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KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
                                   4655 SH De Heen. Tel. 06 - 53991163 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland 

Tel.: 06 - 55107947 
 
PREDIKANT:  Ds. H.C. van het Maalpad, 

Verduinsbos 49  4661 NT Halsteren 
                                   Tel.: 0164-231992  

E-mail: hcvhmaalpad@home.nl  
                                   
DIACONIE:  Rekeningnummer:NL56  RABO 0362 6244 29 
                 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk. 
         
ZENDING:  Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
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                                   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    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
 
13 januari: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Stichting Steunfonds v.h. protestantisme  
                                                                                  in het zuiden 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
20 januari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad.  
                                                                   Viering H.A. aan tafel 
 1e collecte: Oecumene 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 
 
27 januari: 10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 3 februari: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
 1e collecte: WERELDDIACONAAT 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie   
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KERKBLAD 
 
Kopij voor het februari nummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 26 januari. Met vriendelijke groet,  
 Anneke van Strien. 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Perspectief wissel: Langs een andere weg weer terug. 
 
Aan het begin van een nieuw jaar wordt dikwijls het verhaal gelezen 
van  de wijzen uit het oosten. Het staat in Mattheus 2 : 1-12. Deze 
wijzen, magiërs staat er letterlijk in de tekst, zijn in de traditie terecht 
gekomen als ‘Driekoningen’. Hun feestdag wordt van oudsher op 6 
januari gevierd. Vandaar hun verhaal aan het begin van een nieuw 
jaar. 
 
Het verhaal zal bekend zijn: wijzen uit het oosten komen in 
Jeruzalem omdat zij een ster hebben gezien die, volgens  hen, wijst 
op de geboorte van een joods kind dat de nieuwe koning zal zijn. 
Begrijpelijkerwijs  gaan zij naar het paleis van de toenmalige koning 
Herodes om navraag te doen. Die weet van geen nieuwe koning. Híj 
is koning en geen ander. De boeken van Israëls profeten moeten er 
aan te pas komen om helderheid te verschaffen.  Niet Jeruzalem 
blijkt de plaats van de nieuwe koning, dat is Bethlehem. Niet in het 
paleis staat zijn wieg, maar in een stal. Hij is niet afkomstig uit het 
geslacht van koning Herodes, maar uit dat van koning David. En 
inderdaad treffen ze in Bethlehem het kind Jezus aan. Hij is de 
nieuwe koning. Ze hebben met andere ogen leren kijken. En het 
gevolg is dat zij koning Herodes laten voor wie hij is. Ze gaan via 
een andere weg verder. In hun geval terug naar het oosten.  
 
Soms is het nodig dat je met een andere blik leert kijken.  Dat je 
ogen nieuw worden geopend. Dan kan in een situatie die onzeker 
maakt, of zelfs wanhopig, toch ook weer een opening worden 
gezien. En opeens denk je: “Ja, zó kan ik het ook bekijken. Dat had 
ik zo nog niet gezien!”  Bij de wijzen zorgden de oude profeten van 
Israël voor de perspectiefwissel. De koning die werkelijk het heil voor 
zijn  volk zoekt is Jezus. Niet Herodes. Als je ogen daarvoor zijn 
geopend, ga je “niet meer terug naar Herodes, maar via een andere 
weg”. (Mat 2: 12) 
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Hoewel het onderstaande ‘gedicht’ geschreven werd voor de 
Adventstijd, als voorbereiding op Kerst, geldt het eigenlijk het hele 
jaar.  Zeker ook passend bij de start van dit nieuwe jaar.   
De boodschap van deze woorden kent een verrassende 
perspectiefwissel. Waardoor alles er opeens  anders uitziet.  Dat dit 
ook een verrassend zicht mag geven op 2019. Waarbij in de gewone 
gang van zaken opeens een nieuw vergezicht wordt gezien.  
En hopelijk helpt het om nieuwe wegen te vinden of te gaan.  
 

