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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN
4 december: 10.00 uur: Ds. A. A. S. ten Kate; Bergen op Zoom
2e adventzondag
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
11 december: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis
3e adventzondag
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
18 december: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers ;Oosterhout
4e adventzondag
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
24 december: 19.00 uur: KERSTZANGDIENST. VOLG DE STER
m.m.v. Gelegenheidskoor en koperensemble
Collecte : Kinderen in de knel
Deurcollecte: Voor de onkosten
25 december. EERSTE KERSTDAG
10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
Kerstproject Kindernevendienst. m.m.v.
1e collecte: Kinderen in de knel
koperensemble
2e collecte: Onderhoud.
Deurcollecte: Diaconie
31 december: Oudejaarsavond 17.00 uur: Ds. H.C. v.h. Maalpad
Collecte: Eindejaar collecte voor de kerk
1 januari 2017: 10.00 uur: Leesdienst
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
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8 januari

10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse
1e collecte: Stichting Steunfonds v.h. protestantisme
2e collecte: Onderhoud.
in het zuiden
3e collecte: Diaconie
Koffiedrinken na de dienst

WELKOM
Dit nummer van het kerkblad wordt naast de verspreiding naar de
abonnees ook huis aan huis verspreid in Anna Jacobapolder.
U leest hierin de mededelingen van onze kerk.
Ook is er een inlegvel waarin de speciale diensten rondom de
kerstdagen nog eens extra onder uw aandacht gebracht wordt.
Zo willen wij u laten weten dat we er zijn. Ook voor niet leden, die
van harte welkom zijn.
KERKBLAD
Het januari nummer zal in de eerste week van januari verschijnen.
Kopij graag uiterlijk maandag 2 januari.
VAN DE DOMINEE
Horen, zien en …..
U kent ze wel: drie aapjes naast elkaar. De eerste houdt de handen
voor de oren. De tweede voor de ogen en de derde houdt ze voor de
mond. Ze verbeelden de volkswijsheid: horen, zien en zwijgen!.
Terzijde: die eerste twee aapjes kloppen eigenlijk niet. Ze tonen juist
‘niet horen’ en ‘niet zien’. De derde klopt dan weer wel: niet praten.
Horen, zien en zwijgen, en goed advies als het gaat om roddels en
ongepaste nieuwsgierigheid. Laat je er niet door meesleuren. Doe
niet mee aan roddelpraat.
Maar er zijn momenten dat je juist je mond niet moet houden. Dat je
zelfs je mond niet kán houden. Omdat het je zo heeft geraakt wat je
hebt gehoord en hebt gezien. Het kerstevangelie vertelt hierover,
wanneer het gaat over de herders. Zij hóren de hemelse boodschap
: Vandaag groot feest want voor jullie is de Redder geboren! Daarna
zíen ze wat ze hebben gehoord: In Bethlehem vinden ze het kind in
de kribbe, gewikkeld in doeken. En vervolgens gaan ze op weg,
luidkeels erover pratend en lofzingend. Horen, zien en….zingen!
Dat willen we ook doen met Kerst, ook dit jaar.
Op kerstavond en kerstmorgen.
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Omdat de Eeuwige in dit mensenkind eens en voorgoed laat zien dat
Hij hart voor ons heeft en reddend naar ons omziet.
Over dit ‘horen, zien en….’ de onderstaande tekst.
Horen, zien en…. zwijgen!
Drie aapjes op een rij vertellen zwijgend:
Leen je oor, je oog en je mond niet
aan wat kwaad is en wie kwaad doet!
Horen, zien en… spreken!
Herders in Bethlehems velden
Horen: Heden is de Redder geboren!
Zien: een kind in een kribbe
En spreken luidt:
Leen je oor, je oog en je stem
Aan Hem die goed is en die ons goed doet!
Horen, zien en… zingen!
En u,.. ik, …wij allen?.........
‘Komt allen tezamen!’
Leen je oor, je oog en je stem
Aan dit ‘Kind ons geboren’
Want,
het doet ons horen met nieuwe oren
het doet ons zien met andere ogen
het doet ons zingen van geloof en hoop
en van liefde allermeest
Om, herboren,
op te staan
en met goede moed
het leven in te gaan.
