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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
Voor zover op dit ogenblik bekend kunnen we ook deze maand geen 
reguliere of beperkte diensten houden. Tijdens de dienst zijn alleen 
de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, de koster en degene 
die de muziek verzorgt, aanwezig. 
Elke zondag wordt er een dienst uitgezonden via de kerkomroep. 
Ook op biddag. U kunt de kerkomroep van onze gemeente vinden 
onder  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391  of via de link op 
de website van onze kerk. 
 
  7 februari:  10.00 uur: Ds. B.M. van Ginhoven; Ouwerkerk 
 Collecten:  WERELDDIACONAAT, Onderhoud en 
                                         Diaconie. 
 
14 februari: 10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending  
 
21 februari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A.  
 Zie hiervoor de mededeling hierover in de kopij van 
                       de dominee. 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en project 40 dagen tijd
 Avondmaalscollecte voor de voedselbank 
 
24 februari: BIDDAG. 19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
              Collecte: Biddagcollecte voor de kerk 
 
28 februari:  10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en project 40 
                                                                                        dagentijd 
                                                                                                  
  7 maart:  10.00 uur: Kandidaat C. Bakker; Middelharnis 
 Collecten: Kerk, Onderhoud, project 40 dagentijd  
 
DIGITAAL COLLECTEREN 
Op de website vindt u de betaallinks en QR codes voor de 
verschillende collectedoelen. De snelkoppeling naar de pagina is: 
https://anna-
jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384 
U kunt altijd ook zelf storten op de rekeningen van kerk en zending. 
Met vermelding van bestemming 
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384
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KERKBLAD 
De kopij voor het kerkblad van maart ontvang ik graag uiterlijk 
zaterdag 27 februari. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
Namen gedenken. 
 
In de dagen dat dit kerkblad verschijnt is en wordt er herdacht. Toen 
ik het ziekenhuis werkte als geestelijk verzorger merkte ik in 
gesprekken met patiënten  op de afdeling voor ouderenzorg 
(geriatrie) dat voor patiënten uit Zeeland de Watersnoodramp een 
zeer ingrijpende gebeurtenis is geweest. Met indringende, soms erg 
pijnlijke, herinneringen. Enkele keren ben ik betrokken geweest bij 
een dienst waarin deze Watersnood ramp werd herdacht. Dat was in 
Halsteren en in Nieuw Vossemeer. Een belangrijk onderdeel van 
deze diensten is het noemen van de namen van slachtoffers. 
Dat zal op Tholen en Sint Philipsland, wanneer deze ramp wordt 
herdacht, niet anders zijn. Als hun namen worden genoemd zijn 
deze slachtoffers weer even onder ons. Al zullen ze natuurlijk nooit 
uit de gedachten van directe familie zijn weggeweest. Maar door hun 
namen hardop te noemen in een dienst of bijeenkomst druk je ook 
uit dat deze slachtoffers deel zijn van de geschiedenis van het dorp.  
En ook deel hebben uitgemaakt van de gemeenschap van het dorp. 
In dat verband zeggen afzonderlijke namen toch veel meer dan het 
totale  aantal overledenen.  
 
Een andere herinneringsbijeenkomst was op 31 januari jl. in het 
Wertheimpark in Amsterdam . De bevrijding, 76 jaar gelden,  van 
concentratiekamp Auschwitz werd herdacht. Wellicht dat u deze 
herinneringsbijeenkomst op TV hebt gevolgd. Ik vond het 
indrukwekkend. Ook hier bleek de betekenis van namen. Joodse 
kinderen die als onderduikers  hun naam moesten veranderen om uit 
handen van de nazi’s te blijven. En wie in Jeruzalem in het 
herinneringsmuseum Yad Vashem is geweest zal diep onder de 
indruk zijn geraakt van het onophoudelijk noemen van de namen van 
de vermoorde kinderen in het gedeelte waarin de slachtoffers onder 
de kinderen worden herdacht. En niet zomaar wordt in september in 
Amsterdam een ‘namenmuur’ gebouwd waarop de namen van de 
Joodse slachtoffers van het naziregiem worden vermeld.  Hun 
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namen doen ertoe. Ze bepalen ons bij een geschiedenis waarvan we 
hopen - en ons ervoor inzetten -  dat die nooit meer zal gebeuren. 
En ook hier geldt dat het noemen van afzonderlijke namen meer 
zegt dat het totale aantal vermoorden.  (zoals Abel Herzberg zei: Er 
zijn geen 6 miljoen joden vermoord, maar er is één jood (één naam) 
vermoord,  en dat 6 miljoen keer)  
 