Advent is verwachten en uitzien naar het Kind 
Nee, de waarheid is 
Dat advent alleen maar drukte en business is  
Ik geloof niet  
Dat ik deze weken tot rust kan komen  
Dat ik de weg naar binnen ga vinden  
Dat ik me kan richten op wat komt  
Het is toch zo  
Dat de tijd vliegt  
Ik weiger te geloven  
Dat iets groters dan mijzelf in deze wereld schijnt  
Dat ik met andere ogen kan kijken 
Het is toch duidelijk 
Dat God ontbreekt 
Ik kan het onmogelijk geloven  
Niets zal veranderen  
Het is toch een leugen als ik zeg: 
God komt op deze aarde 
 

 … en nu deze tekst graag van onder naar boven lezen.. 
 
Een gezegend 2019 toegewenst! 
 
Uit de gemeente 
Net nadat het decembernummer van het kerkblad  was verschenen 
ontvingen we bericht van de geboorte van Hendrik Jan  Fontijne, 
zoon van Peter Jan Fontijne en Lizette  Fontijne – de Waard. Zijn 
roepnaam is Rens. Het gezin woont aan de Langeweg 20a.  Rens 
werd 25 november jl. geboren maar dat neemt niet weg dat wij graag 
alsnog vanaf deze plaats Peter Jan en Lizette van harte feliciteren 
met de geboorte van hun zoon. Dat hij zal mogen opgroeien als een 
gezegend mens, die op zijn beurt weer anderen tot zegen zal 
kunnen zijn. Ook de overige familieleden van harte gefeliciteerd! 
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Brina Jagt moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Onderzoek 
leverde teleurstellend resultaat op en maakte nieuwe behandelingen 
noodzakelijk. Dat Brina zal mogen ervaren dat er liefdevol naar haar 
omgezien. Door God en mensen. Dat wensen wij ook toe aan 
degenen die wij hier niet met name noemen, maar die eveneens een 
moeizame weg gaan met (soms: veel) onzekerheid. Dat er ondanks 
alles vertrouwen zal zijn en moed.  
 
Belijdeniscatechisatie 
Vanuit de gemeente werd gevraagd naar de mogelijkheid van het 
doen van belijdenis. En de route daar naartoe. Het stemt dankbaar 
en blij dat hiernaar gevraagd wordt.  Met de betrokkene heb ik 
afgesproken dat we ter voorbereiding het toegankelijke – en vlot 
leesbare boek  ‘God en ik ‘ van Alain Verheij zullen lezen. Het geeft 
goede handvatten tot gesprek over de betekenis van het geloof. De 
ondertitel luidt: Wat je als weldenkende 21ste eeuwer kunt leren van 
de Bijbel. Het boek werd verkozen tot het beste theologische boek 
van 2018.  Niet vanwege de ingewikkeldheid. Integendeel: juist door 
de helderheid over het verstaan van  de Bijbel alsook het ‘verstaan’ 
van de 21ste eeuwer. Als er meerderen zijn die mee willen denken en 
praten, ook al weten ze nu (nog)  niet of ze wel belijdenis willen 
doen, dan zijn ze van harte welkom. We willen over enkel weken 
starten. Meld je dus snel aan als je interesse hebt. (aanmelden kan 
bij mij: mail hcvhmaalpad@home.nl of telefoon 0164-231992) 
Bewust zet ik hier geen leeftijdgrenzen.  
Het belangrijkste is : interesse.  
  
30+ groep 
Een nieuwe datum staat nog niet definitief vast maar zal via de app 
bekend worden gemaakt. Gedacht wordt aan eind januari. Ook het 
onderwerp wordt dan bekend. Wie nog niet in de app groep zit, maar 
wel geïnteresseerd is of op de hoogte wil blijven  kan zich even 
melden bij Gert-Jan of Heleen de Jager. Kortom: iedere 
belangstellende: van harte welkom.  
 
Tenslotte: 
Tot en met 15 januari ben ik niet beschikbaar voor het werk in de 
gemeente. Voor waarneming is gezorgd. In voorkomende gevallen 
kunt u contact opnemen met Ike de Jager, 06-53991163. Hij zal 
contact leggen met de waarnemend predikant.  