Dat ieder van ons zich door dit Kerstgeschenk van God gezegend
zal mogen weten.
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In Memoriam: Catharina Maria van Nieuwenhuijzen-Vogelaar.
Op 17 november jl. overleed op 74 jarige leeftijd Ineke van
Nieuwenhuijzen-Vogelaar, Oostdijk 53. Boven haar rouwkaart staan
de woorden uit Mattheus 28:20 die Ineke bij het doen van haar
belijdenis ontving: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Woorden die met
Ineke zijn meegegaan door het leven en, naast enkele andere
Bijbelgedeelten, haar houvast boden en richting gaven. Zij kon met
vertrouwen in het leven staan. Ook toen vele jaren geleden de ziekte
kanker werd ontdekt. Zij wist zich gedragen door God. Met al de
vragen die ook zij had. Zij was zorgzaam en dienstvaardig. Een lieve
echtgenote, een zorgzame moeder en lieve oma, wordt zij dan ook
genoemd. Maar ook voor anderen die zij ontmoette was zij
zorgzaam. Onze kerkgemeenschap diende zij meerdere keren als
ambtsdrager. Ook samen met haar echtgenoot Bram.
Anderhalf jaar geleden bleek de kanker opnieuw terug te zijn
gekomen. Behandeling mocht tenslotte niet meer baten. Op 22
november hebben we het leven van Ineke herdacht voor het
aangezicht van God en haar lichaam in vertrouwen op Hem uit op de
begraafplaats in Anna Jacobapolder handen gegeven. Wij bidden
dat de Heer allen die Ineke zullen missen in zijn ontferming gedenkt,
in het bijzonder haar man, kinderen, kleinkinderen en broer.
Geboren:
Op zondag 13 november jl. is geboren Wies Louise Ilona van
Splunter. Dochter van John en Lisa en zusje van Lieve.
Gladiolenstraat 2. We feliciteren het gezin met dit prachtige
geschenk. En wensen hen toe dat Wies zal mogen opgroeien tot een
gezegend mens die weet van bemind worden en van beminnen.
Overig gemeentenieuws
Mw. Brina Jagt ondergaat momenteel weer chemotherapie. Een
tijdelijke opname bleek noodzakelijk ivm de bijwerkingen. Inmiddels
is zij gelukkig weer thuis. Dat de verdere behandeling voor haar
draaglijk zal mogen zijn.
Ellis de Jager moest voor een hersteloperatie opgenomen worden in
Bravis Roosendaal. Die lijkt geslaagd maar de komende weken zal
zij rustig aan moeten doen. We wensen haar een goed herstel toe.
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Ook anderen, hier niet met name genoemd, kennen zorgen
vanwege de omstandigheden. Dat ook zij zich door God en mensen
gesterkt en gedragen mogen weten.
Afwezigheid predikant
Tot en met zondag 4 december ben ik afwezig. Vanzelfsprekend is
voor waarneming gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met scriba mw. Anneke van Strien, tel.nr : 0167-572682
U allen een goede Adventstijd toegewenst, een fijn kerstfeest en een
goede jaarwisseling. Met hartelijke groet,
Ds. Henk van het Maalpad
Ziekenhuis
Nagekomen bericht:
Mevr. M. Verwijs-Quist werd in het Bravis ziekenhuis opgenomen.
Wij wensen veel sterkte en van harte beterschap.
UIT DE KERKENRAAD.
De kerkenraad vergaderde op woensdag 16 november na de dienst
op dankdag. We spraken even over de enquête. Om het niet te laat
te maken werd de uitvoerige bespreking van de enquête
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
We horen van de kerstcommissie wat de plannen zijn. Het kerkblad
zal in heel A.J.P. verspreid worden met een inlegvel met de
kerstdiensten.
Er is een aanvang gemaakt met de aanbouw. Er zal een klein stukje
over in het kerkblad komen De diaconie zal op zondag 18 december
weer voor attenties voor de 70+ leden zorgen.
We spreken over de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Aan de
organist zal gevraagd worden iets uit de afscheidsdienst te spelen
als de familie naar voren loopt.
Anneke heeft een bijeenkomst bezocht van overheid en kerken.
Joke en Anneke zullen naar de vergadering gaan van de kerken van
de Brabantse Wal.
Er worden nog pastorale zaken besproken.
Tot zover enige punten uit de vergadering.
Volgende vergadering 19 januari 2017.