Ook bij ons blijft de naam van een dierbare overledene belangrijk.  
Of de naam die een pasgeborene krijgt. Die wil  dikwijls ook iets 
zeggen. Bijvoorbeeld een vernoeming, om de lijn door de geslachten 
heen te bewaren. Of de betekenis  van de naam is bewust gekozen. 
Of omdat de ouders juist deze naam leuk of vlot vonden.  Er zal altijd 
door de ouders wel een reden zijn waarom juist voor deze naam van 
hun kind(eren) is gekozen. Soms zeggen mensen dat het niet erg is,   
wanneer hun naam verkeerd wordt uitgesproken of niet juist wordt 
weergegeven.  Persoonlijk vind ik dat er wel toe doen. In jouw naam 
kom je zelf mee. Je naam is onderdeel van je identiteit.   
 
Het Bijbelboek dat wij kennen als het boek Exodus heet in het 
Hebreeuws naar de eerste woorden: ‘Dit zijn de namen’. Van meet 
af aan wordt daarmee gezegd dat deze namen ertoe doen.  En het is 
God zelf die zich in Exodus  met Zijn naam aan Mozes bekend 
maakt: JHWH.  Deze niet uit te spreken  Naam JHWH wordt in onze 
Bijbel weergegeven met het woord HEER.  
De namen doen er toe. Ze vertellen dat déze God (en geen ander) 
met dit volk een geschiedenis van uittocht uit de slavernij gaat.  En in 
dit volk het heil voor al de volkeren van de aarde op het oog heeft. 
Daartoe vertelt het nieuwe testament over de Ene die de naam 
Jezus draagt (De Heer redt) . Bijbels gesproken draagt een mens 
niet alleen zijn naam, maar is hij zijn naam. Jezus draagt niet alleen 
de naam de Heer redt. Hij is die Naam. Hij is de Heer die redt.  
 
In deze maand  begint de veertigdagentijd (woensdag 17 febr.) als 
voorbereiding op het paasfeest. Het feest waarop wij gedenken  dat 
die God die de Naam HEER draagt ons in Jezus Christus met 
Zichzelf verzoent en met ons op weg is naar Zijn toekomst.  
 
Want alzo lief heeft deze God de wereld gehad….. de wereld: dat is 
bijna 8 miljard mensen. En ook hier: meer dan getallen  spreken juist  
namen. “Op de plaats van ‘de wereld’ moet je daarom maar jouw 
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eigen naam invullen”,  zei de predikant van wie ik ooit catechisatie 
kreeg. Dan hoor je dat de liefde God ook nadrukkelijk jezelf aangaat.  
 
In de kerk gedenken we elke zondag weer de naam van die Ene 
God die onze namen met Zichzelf verbindt. Zijn Naam en die van 
ons doen ertoe. Namen gedenken: het is en blijft zinvol om dat te 
doen. 
 