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
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Hartelijk dank voor de kerstgroeten en goede wensen die Karin en ik 
vanuit de gemeente mochten ontvangen. En vanzelfsprekend 
wensen wij ook u een gezegend 2019 toe.  
U allen een hartelijke groet, 
Ds Henk van het Maalpad.  
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
13 januari: Erna en Anouk    Jop de Jager 
20 januari: Judith en Naomi    Pieter Jan de Waard 
27 januari: Lizette en Christian    Babette Reijngoudt 
  3 februari Ingrid en Dominique   Annemiek Verboom 
10 februari Marjolein en Amanda  Driek van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
13 januari: Sylvia 
20 januari: Fanny 
27 januari: Miranda 
 3  februari: Irene 
10 februari: Marja 
 
KERKTAXI 
13-1  John en Lisa              Voor vragen over de kerktaxi kunt 
20-1  Sylvia                         u tot zaterdagavond contact opnemen 
27-1  Sjaak                          met Sylvia Reijngoudt. 
  3-2  Martijn en Joke          Tel. 0167-573717 
10-2  Bram en Coby                  06-28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In januari verzorgt Riet Wisse de bloemen, in februari hoopt Joke 
Bomas dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG  
 
17-01-1944. Dhr.M.R. Backer. Noordweg 32. 4675 RP  A.J.P. 
27-01-1945. Mevr. M.W. Neele-Quist. Eendrachtstraat 50c 4675 CS 
                                                  Sint Philipsland 
28-01-1946. Mevr. J. Backer-van Bremen. Noordweg 32.4675RP  
 
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig hopen te 
zijn: hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
gewenst. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 19 december. Hierbij 
wat punten uit de vergadering. 
In januari zal er weer een activiteit georganiseerd worden voor de 
jongeren. 
Van het college van kerkrentmeesters is de begroting voor 2019 
ontvangen, deze komt volgende keer op de agenda. 
De diaconie heeft vergadering gehad in de nieuwe samenstelling. 
We spreken met elkaar af om volgende vergadering te gaan kijken 
hoe geldstromen lopen, nu diaconie en zwo gelden vaak door elkaar 
heen lopen. De diaconie heeft weer een kerstattentie verzorgd voor 
de 70+ leden van de gemeente. 
Er is een verzoek gekomen of wij als kerk het boekje willen verkopen 
van Ineke van Strien, in mijn hart klinkt een lied. Een gedeelte van 
de opbrengst zou dan voor de kerk zijn. Omdat het ook bij een lokale 
winkelier ligt, besluiten we dit niet te gaan doen, om broodroof te 
voorkomen. Wel zullen we het onder de aandacht brengen in het 
kerkblad. 
We evalueren de activiteiten van de afgelopen periode. Het waren 
mooie, gezellige, indrukwekkende activiteiten. 
Omdat we vaak gastpredikanten hebben, is het goed om 
duidelijkheid te scheppen wat de “gewoontes” binnen onze 
gemeente zijn. We zullen hiervoor een proefliturgie maken. Voor de 
reguliere diensten en ook een voor de viering van het Heilig 
avondmaal. Zal volgende vergadering vastgesteld worden. 
Omdat er in de preekvoorziening een aantal veranderingen zijn, 
wordt de avondmaalsviering verzet naar 20 januari. Onze eigen 
predikant zal dan de dienst leiden. 
De kerstcommissie heeft alle voorbereidingen voor de kerstvieringen 
klaar. 
Op 23 januari zal de kerkenraad naar het Bergse gaan, voor een 
bijeenkomst van alle kerken van de Brabantse wal. Hier zal ook de 
nieuwe classis predikant, Marco Luijk, aanwezig zijn. Met elkaar 
willen we spreken over regionale samenwerking, kansen en 
mogelijkheden binnen de regio. 
Verheugd zijn we met het verzoek naar de mogelijkheden om 
belijdenis te mogen doen vanuit de gemeente. We zullen dit onder 
de aandacht brengen van de gemeente, misschien zijn er nog meer 
die interesse hebben om zich te verdiepen in de betekenis van het 
geloof. Ook al wil je (nog) geen belijdenis doen. 
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We bespreken verschillende pastorale zaken met elkaar. De 
ouderlingen hebben overleg gehad, ivm het aftreden van Jan Nell. 
We hebben de wijk van Jan onderling verdeeld. Jammer dat er nog 
niet in opvolging is voorzien, maar we blijven hopen dat er iemand 
op ons pad zal komen om samen aan de gemeente te bouwen. De 
wijkindeling zal in het kerkblad gepubliceerd worden. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. We hopen 24 januari 
weer bij elkaar te komen. 
 