8
Van de kerkrentmeesters
Het kan u eigenlijk niet ontgaan zijn: de aanpassingen aan de kerk
en bestrating zijn van start gegaan. Met man en macht is een paar
weken geleden de bebossing en bestrating achter de kerk
weggehaald, waarna een stuk is uitgegraven. De voorbereidingen
voor de fundering zijn gemaakt. We houden u op de hoogte van het
verdere verloop. En schroom niet om ons te benaderen mocht u
vragen of opmerkingen hebben.
Van de kerkrentmeesters
Zoals u wellicht weet, kampt Franca de Waard met haar gezondheid.
Het is al een poosje lastig om de kerk zo schoon te houden als zij
gewend was. We willen de komende maanden proberen om dit op te
lossen met een aantal vrijwilligers, zodat de kerk één keer per week
schoongemaakt wordt door Franca met iemand anders. Als we 6 à 8
vrijwilligers vinden die om beurten 1,5 uur willen helpen, zijn wij al
erg geholpen. Geef u op bij Natalie Nuyens (kan ook per email:
natalienuyens@live.nl)! We maken dan een rooster voor de
komende maanden. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder
vaak u aan de beurt bent
Actie Kerkbalans
Van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari staat de Actie
Kerkbalans gepland. Voor de campagne van 2017 is het thema
Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met
elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast
in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu
het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die
verbindt. We hopen dat u ook dit jaar uw bijdrage weer wilt doen, om
te zorgen dat deze verbindingen kunnen blijven bestaan.
Daarnaast willen we graag van deze mogelijkheid gebruik maken om
een deel van de leden te herinneren aan de toegezegde bijdrage
voor 2016. Mocht u deze nog niet overgemaakt hebben, dan zouden
we het fijn vinden als u dit alsnog zou doen! Alvast bedankt!
BLOEMEN IN DE KERK
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk. Volgens een rooster
wordt dat verzorgd. In december doet de kerstcommissie dat.
In januari is mevrouw Marie Maas aan de beurt.
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN.
Iedere zondagmorgen is er in de kerkenraadskamer gelegenheid om
de allerkleinsten te brengen. Daar wordt dan opgepast tijdens de
kerkdienst. We kunnen nog oppassters gebruiken.
Erna Verboom-van Strien: tel.0166-662245.
Email: sjvanstrien@hotmail.com
4 dec. Lizette de Waard
Chantal de Jager
11 dec. Daphne v.Nieuwenhuijzen .Dominique v. Nieuwenhuijzen
18 dec. Marjolein de Waard
Bram van Nieuwenhuijzen
25 dec. Heleen de Jager
Christiaan de Waard
1 jan. Ingrid v.d.Velde
???
8 jan. Lisa v. Splunter
3e collecte. Geen deurcollecte
15 jan. Erna Verboom
Anouk de Jager
ROOSTER KINDERNEVENDIENST
Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om
daar de verhalen uit de bijbel te horen en te verwerken d.m.v.
knutselen of kleuren.
4 dec. Irene Boudeling
11 dec. Tessa Backer
18 dec. Fanny van Strien
25 dec. Fanny van Strien
1 jan. Meta van Nieuwenhuijzen
8 jan. Marja Potappel
15 jan. Sylvia Reijngoudt.
KERKTAXI
Voor mensen die geen eigen vervoer hebben en vanuit Sint
Philipsland de kerk willen bezoeken is er de mogelijkheid van
kerktaxi.
4-12 Martijn en Joke
11-12 Stoffel
18-12 Sylvia
25-12 John en Lisa
1-1 Sjaak
8-1 Bram en Coby
Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot zaterdagavond contact
opnemen met Sylvia Reijngoudt. Tel. 573717 of: 06 28755011
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
9-12-1935. Mevr.A.v.d.Reest-v.d.Reest;. Noordweg 2 A.J.P.
10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 St.Ph.
18-12-1932. Mevr. J.Bolier-Verhage. Noordweg 26. A.J.P.
01-01-1936. Mevr. A. Bouman – v.d. Bos. Krabbenkreekstr.1. St.Ph.
We wensen deze jarigen, maar ook alle anderen die in deze
feestmaand hun verjaardag vieren Gods zegen over het nieuwe jaar.
En een fijne verjaardag.
Kerstproject Kindernevendienst
Het kerstproject van de kindernevendienst van dit jaar gaat over
‘Volg de Ster’ van Kind op Zondag. Dit is een prachtig project dat
begint op zondag 27 november aanstaande en eindigt op eerste
kerstdag.
Omdat we elke week een stukje verder toeleven naar 1e Kerstdag, is
het voor de kinderen fijn als zij er elke week bij kunnen zijn. We
volgen samen de Ster naar Kerst!
KERSTATTENTIES OP 18 DECEMBER
Op zondag 18 december liggen er weer tasjes klaar met attenties
voor 70+ leden van onze gemeente. Ze zijn voorzien van naam en
adres. Andere leden kunnen er dan één of meer meenemen om te
bezorgen op het aangegeven adres. Dit om de onderlinge band te
verstevigen. Vroeger brachten de twee diakenen ze allemaal rond,
maar in het kader van: ‘Omzien naar elkaar’ doen de leden dit de
laatste jaren zelf. We zijn tenslotte samen kerk.
GETELDE COLLECTEN IN NOVEMBER
Avondmaalscollecte
104,85
Kerk
93,40
Onderhoud
162,46
Werelddiaconaat
51,80
Diaconie
61,91
Diaconie (deur)
63,85
Vrijwillige Bijdrage
100,-Zending (deur)
85,98
KOFFIEDRINKEN 8 JANUARI
Op zondag 8 januari is er weer koffie, thee en fris na de kerkdienst .
