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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.
KERK:

NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. 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
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WEBSITE:

anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Riemon Backer,
E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

10 januari: 10.00 uur: Ds. J.A. H. Timmers; Teteringen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud.
Deurcollecte: Zending

17 januari: 10.00 uur: Ds. A.A. S. ten Kate; Bergen op Zoom
1e collecte: Oecumene
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

24 januari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

31 januari: 10.00 uur: Ds. W. Speelman; Oud-Beijerland:
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie
7 februari: 10.00 uur: Ds. J de Bie; ’s Gravenpolder. Viering H.A.
1e collecte: WERELDDIACONAAT
2E collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending
Avondmaalscollecte: Diaconaal doel
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KERKBLAD
Vanuit ons kerkblad wens ik u allen een mooi en gezegend 2016 toe.
Kopij voor het februarinummer ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 30
januari.
Anneke van Strien.

VAN DE DOMINEE
‘What’s in a name?’
Deze uitdrukking is afkomstig uit de tragedie Romeo en Juliet
(Romeo en Julia) van W. Shakespear. De geliefden Romeo en Julia
komen uit twee families die vijandig staan tegenover elkaar.
Julia verzucht: What’s in a name. (wat zegt een naam).
Zij bedoelt dat haar liefde voor Romeo vijandschap overwint.
Niet haar familienaam is bepalend voor haar relatie tot Romeo, maar
haar liefde. In die zin zegt een naam dus lang niet alles. En doet de
naam er dus niet toe. Maar het kan ook anders.
Dat een naam juist wel alles zegt. En er wel toe doet. Dat kunnen we
op nieuwjaarsdag horen. De lezing van het kerstevangelie uit Lucas
2 eindigt met vers 20. Daarin staat dat de herders, na hun bezoek
aan het kind, terug gaan terwijl zij God loven en prijzen om alles wat
ze hebben gezien en gehoord. Het volgende vers (vers 21) vermeldt
de besnijdenis, naar joodse traditie op de achtste dag na de
geboorte. Waarbij dan ook over het kind de naam wordt uitgeroepen:
Jezus zal jij heten! ‘De Heer redt’ betekent die naam. Deze naam
draagt het kind voortaan. In verschillende betekenissen : Het kind zal
voortaan Jezus heten en het zal zich voortaan gedragen mogen
weten door die naam. In die naam ‘woont’ het kind om zo te zeggen.
Het is zijn ‘thuis’. Het is zijn bestemming: Kind te zijn van God die
redt. En tegelijkertijd draagt Jezus zijn naam ook met ere, d.w.z. Hij
doet zijn naam eer aan. Hij zelf is de mens in wie God ons, zo
mogen wij geloven, reddend nabij komt.
Nog even over die achtste dag. Eigenlijk een vreemde dag. Immers
een week kent zeven dagen en daarna begint weer een nieuwe
week van zeven dagen. Wij tellen niet door. De achtste dag valt
buiten ónze (week)orde. De gebeurtenissen in ons leven vinden
plaats op één van de zeven dagen van de week. Het is dan ook
veelzeggend dat er sprake is van de áchtste dag als de jongetjes in
Israël het teken van het Verbond (van God de Heer met het volk)
aan hun lichaam krijgen aangebracht.
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Hier is sprake van Góds orde. Er wordt als het ware tot het volk
gezegd: weet dat jullie met al datgene wat binnen de orde van jullie
zeven dagen valt, zijn opgenomen in de orde van Gods Verbond.
En díe orde is bepalend voor wie jullie mogen zijn en kunnen zijn.
Dat verbond omvat jullie leven. Leef dan ook vanuit dat Verbond!. De