GROOTHUISBEZOEK  31 januari 2019 
 
Zoals reeds vermeld willen we op 31 januari weer een 
groothuisbezoek organiseren. De bedoeling van een 
groothuisbezoek is dat gemeenteleden op een ontspannen wijze 
elkaar ontmoeten door in gesprek te gaan aan de hand van een 
thema. En daarbij iets delen van hun leven, hun gedachten, hun 
ervaringen en hun geloof. In de hoop dat dit iets toevoegt aan de 
wijze waarop mensen samen gemeente zijn. 
Voor deze avond hebben Jeanne de Jager en Joke Bomas als 
thema de 10 geboden gekozen. Wat betekenen ze voor ons, zijn het 
geboden die we soms als ballast ervaren, of zijn het leefregels om 
ons handvaten te geven in ons dagelijks leven. Graag willen we met 
elkaar delen wat ze voor ons betekenen en doen we door de 
verhalen en ervaringen van anderen wel nieuwe inzichten op, of 
voelt de manier van beleven juist goed. 
De avond zal plaats vinden bij Martijn en Joke Bomas, aanvang 
19.30 uur. 
 
We vragen u om zich op te geven vóór 22 januari via de mail: 
ger.kerk.ajp@gmail.com 
Of telefonisch bij Jeanne de Jager tel 06-15948534 
 
We hopen op een inspirerende avond met elkaar 
Hartelijke groet, Jeanne en Joke 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ger.ker.ajp@gmail.com
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IN MIJN HART KLINKT EEN LIED 
 
U hebt via diverse media al kennis kunnen nemen van het boekje 
dat uitgegeven is door Ineke van Strien. Het geeft een inkijkje in het 
leven van Jo van Strien, een bekend figuur voor de (wat) ouderen 
onder ons. Velen hebben van haar de beginselen van het 
handwerken geleerd. Naast een beknopte schets van het leven van 
Jo van Strien bevat dit boekje enkele van de vele gedichten die ze 
schreef. 
In het boekje zijn een drietal gedichten opgenomen, geschreven 
voor leden van onze kerkelijke gemeente.  
Het boekje is voor € 5,25 te koop bij de Sjap op de Voorstraat. 
 
WIJKINDELING MIV 2019 
  
Door het wegvallen van Jan Nell als ouderling hebben we de 
vrijgekomen wijk onder de andere drie ouderlingen verdeeld. Jan 
had heel wat adressen, dus er viel heel wat te verdelen. 
We verzoeken alle leden met klem: heeft u behoefte aan contact of 
bezoek van uw wijkouderling, neem contact met ons op!! 
U hoeft echt niet te wachten tot wij contact met u opnemen. We 
merken dat er leden zijn die niet op bezoek zitten te wachten, terwijl 
een ander ernaar uitziet. Laten we elkaar helpen, door aan te geven 
dat die behoefte er bij u is. Dan kunnen wij onze bezoeken daarop 
afstemmen. We willen u graag bezoeken, maar laat het dus weten 
als die behoefte er is!! 
Bedankt alvast voor uw medewerking. 
 
Wijk 1 Gert-Jan Boudeling, telefoon 06 - 50430450 
Beatrixstraat, Rijksweg, Sluisweg, Lageweg, Langeweg (buiten de 
bebouwde kom) 
Schoolstraat, Mosselkreekstraat, Korte Schoolstraat, Karreveld en 
Gladiolenstraat 
 
Wijk 2 Ike de Jager, telefoon 06 – 53991163 
Langeweg (binnen de bebouwde kom), Noordweg, Steintjeskreek, 
Zuidweg, Zijpestraat, Wilhelminastraat, Volkerakstraat, Esdoornhof, 
Eikenlaan, Eendrachtstraat (muv Rozeboom), Boserf, Slaak en ’t 
Keeten 
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Wijk 4 Joke Bomas, telefoon 06 – 55107947 
Krabbenkreekstraat, Plataanstraat, Schelpkreekstraat, Stationstraat, 
Deensestraat, Eendrachtstraat (Rozeboom met bijbehorende 
woningen), Oostdijk, Hogeweg, Nijverheidsweg, Campweg en alle 
leden die buiten St.Philipsland wonen. 
 