Viering van het Heilig Avondmaal. 
In de dienst op zondag 21 februari hopen we het Heilig Avondmaal 
te vieren. Ongeacht of daar nu wel of geen kerkgangers bij aanwezig 
kunnen zijn.  Op het moment dat ik deze kopij inlever is het al wel 
zeker dat de basisscholen en kinderopvanglocaties dan weer open 
zullen zijn. Of dat op 21 februari ook voor kerkdiensten zal gelden is 
op dit moment niet duidelijk. We zouden kunnen zeggen: wacht dat 
nu eerst af en laat daarvan afhangen of er wel of niet een 
avondmaalsviering kan plaatshebben. (De vorige keer kon dat nog 
met maximaal 30 kerkgangers. En dat werd als zinvol ervaren.) 
Jezus zelf heeft het heilig Avondmaal ingesteld bij zijn leerlingen om 
bij gebroken brood en uitgegoten wijn de gave van Zijn leven voor 
ons  te gedenken. Ook als er geen kerkgangers aanwezig zijn, zijn 
er altijd enkelen in de kerk aanwezig om uitzending van de diensten 
mogelijk te maken.  Onder die enkelen zijn de predikant en twee 
ambtsdragers.  De gedachte is nu dat zij de avondmaalsliturgie in de 
kerk vieren. Wanneer u thuis meeluistert en zelf ook het avondmaal 
wilt meevieren, kunt u voor aanvang van de dienst een stukje brood 
en een beetje wijn (of druivensap)  klaarzetten. Op het moment dat 
in de kerk brood en wijn (zouden) rondgaan, kunt u thuis brood en 
wijn/druivensap nemen. Al kunnen wij elkaar niet zien, in dit teken 
dat Christus ons gaf en geeft zijn wij met Hem en met elkaar 
verbonden.  
(Vanzelfsprekend zullen wij ook het avondmaal in de kerk vieren als 
er weer (een aantal) kerkgangers kunnen worden toegelaten.) 
 
Berichten uit de gemeente. 
Gelukkig heb ik geen berichten ontvangen van opnamen in het 
ziekenhuis. Bram Nouwen werd thuis ziek en in eerste instantie werd 
gedacht aan corona. Gelukkig bleek dat niet het geval en er is 
dankbaarheid voor zijn herstel. We weten dat, zonder namen te 
noemen,  sommigen thuis of elders te maken hebben met gevolgen 
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van ziekte. Of zorgen kennen. We wensen hen allen de vrede van 
God toe.  
 
Huwelijksjubilea. 
 
Op 2 februari gedenken Leendert en Janny Bolier-Verhage de dag 
dat zij 65 jaar gelden in het huwelijk traden. Alle reden tot hartelijke 
felicitaties . 
Het klinkt als een cliché als wordt gezegd dat zij al die jaren lief en 
leed hebben gedeeld. Maar zo was en is het ook bij hen.  En we 
kennen Leendert en Janny daarbij  als mensen die hun leven en 
samenleven in dankbaarheid aan God hebben geleefd en nog leven. 
Dat zij onder de zegen van God nog een mooie tijd samen mogen 
zijn. Samen met wie hen lief zijn en door wie zij worden liefgehad! 
Deze maand nog een huwelijksjubileum aan de Noordweg. Op 23 
februari hopen Jan en Franca de Waard- van Harten  hun 25 jarige 
huwelijksjubileum te vieren. We wensen ook hen en hun gezin van 
harte geluk met deze dag. Ook bij hen dankbaarheid voor deze jaren 
als echtpaar . 
Dat er nog vele jaren aan mogen worden toegevoegd, dat  wensen 
we hen van harte toe. Met daarbij:  Gods zegen voor jullie! 
     