En gelegenheid, om elkaar alsnog, het beste te wensen.
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GELEGENHEIDSKOOR.
Het gelegenheidskoor is weer druk aan het repeteren voor de
Kerstzangdienst op Kerstavond om 19.00uur.
Elke maandagavond om 19.30uur beginnen we te repeteren en gaan
we 5 liederen instuderen .
Als opening van de avond zingen we met elkaar het Onze Vader, en
daarna doen we stem en ademhalingsoefeningen. We repeteren in
4stemmige zetting en het klinkt al best mooi.
Een pauze in de consistorie loopt soms wat uit omdat het ze
gezellig is, maar dan is er de discipline om toch weer te beginnen
met repeteren tot 21.30uur. Het laatste lied is steevast het
swingende Go tell it on the mountain. Iedereen mag mee komen
zingen, maar luisteren tijdens de Kerstzangdienst op Kerstavond is
ook prima. Dan kun je ook je hart ophalen aan alle mooie
Kerstliederen. Welkom allemaal
DE EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN.
Een gezellige groep alleenstaanden komt maandelijks bij elkaar om
te eten. Dit gebeurt op de laatste donderdag van de maand in
Ons Dorpshuis in de Anna-Jacobapolder.
De beheerster Nelleke Kortekaas kookt dan voor ons een 3
gangenmaaltijd, en we drinken vooraf wat fris en na het eten nog
een kopje koffie of thee.
In de maand november vieren we ook een beetje Sinterklaas, en
iedereen zorgt dan voor een cadeautje met een gedicht. Zo ook
afgelopen maand, en het was weer erg gezellig , maar er waren ook
wat zieken die niet konden komen. Hun cadeautje werd bij hen
thuisgebracht.
Als er één van de groep ziek , of jarig is dan wordt er steevast een
mooie kaart gestuurd.
Dat is een prachtig gebaar, want zo'n 20 kaarten van de mensen van
deze groep is een feest om te krijgen. Zo kreeg ook ik, na mijn
operatie prachtige bloemen, kaarten en een fruitmand van alle lieve
mensen om me heen. Hartelijk bedankt daarvoor. Bij deze
eetgroep is plaats voor nog meer mensen, dus als U alleenstaand
ben en het leuk vind om er eens bij te zijn, bent u van harte welkom
op de eerste donderdag van Januari. In December is er geen
eetgroep want dat is al een hele drukke maand voor iedereen.
Graag hoor ik dan van U, en ik wens iedereen een gezegend
Kerstfeest , en een gelukkig Nieuwjaar.
Marianne Nell 0167572796
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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 Aleppo en Mosul.
Achtergrondinformatie Mosul en Aleppo
Uit Aleppo komen deze week alarmerende berichten. Alle wijken
liggen nu onder vuur. Niet alleen de gebieden die door de oppositie
worden beheerst, maar ook de wijken die onder controle van het
Syrische leger staan. De humanitaire situatie verslechtert snel. Ook
de christelijke kerken en de bevolking in de christelijke wijk heeft het
zwaar te verduren. Scholen en kerken worden opnieuw verwoest,
maar het menselijk leed is het ergste. Vooral de kinderen lijden. In
Aleppo leven moedige gemeenschappen, zowel christenen als
moslims. Zij kiezen er voor om te blijven. Laten wij voor hen bidden.
We worden van de gevechtshandelingen bij Mosul op de hoogte
gehouden alsof het om een dramaserie op televisie gaat. Soms
vergeten we dat het om echte mensen gaat. Mensen die in
doodsangst verkeren,. omdat niemand weet hoe het met de burgers
gaat aflopen. Laten we hopen dat het snel voorbij zal zijn, zodat de
mensen bevrijd en gelukkig weer uit hun schuilplaatsen kunnen
komen en christenen kunnen terugkeren naar wat eens hun stad
was. Maar we vrezen dat het anders zal gaan. We vrezen voor
wraakacties en ontspoorde mensen die dood en verderf zaaien. We
zijn beducht voor de conflicten die het kan opleveren tussen militaire
partijen die nu nog samen optrekken. We houden ons hart vast.
Gebed.
Heer van alle volken,
We willen bidden voor Mosul. Ooit een stad van vrede in het midden
van Nineve, plek in Irak waar christenen zich altijd thuis hebben
gevoeld. Nu een stad waar christenen verdreven zijn, en de moslims
die er bleven moesten leven onder het schrikbewind van ISIS. Zo
veel lijden Heer. Help ons mensen toch om oplossingen te vinden en
om vrede te stichten. Wij heffen onze ogen op naar U Heer, tot wie
zullen wij anders gaan? Geef ons wegen om naast de slachtoffers te
gaan staan. Om samen met hen te bouwen aan toekomst in plaats
van geweld.
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Wij zien ook het enorme leed in Aleppo en voelen ons zo
machteloos. Uw mensen Heer, christenen en moslims, ze worden
vermorzeld en vertrapt onder het geweld van een oorlog die de
hunne niet is. En het geweld neemt maar toe. De kinderen die het
overleven nemen de angst en de beelden hun leven lang mee. De
lokale kerken en hun organisaties doen wat ze kunnen om nood te
verlichten, maar in situaties als deze breekt alles bij de handen af.
Hoe lang nog moet dit lijden duren God? Geef vrede Heer, geef
vrede. Help ons mensen om openingen te vinden om recht te
verschaffen en vrede te stichten in Aleppo.
Amen.
Geschreven door Feije Duim.
De ZWO groep.