 

Werkkalender  

 Januari 2019  

Zondag 6 Koffiedrinken na de dienst  

Donderdag 
17 

Classisvergadering ZWO 
en diaconie 

Oudenbosch 

Zondag 20 Heilig avondmaal aan de 
tafel 

 

Woensdag 
23 

Bijeenkomst alle kerken 
Brabantse wal 18.00 uur 

Kerkenraad 

Donderdag 
24 

Kerkenraadsvergadering  

Zaterdag 
19 

Actie kerkbalans t/m 2 
februari 

 

Donderdag 
31 

Groot huisbezoek  

 Februari  

Vrijdag 1 Sirkelslag Onder 
voorbehoud 

Woensdag 
6 

Vergadering 
Kindernevendienst 

Bij Meta 

Donderdag 
21 

Kerkenraadsvergadering 
met commissie van 
kerkrentmeesters 
Bespreking cijfers 

Aanvang 
19.30 uur 

Woensdag 
27 

Biddag   

Donderdag 
28 

Overleg contactpersonen 
aanvang 19.30 uur 

Consistorie 
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Kijkje bij het kind 

 

Wellicht is het niet iedere persoon in deze 
advent periode opgevallen maar elke week 
kwam er een andere kleur aan bod die 
gekoppeld werd aan de persoon die 
centraal stond in de betreffende week. 
Zo hadden we in de eerste week de rode 
kaars, daarna een groene, gele & blauwe. Deze kleur kaars 
hebben de kinderen ook iedere week gemaakt (van een wc-rolletje) 
om zo hun licht mee te brengen de kerk in. 
Op eerste kerstdag hebben zij allemaal een kaarsje gemaakt met 
zilver(folie)kleur  en het lied “Jij in jouw klein hoekje & ik in het mijn”. 
We zijn super trots dat er op deze kerstochtend zoveel kinderen 
aanwezig waren en zo goed hebben gezongen met zo weinig 
oefentijd. 
We hopen van harte dat de kinderen al geluisterd hebben naar het 
cadeau dat zij hebben mogen ontvangen aan het einde van deze 
dienst. 
Namens de kinderen en leidsters van de oppas & kindernevendienst 
hebben wij iedereen een GELUKKIG NIEUWJAAR gewenst d.m.v. 
het uitdelen van onderstaande smileys op 6 januari. 
Jezus vertelt wat geluk is, Matteüs 5: 1-12 
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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 Java en Sumatra. 
 
Achtergrondinformatie. 
In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 429 mensen 
omgekomen, 1485 anderen raakten gewond en er worden volgens 
officiële cijfers nog ruim 100 mensen vermist. Dit door een tsunami 
veroorzaakt door de  (Anak Krakatau) vulkaan uitbarsting die 
ondergrondse aardverschuivingen met zich mee bracht. 
De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog stijgt. 
Via lokale kerken verleent Kerk in Actie de eerste noodzakelijke hulp.  
 
Gebed.  
Almachtige God, 
U hebt deze wereld in Uw hand 
We vertrouwen de slachtoffers van het natuurgeweld in zuid-
Lampung en west-Java aan Uw handen toe 
Ontfermt U zich over hen. 
Licht van de wereld, 
We bidden dat GKSBS dominees, ds. Erik en ds. Samuël, hun licht 
laten schijnen voor de mensen die ze ontmoeten in het rampgebied 
Geef hen wijsheid om op het juiste moment te spreken en te zwijgen 
Ontfermt U zich over hen 
Ontfermt U zich over ons allen 
Als we te midden van dood, chaos en natuurgeweld Uw stem 
proberen te verstaan 
Om Jezus wil, Amen                                                                                          
de ZWO-groep 

KERKBALANS 
 
Ook dit jaar doen we weer mee met de actie Kerkbalans. 
Het thema dit jaar is: Geef voor je kerk! 
U kunt de vrijwilligers verwachten tussen 19 januari en 2 februari 
We hopen op uw medewerking. 
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KINDERPAGINA 
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UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy.  
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
Van harte welkom.  
Dus nu: 4 februari, 4 maart.  Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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VAN DE DIACONIE 

 
Op zondag 13 januari is de collecte voor het steunfonds van het 
Protestantisme in het Zuiden. 
Van dit steunfonds hebben wij een gift gekregen om de aanbouw 
voor de kinderopvang te kunnen realiseren. 
Het is de bedoeling om ieder jaar te collecteren voor dit steunfonds. 
 