Tenslotte 
 
Inmiddels lijkt er zicht op enige verruiming  van maatregelen. Maar 
ook telkens wordt erbij gezegd dat er voorzichtigheid geboden blijft. 
Waarbij de basisregels m.b.t. de hygiëne nog altijd in acht moeten 
worden genomen. Dat betekent ook dat er nog steeds voorzichtig 
moet worden omgegaan met bezoekwerk. Mocht u daaraan 
behoefte hebben schroom niet om het laten weten. We kunnen dan 
overleggen over wat mogelijk is. Hopelijk zal het niet al te lang meer 
duren voordat pastoraal bezoek weer op gewone wijze zal kunnen 
plaatsvinden. 
Met hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Donderdag 21 januari heeft de kerkenraad vergaderd, ook nu weer 
online omdat de situatie daar nog om vraagt. Tijdens deze 
vergadering is Peter van Nieuwenhuijzen aangesloten, omdat de 
vergadering, gezamenlijk met het college van kerkrentmeesters, nog 
niet plaats heeft gevonden. 
De actie kerkbalans is van start gegaan. Alle papieren zijn bij de 
mensen in de bus gestopt, dit in verband met de corona. Mensen 
worden nu zelf gevraagd hun papieren bij diverse adressen in te 
leveren. 
Vanuit de gemeente was een vraag gekomen waarom dit zo 
onpersoonlijk moet, wellicht was het niet duidelijk genoeg dat dit 
vanwege de veiligheid rondom het corona virus is. Het is niet de 
bedoeling dat dit voortaan zo gedaan gaat worden 
Het collecterooster is opgesteld, hier waren geen op- of 
aanmerkingen over. 
Wat de financiële gevolgen zijn van het niet houden van 
kerkdiensten is nog niet duidelijk. De collecten van de 
achterliggende tijd zullen nog geteld worden. 
Wellicht zien we ook in de toezegging via actie kerkbalans een 
compensatie van de gederfde inkomsten. 
Het is nu mogelijk om via QR-code op de website je bijdrage te 
geven aan de collectedoelen. We zijn nog tekort bezig om te kunnen 
zeggen of dit goed werkt. 
De begroting voor zowel de kerk als de diaconie is goedgekeurd 
voor 2021 door de CCBB. 
Er is rond de kerst geprobeerd om de diensten uit te zenden via 
You-Tube. De kwaliteit van het geluid was een stuk minder, 
waardoor dit niet is gedaan. 
Het is mogelijk om via de kerkomroep ook beelden uit te zenden, dit 
is echter behoorlijk duur. Er zijn ook andere mogelijkheden, die ook 
nog bekeken gaan worden. Wel kwam de vraag: als we de diensten 
met beeld en geluid uitzenden, wordt het dan niet erg gemakkelijk 
om straks thuis te blijven als we weer naar de kerk mogen, kortom: 
heeft dit een negatieve invloed op de kerkgang? Al met al een 
complex geheel met voor- en nadelen. 
Van de oppas, kindernevendienst, jeugdsoos en jongerengroep is 
weinig te vertellen, daar er geen activiteiten geweest zijn tgv de 
corona. 
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De kinderen die jarig zijn, ontvingen een kaart via de 
kindernevendienst. Vanuit de kindernevendienst wordt gevraagd of 
dit voortaan ook door Janny Wagemaker gedaan kan worden. 
Bij de ingekomen post was o.a. het geboortekaartje van Tommie Uijl. 
Er was ook een uitnodiging voor het afscheid van ds Willem 
Vermeulen. Na bijna 33 jaar, neemt hij in het weekend van 27 en 28 
februari afscheid van zijn gemeente in Bergen op Zoom. 
Er wordt met diverse diensten stilgestaan bij dit afscheid. Ook vanuit 
de kerkenraad zullen er twee personen de afscheidsdienst bezoeken 
als de maatregelen rond het virus dit toe laten. 
De deelnemende leden aan de teams-vergadering kiezen een 
nieuwe paaskaars uit. Er is gekozen voor een kaars met Chi Rho 
kruis, met daaronder de vredesduif in geel/oranje medaillon. 
Vanuit de ZWO/diaconie waren geen bijzonderheden te vermelden. 
Avondmaalsviering 21 februari. 
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er dan nog geen of heel weinig 
mensen in de dienst aanwezig mogen zijn. De dominee stelt voor om 
toch het avondmaal te vieren, zij het in aangepaste vorm. De 
dominee zal een en ander toelichten elders in het kerkblad. 
De preekvoorziener krijgt regelmatig te maken met het teruggeven 
van preekbeurten, zeker nu in deze tijd. Alle begrip voor degenen die 
hun preekbeurten teruggeven. Het lukt Jeanne gelukkig steeds weer 
om op tijd een vervanger te vinden. Het lijkt zo van zelfsprekend dat 
er elke week een predikant is, maar dat is het niet altijd. Zo is er veel 
onzichtbaar werk wat achter de schermen plaats vindt. 
Met elkaar worden de zorgen en vreugdes gedeeld die er binnen 
onze gemeente zijn. Omzien naar elkaar blijft erg belangrijk in deze 
vreemde tijden. 
De nieuwe wijkindeling is nog niet gemaakt door de ouderlingen, dit 
gaat binnenkort gebeuren. 
Normaal wordt de kerktelefoon om 9.50 uur aangezet. Het kost 
enkele minuten om het geheel op te starten. Nu was de vraag of dit 
eerder kan gebeuren, zodat de luisteraar thuis ook nog het klokgelui 
mee kan luisteren als oproep voor de dienst. De klokken stoppen 
9.55 uur met luiden. Er zal geprobeerd worden deze tijd geheel op te 
vullen met muziek, maar mocht u kort voor de dienst in een stilte 
vallen, dan betekent dat niet dat er iets mis is. 
De volgende vergadering van de kerkenraad zal dit keer niet op 
donderdag plaatsvinden, maar woensdag 17 februari hopen we weer 
te vergaderen. 
Dit waren enkele punten uit de vergadering. 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
09-02-1948.Mevr.M.Dieleman-v.d.Reest.Plataanstraat 15.4675AW 
21-02-1937.Mevr.P. Boudeling-den Hartog. Steintjeskreek 6.4675RZ 
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager.Gerbr.Delhezstr.1.4651ZW 
                                                                                     Steenbergen 
Deze jarigen en ook alle anderen die deze maand hun verjaardag 
vieren: alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toegewenst. Een gezellige verjaardag ondanks alle beperkingen. 

