerenwerk. De kindernevendienst bereidt een 
creamiddag voor. Met de school zijn er al gesprekken over een 
schooldienst. 
Daarna waren de kerkrentmeesters aan de beurt. We bespraken de 
actie Kerkbalans en de rekening en begroting. Die wordt met de 
leden besproken tijdens de gemeentevergadering op donderdag 9 
maart. We hopen de agenda zondag 5 maart in de kerk te leggen en 
hij is er op de avond zelf. 
We moesten ons ook buigen over een tiental vragen vanuit de 
synode over de plannen met Kerk 2025. 
De diaconie legde uit dat er op 5 maart een toelichting gegeven zal 
worden over het 40dagen project. En ze hopen weer mee te doen 
met de paasgroetenactie.   
Vanuit het pastoraat zijn er enkele zieken te melden. 
Arie en Alexandra van Strien hebben doopbediening gevraagd. Dit 
zal op 19 maart gebeuren. 
Enkele leden hebben te kennen gegeven uitgeschreven te willen 
worden. Dit vinden wij jammer, maar wij respecteren hun besluit. 
In het kader van permanente educatie voor predikanten gaat de 
dominee een cursus volgen. 
Het was een lange vergadering.  
Volgende kerkenraadsvergadering zal plaatshebben op dinsdag 28 
maart. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 
. 
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Een kijkje bij het kind 

De eerste zondag van de afgelopen 
maand (5 febr) ging over  
“licht en zout”.... 
ook wij kunnen en mogen het licht en 
zout voor de wereld zijn door het te 
laten zien en "proeven" aan de mensen 
om ons heen.   
Bijvoorbeeld de ene keer door te 
helpen de andere keer door te troosten! 
De kinderen kwamen terug in de kerk met een mooi zelfgemaakt 
"zoutschilderijtje". 
Op 12 februari hebben we één van de tien geboden als thema 

behandelt: “Gij zult niet doden.” De kinderen hoorden deze uitleg 

zwijgend aan en besloten eensgezind dat ze het liever hadden over 

hoe Israël er nu uitziet met de Joden, Christenen en Moslims. 

Opvallend is dat als er volgens de bijbel iets gebeurd is, er een kerk 

over die plek wordt gebouwd (zoals de geboortekerk in Bethlehem). 

De zondag daarop hebben we met de kinderen een mooie kaart 
gemaakt met daarop de tekst “God zorgt voor de vogels, de bloemen 
en ook voor ons”. Voordat we naar de kindernevendienst gingen had 
de dominee ook een kaart, een hele mooie valentijnskaart, om aan 
ons te laten zien. Hierop stond “Er is iemand die heel veel van je 
houdt” & binnenin “Een dikke knuffel van je geheime Valentijn”. 
Tegenwoordig zetten we gewoon onze naam binnenin de kaart en 
zo is het ook met God. Hij zorgt voor liefde tussen de mensen en 
daardoor zorgt hij voor ons. 
Bij het schrijven van dit verslagje hebben wij de laatste zondag van 

de maand nog niet met de kinderen beleefd. Hierbij staat het verhaal 

van “Jezus bij de offerkist” centraal. De kinderen leren dat God heel 

anders naar mensen kijkt dan wij naar hen kijken. Arme mensen 

kunnen door wie ze zijn erg rijk zijn.  

LEDENBESTAND 
Bedankt voor het lidmaatschap van onze kerk: 
De heer J.D.Quist; Wilhelminastraat 9 St Philipsland 
Mevr. J.J. Nuwolt- Quist; Heensedijk 16a De Heen 

 
 

http://bijv.de/
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Antwoorden op de kinderpagina:  
Oplossingen:  
Jezus geneest een zoon 
- Kraak de code:  Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde 

gemaakt heeft  
- Kabels door elkaar: Genezing 
God is Koning 
- Woordzoeker: de woorden van God brengen verandering en ze 
maken het leven  
- Rondom: en de wereld nieuw  
Samen staat er dan:  
De woorden van God brengen verandering en ze maken het leven 
en de wereld nieuw   
 
GEMEENTELEDENVERGADERING IN ONS DORPSHUIS 
U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering op 
donderdag 9 maart. Aanvang half acht. Vooraf koffiedrinken en de 
wereld nieuw. 
De agenda met de gegevens kunt u a.s. zondag meenemen uit de 
kerk.  Eventueel kunt u ze bij de scriba halen: Anneke van Strien. 
Lageweg 7 Anna Jacobapolder. Tel. 0167 572682. 
Ook in Ons Dorpshuis zullen nog exemplaren zijn voor de 
vergadering. 
 
GELOVEN IN DE KRACHT VAN DELEN 
Kom hier ik wil je iets zeggen 
blijf daar niet langer staan 
Kom hier dan zal ik het je uitleggen 
Kom achter je sluier vandaan. 
We hebben je iets te geven 
wat we van Hem hebben geleerd 
een andere manier van leven 
waarin de angst niet meer regeert 
waarin de hoop blijft drijven 
als een lelie op een waterplas 
waarin de liefde het vaartuig is 
en het geloof het wijzende kompas. 
Al zijn we soms met velen 
op deze bank is plaats voor meer dan twee 
want wij geloven in de kracht van delen 
dus vaar maar met ons mee.   