De collecte gehouden op Eerste Kerst ochtend voor kinderen in de 
knel heeft €209,35 opgebracht. 
Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 
 
Van de zusters in Kameroen hebben we een bedankje gekregen 
voor de gift die we overgemaakt hebben. Ieder jaar kunnen ze hun 
weeshuis voor gehandicapte kinderen een stukje vernieuwen of 
uitbreiden. 
Twintig jaar geleden zijn ze begonnen om 3 gehandicapte kinderen 
op te vangen. Momenteel verblijven er 40 kinderen die daar 
onderdak en voeding krijgen en naar school gaan. 
Ds. Boersma was nauw betrokken met het lot van de kinderen en de 
zusters. Op zijn advies ondersteunen  we het tehuis ieder jaar met  
€ 1000,00 . Foto’s hangen in de hal van de kerk op het prikbord. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 5 DEC.2018 

 
                        Cash         Bonnen      Totaal 
Zending deur € 36,76     € 35,50 € 72,26 
Kerk 50,56 60,50 111,06 
Dankdag 196,80 77,50 274,30 
Pastoraat eigen 
         kerk 39,00 30,00 69,00 
Avondmaalscoll. 61,00 32,00 93,00 
Diaconie (deur) 48,90 46,50 95,40 
Diaconie 17,50 23,00 40,50 
60+ middag 122,00  122,00 
Onderhoud 130,76 99,00 229,76               
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TERUGBLIK OP KERSTAVOND. 
 
Met het gelegenheidskoor hebben we de adventsperiode goed 
afgesloten, we hebben heel fijn gerepeteerd, elkaar gesproken en 
dingen gedeeld. 
De generale repetitie was op 24 December om 17.00uur, daarna de 
gezamenlijke broodmaaltijd, en om 19.30uur de Kerstzangdienst. 
Een hele mooie avond, met veel mensen in de kerk, de 
blazersgroep, het koor , de muzikanten en Annet onze dirigente. 
Fijn om zo met elkaar het Kerstfeest te beginnen. Verschillende 
mensen hadden ook een taak in de dienst, met de schriftlezingen, 
het gebed, kaarsen aansteken, de catering , het oppassen, de 
opening en het dankwoord. 
Arend  Stander was de hele Kerstperiode  in  de kerk aan het orgel 
te vinden om ons te begeleiden, en dat waarderen we ten zeerste. 
Na afloop van de dienst was er koffie , thee en glüwein. 
Burgemeester mevr. Van de Velde was  die avond bij ons aanwezig, 
en ook een afgevaardigde van het Leger des Heils Tholen. 
Ook zij bleven nog gezellig napraten. 
De collecte was bestemd voor het kerstproject van het Leger des 
Heils, en heeft ruim 300 euro opgebracht. 
Hierbij nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt voor de fijne 
samenwerking. 
Eind februari gaan we met het koor weer repeteren, want we hebben 
op 6 april weer een korenavond gepland. 
Schrijf  het alvast in de agenda, want die avond mag U niet missen. 
  
3 FEBRUARI COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)  
Water staat Bengalen aan de lippen 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich 
meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op 
rivieroevers zonder dij ken die hen tegen vernietigende 
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen 
spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee 
om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken 
kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen 
schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen 
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware 
regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. 

 
 



18 
 

 
 

TER INSPIRATIE 
 
 

GEBED 
 

God geef ons de kracht en de moed om, 
een gemeenschap te vormen van mensen, 

 
die niet alleen geloven in de Heer, 

maar ook bereid zijn, 
om in en door een leven van dienstbaarheid, 

het leven en het woord van de Heer waar te maken 
op een bepaalde plaats, 

op een bepaald tijdstip van de geschiedenis. 
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren. 

 
Doe ons geloven dat, 

in de mate dat gemeenschappen van christenen, 
helemaal zichzelf zijn in hun dienstwerk aan de  

anderen, 
zij in die mate het Evangelie van de Heer, 

waar zullen kunnen maken, 
 

voor zichzelf, 
voor de mensen van hun land, 

voor de hele wereldgemeenschap. 
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren 

Amen. 
 
 
 

Samuel Rayon, Aziatisch theoloog 
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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: 
 
 
 
 