 
Actie kerkbalans 2021 
 
Iedereen heeft inmiddels de envelop voor de Actie Kerkbalans 
ontvangen. We hebben reeds een aantal antwoordformulieren retour 
gehad, maar nog niet allemaal. Heeft u het nog niet ingevuld, wilt u 
dit dan doen? Het formulier kan in de bijgevoegde envelop in de 
brievenbus gedaan worden bij één van de genoemde 
kerkrentmeesters. Alvast bedankt! 
 
GETELDE COLLECTEN 
 Cash Bonnen Totaal  

Kerk € 53,00 € 44,50 €  97,50 
Kinderen in de knel 50,00 --- 50,-- 
Avondmaalscoll. 58,00 13,50 71,50 
Pastoraat eigen kerk 33,20 4,50 37,70 
Diaconie 142,95 96,50 239,45 
Zending 33,30 36,00 69,30 
Oliebollen 617,50  617,50 
Ingeleverd vet 25,00  25,00 
Dankdag 332,02 47,50 379,52 
Moldavië 223,60 27,00 250,60 
Onderhoud 153,25 95,50 248,75 
 
Abonnement kerkblad 2021 
Ontvangt u de papieren versie van het kerkblad, wilt u dan uw 
abonnementsgeld van € 10 overmaken op de bankrekening van de 
kerk? Alvast bedankt! 
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Van de ZWO-groep  Collecten veertigdagentijd 
Gedurende de veertigdagentijd zal er één van de collecten bestemd 
zijn voor de doelen van het Brabant voor Moldavië project waaraan 
wij verbonden zijn. 
In december heeft u hier meer over gehoord in de kerk. 
 
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in 
Moldavië 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de 
bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen 
blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge 
leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig 
naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld 
en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze 
onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen 
ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De 
christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in 
Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en 
ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, 
een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn 
dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de 
verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania 
voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen 
in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania 
de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca 
van thuiszorg en een warme maaltijd.  
 