KOFFIEDRINKEN
Iedere eerste maandag van de maand is er koffiedrinken aan de
Hogeweg 2. Zoals u ziet: deze maand niet!

Éénmalige STOP
maandagochtend
5 december geen koffiedrinken aan de Hogeweg
(I.v.m. besmettingsgevaar omdat er vogelgriep in Nederland
heerst.)
Omdat we vanaf 19 december leegstaan,
hopen we u 2 januari 2017 weer te kunnen verwelkomen voor
koffie/thee.

Groet, Wendy 0167 572455 / 06 23272455 J.P.Geluk@ziezo.biz

14
Uitnodiging
Kerstfeest 2016
Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is
geboren in Bethlehem, de stad van David. (Lucas 2: 11 Bijbel in
Gewone Taal)

Licht in de nacht!

Aan alle kinderen van CBS Het Kompas, ouders en
belangstellenden,
Donderdag 22 december om 19.00 uur willen wij met elkaar het
kerstfeest vieren in de Gereformeerde Kerk in Anna
Jacobapolder.
Vanaf 18.45 is iedereen welkom.

Tijdens deze dienst zal er gecollecteerd worden voor het goede
doel. Over dit doel krijgt u tijdens de viering meer te horen.
Na afloop van het kerstfeest willen we met een kopje koffie/thee
of een glaasje limonade de avond afsluiten.
Wij hopen u en jou donderdag 22 december te ontmoeten!

Team CBS Het Kompas
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COLLECTE Kerstavond en eerste kerstdag: Kinderen in de knel
Kerstavond en eerste kerstdag collecteren we voor verstandelijk
beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine, arme, plattelandsdorpen
in Pakistan is bijna geen zorg voor kinderen met een handicap. De
ouders weten niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om
moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich.
Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God.
De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun
kinderen om hen een volwaardig plekje in het gezin en de
samenleving te geven. Dat doen zij door kennis te delen met de
ouders over de rechten van hun kind, de juiste medische zorg en ze
laten zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter
ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer.
Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met een handicap
een plekje in hun gezin en in de dorpsgemeenschap te geven. Door
de broodnodige liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God,
kinderen die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.

PUZZELTJE
Zoek de 10 verschillen
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HUSSELWOORD
Zet de letters in de juiste volgorde en verbind de woorden
die met kerst te maken hebben met het plaatje.
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