Ook 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 christenen in de Golfstaten 
Achtergrondinformatie. 
In de Golfstaten groeit de kerk enorm door de grote aantallen 
arbeidsmigranten die naar de regio komen om geld te verdienen 
voor hun familie. Ze maken lange dagen en leven in armoedige 
omstandigheden. De meesten van hen kunnen niet lezen en 
schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. 
Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de 
storytelling-methode: bijbelverhalen worden mondeling verteld en 
men gaat met elkaar op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen 
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leven. Wij bidden voor hen, nu door de coronacrisis het leven daar 
nog moeilijker is geworden. 
Gebed. 
Goede God, 
Wij bidden U voor alle christenen in de Golfstaten, 
zij volgen U in een regio waar geloven weliswaar is toegestaan, 
maar waar je altijd op je hoede moet zijn. 
Wij bidden U voor deze regio 
waar U uw kinderen bij elkaar brengt uit zoveel landen in de wereld. 
Juist hier horen zij het goede nieuws van het evangelie 
en nemen het mee naar hun familie en bekenden ver weg. 
Op deze plek in de wereld, waar wij het niet verwachten, 
worden zaadjes van het geloof geplant in de harten van vele 
mensen. 
Wij bidden U voor al deze mensen, Uw kinderen, 
die lange dagen moeten werken om geld te verdienen voor hun 
familie ver weg. 
Ondanks de luxe en weelde in deze landen, 
leven zij in de achterbuurten onder armoedige omstandigheden, 
maar houden vol en zijn getuige van U in hun omgeving en voor hun 
naasten. 
Wij bidden U voor de moeilijke omstandigheden waarin zij nu 
verkeren in deze tijd van corona. 
Opgesloten in de labourcamps, lange lockdowns en strenge 
maatregelen. 
Vele banen die verdwijnen door de crisis, 
waardoor velen hun toekomst thuis in rook op zien gaan. 
Wij danken U voor hun standvastige geloof en voor de vele 
voorgangers en storytellers, 
die bijbelverhalen op een eenvoudige wijze vertellen en doorgeven 
aan christenen die zelf niet kunnen lezen en schrijven. 
Ook nu in coronatijd blijven zij doorgaan om nieuwe wegen te 
vinden, 
zodat het goede nieuws van het Evangelie verteld blijft worden. 
Wij bidden u voor de kerkleiders in het Midden-Oosten, 
geeft U hen wijsheid en moed om vol te houden 
in een regio waar de wetgeving en omstandigheden niet zeker zijn 
en steeds weer veranderen. 
In Jezus´ naam, 
Amen 
de ZWO-groep 
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Kijkje bij het kind 
 
Jezus gaat ons voor in een leven dat 
helemaal op God gericht is. Hij toont ons 
Gods liefde en leert ons dat we door die liefde 
nieuwe mensen worden, kinderen van het 
Koninkrijk. Wanneer we Jezus op de voet 
volgen, aanvaarden we Hem als Heer en 
Verlosser. Het lijden van Jezus was een 
goddelijke opdracht. Hij staat in onze plaats. 
Niet wij worden gestraft voor onze zonde, maar Jezus. Hij baant voor 
ons de weg naar zijn Koninkrijk. Zo kan Hij zeggen: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven’ en ‘Ik ben de opstanding en het leven’. 
Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven. 
 
In aanloop naar Pasen staat ‘de weg’ centraal. Een weg in allerlei 
omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder 
de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere 
nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, 
bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al 
vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert 
ons vooruitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus 
leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. In 
deze 40 dagentijd volgen wij iedere zondag een weg die langzaam 
zichtbaar wordt. Op iedere afbeelding van de weg is een landschap 
te zien. Het landschap geeft een locatie/situatie weer uit het leven, 
waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. 
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14 februari  
(Johannes 4: 1-30) 
Een woestijnlandschap met een enkele 
plant en een cactus. Voor de rest is het 
kaal en leeg. 
Daarnaast een grote zon. In de woestijn is 
het erg warm en er is weinig water. In de 
woestijn wordt duidelijker dat water onze 
eerste levensbehoefte is. Iedere dag 
hebben we drinken nodig. Het is belangrijk 
om altijd water bij het te hebben op reis. 
Als het eenmaal regent komt de droge 
woestijn tot leven. een klein druppeltje 
water is heel krachtig. Het laat zaden die 
allang verdord leken ontkiemen en tot 
leven komen.  
Als wij in de woestijnen van ons leven zijn 
zegt Jezus ook tegen ons: Ik ben het 
levende water, Ik ben de Verlosser. ‘Het 
water dat Ik geef zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwig 
leven geeft’. Wie Christus aanneemt, leert de oorsprong en de zin van zijn 
leven kennen. In de cirkel is een kan waaruit water stroomt te zien. 

 
21 februari 
(Johannes 6: 32-40) 
Een berglandschap in de winter. Sneeuw 
bedekt de grond, de bomen zijn kaal. Het 
is koud. Er is weinig voedsel te vinden 
voor mens en dier. In de winter op reis 
hebben we voedsel hard nodig. Voedsel 
geeft kracht om door te gaan. Jezus heeft 
duizenden mensen te eten gegeven. 
Logisch dat velen naar Hem toekomen. 
Bij Hem is brood in overvloed. Jezus zegt 
hun dat ze niet moeten zoeken naar 
tijdelijk brood, maar naar het voedsel dat 
blijft. Vertrouwen op God is het 
belangrijkste. Dat willen de omstanders 
wel. Dan wijst Jezus op zichzelf: Ík ben 

het brood dat leven geeft’.  
Ik maak Gods beloften waar. 
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28 februari 
(Johannes 8: 12-20) 
 
Donkere lucht en bomen vullen het 
uitzicht. In het bos tussen de bomen 
is het in de nacht enorm donker. 
Zeker wanneer het bewolkt is en de 
maan zich niet laat zien. Zonder licht 
kunnen we geen stap zetten. In de 
tempel brandde altijd licht als 
symbool van Gods aanwezigheid. 
Dag en nacht waakt Hij over zijn 
wereld en ons allen. We mogen 
zeker zijn van zijn trouw. Jezus 
noemt zichzelf het symbool van Gods 
onmisbare trouw: ‘Ik ben het licht 
voor de wereld’. Christus is Gods 
licht, dat de wereld nodig heeft. De 
moeite en zonde in ons leven kunnen 
alles duister maken. Kijk dan naar 
Hem, want hoop begint wanneer je in 
het donker staat en naar het licht 
kijkt. Wij kunnen door Christus aan de duisternis ontkomen. Hij 
is het licht dat ons uitzicht geeft. In de cirkel een lantaarn om te zien. 
 
In de volgende edities van het kerkblad zullen wij de weg vervolgen naar 
Pasen en “Jezus gaat ons voor”. 
 
We hopen dat de kinderen mooie kleurplaat kaarten zullen kleuren die 
verderop in dit kerkblad te vinden zijn. Een mooie boodschap sturen in deze 
tijd aan mensen uit onze gemeente zal een ieder goed doen 
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7 februari 2021 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bangladesh - Beter bestand tegen het water  
Tijdens de eerste zondag in februari wordt als regel gecollecteerd 
voor het werelddiaconaat.  
Als herinnering aan de hulp die ons land gekregen heeft na de 
watersnoodramp in 1953 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme 
bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. 
Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar 
ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen 
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die 
beter bestand zijn tegen storm en regen. 
 
GEBED OM KALMTE 
 
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen, 
de moed om te veranderen 
wat ik kan veranderen 
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien. 
Om één dag tegelijkertijd te leven, 
om van één moment tegelijkertijd te genieten; 
om moeilijke tijden te accepteren 
als het pad naar de vrede, 
om deze zondige wereld, 
net zoals Hij deed, 
te aanvaarden zoals die is, 
niet zoals ik wil dat hij zou zijn, 
om erop te vertrouwen 
dat Hij alle dingen zal rechtzetten 
als ik me aan zijn wil overgeef, 
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en 
om met Hem overgelukkig te zijn: 
Voor altijd in het volgende leven. Amen 
 
Serenity Prayer, Reinhold Niebuhr 
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 
 