achtste dag is ook de dag van Jezus opstanding uit de doden. De
eerste dag dus van de tijd die door Christus opstanding is bepaald
Op de achtste dag na kerst, dus op nieuwjaarsdag, krijgt de wereld
te horen dat God haar zegent met een mensenkind dat voortaan de
Naam Jezus draagt. Met die naam is en leeft hij het Verbond met de
Eeuwige God. En is Hij daarmee het teken van Gods heil voor ons.
Jezus is de Naam waarmee God ons zegent. ‘Jij hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest’ zingt een bekend kinderlied bij
de doop. En het wijst daarbij op de Naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. Achter jouw naam komt te staan: van Jezus
Christus. Voorgoed. Jouw afkomst en bestemming zijn van Góds
orde: Jij bent kind van de God die redt!. Die niet verloren laat gaat.
Die er voor ons zal zijn zoals Hij er zijn zal. Dat is jóuw
‘Verbondsnaam’!
Wat er in 2016 aan de orde zal zijn in onze weken? Wie kan dat
voorzien en overzien? Natuurlijk hopen we op goede dingen. We
wensen het elkaar van harte toe. Maar waarschijnlijk zullen ook
verdrietige zaken niet aan ons voorbijgaan. En laten we elkaar
daarin dan mogen vasthouden en er voor elkaar kunnen zijn. Vanuit
het vertrouwen dat wij alle dagen van het komend jaar gezegend zijn
met de naam Jezus.
What’s in a name? ‘Op de achtste dag werd Hij besneden en ontving
Hij de naam Jezus’: De Heer redt. Thát’s in this name! (Dát zegt, en
doet!, deze Naam)
Daarom: Een gezegend 2016 toegewenst.
UIT DE GEMEENTE.
Riemon Backer moest helaas opnieuw worden ogenomen in het
ziekenhuis. Medische mogelijkheden ter bestrijding van de klachten,
die veel krachten vergen van Riemon, raken uitgeput.
Een spannende en zorgelijke tijd voor Riemon en allen die nauw
betrokken zijn. We denken daarbij in het bijzonder aan Ina, Tessa en
Marcia, aan Rien en José maar evenzeer aan overige familieleden
en vrienden.
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Dat zij zich omgeven mogen weten door liefde en kracht van God en
mensen. Zonder hier hun namen te noemen weten we dat ook
anderen ziekte of zorgen kennen. Dat ook zij de zorg van betrokken
mensen en de vrede van Christus nabij mogen weten. Denken wij
als gemeenschap van de Heer aan hen in onze gebeden?
KRINGWERK
Woensdag 20 januari hoopt de kring 30+ weer bij elkaar te komen in
de kerkenraadskamer. Vanaf half acht is er koffie en thee en om
kwart voor acht willen we beginnen. In dit seizoen houden we ons
bezig met lastige Bijbelverhalen en Bijbelverzen. Ze komen ons
vreemd en bizar over en zijn lastig als gevraagd wordt naar de
betekenis voor onze tijd. Thema voor de komende avond is: ‘Wie
niet horen wil moet voelen’. Iedereen heeft wel eens de uitspraak
gehoord ‘wie zijn zoon liefheeft spaart de roede niet’. Aansporing
dus tot lichamelijke straf bij de opvoeding. Dat zal toch niet in de
Bijbel staan? Toch wel: je komt dit o.a. tegen in Spreuken (bijv.
13:24, 19:18, 22:15 e.a) Welke betekenis kunnen deze teksten
hebben voor onze tijd, welke ervaringen hebben wij hier zelf mee en
hoe kijken wij aan tegen straf in de opvoeding? Genoeg stof om over
te spreken. Van harte welkom.
AFWEZIGHEID PREDIKANT
Van donderdag 7 januari t/m zondag 17 januari ben ik afwezig. Voor
vervanging is gezorgd. In voorkomende gevallen kan Anneke van
Strien (0167-572682) u in contact brengen met een waarnemend
predikant.
TENSLOTTE
Hartelijk dank voor de goede wensen die wij per kaart of anderszins
mochten ontvangen. Mede namens Karin wens ik u allen een jaar
toe waarin Gods aanwezigheid ons de kracht, liefde en troost zal
geven in alles wat ons overkomt.
Met hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad

VERHUIZEN
Mevr. Matty Neele-Quist verhuist deze week naar Sint Philipsland.
Haar adres: Eendrachtstraat 50 c. Wij wensen haar daar veel
woonplezier toe.
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN
10 januari: Lizette de Waard
Levi en Aaron Geense
17 januari: Daphne van Nieuwenhuijzen. Anouk de Jager
24 januari: Marjolein de Waard Bram van Nieuwenhuijzen
31 januari: Heleen de Jager
Christiaan de Waard
7 februari: Marcia Backer
Driek van Nieuwenhuijzen
14 februari: Lisa van Splunter Dominique van Nieuwenhuijzen
ROOSTER KINDERNEVENDIENST
10 januari: Irene Boudeling
17 januari: Miranda Wisse
24 januari: Fanny van Strien
31 januari: Marja Potappel
7 februari: Miranda en Irene
14 februari: Miranda Wisse
KERKTAXI
10 januari: Rien en Agnes
17 januari: Bram en Coby
24 januari: Joke en Martijn
31 Januari: Sylvia
7 februari: Stoffel
Voor aan- of afmeldingen of vragen over de kerktaxi, kunt u contact
opnemen tot zaterdagavond met Sylvia Reijngoudt, 573717 of
06-28755011, of per mail sylvia.reijngoudt@hotmail.nl
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
BLOEMEN IN DE KERK.
In januari zal Wendy Geluk de bloemen verzorgen, in februari Marie
Maas
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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:
Wegbereiders van uw komst
Heer onze God
Wij zien de wereld om ons heen
en diep van binnen
verlangen wij naar vrede
verlangen wij naar uw komst
Maar misschien verlangt U ook
van ons,
dat onze ogen zien
en onze oren horen
hoe U ons roept
In verlaten kinderen,
in eenzamen langs de weg
God wek ons tot leven,
maak ons wegbereiders van uw komst
de ZWO-groep
BOEKENMARKT
In het voorjaar van 2016 wil de ZWO een boekenmarkt houden.
Wanneer u hiervoor boeken heeft kunt u deze achter in de kerk
leggen.
U kunt ze ook afgeven bij Gert Jan de Jager, Janny Wagemaker of
Rien van de Reest.
Hartelijk dank voor U medewerking.
De ZWO.
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TERUGBLIK Kerstavond:
Wat was het fijn om met Kerstavond zo’n volle Kerk te hebben.
De Kerstcommissie wil iedereen die hieraan een steentje heeft bij
gedragen hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking.
Voor zowel het koor met dirigente, de organist en muzikanten, ook al
de anderen die in deze dienst een taak hadden, complimenten en
heel erg bedankt! De koorleden en muzikale begeleiders hebben
voor de dienst nog ingezongen, en een broodmaaltijd gedeeld.
Dit als afsluiting van de fijne tijd die ze samen hebben gehad met het
repeteren van de kerstliederen.
Zelf hebben we het als een zeer fijne zangdienst ervaren, en we
hopen dat iedereen datzelfde gevoel had.
Een hele verrassing was het dat burgemeester, mevrouw van de
Velde, er die avond ook bij was.
We hebben haar daarvoor bedankt, en ook zij vond het fijn erbij
geweest te zijn. Nogmaals iedereen bedankt, en voor het koor: na
biddag gaan we alweer repeteren voor Pasen.
We hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn.
Eerste Kerstdag.
Op de eerste Kerstmorgen hadden we ook een mooie dienst met
medewerking van de blazers en de kinderen. Er is veel gezongen,
zowel bekende als wat minder bekende liederen. Zelfs al voor de
dienst. De kinderen zongen nog het lied van het project: liefdevol
aangeraakt: God zal met ons zijn, God is Immanuël, de God van
Israël. Na de dienst kregen we allemaal nog een hartjessnoepje, het
symbool van het project, en een paar kranten. De kinderen hebben
ook nog een attentie gekregen: een etui met inhoud.
We mogen terugzien op mooie kerstdiensten.
Hartelijk bedankt Kerstcommissie voor alle voorbereidingen.
GETELDE COLLECTEN op 9 december
Steentje bij
€ 60,00
Liedboek
25,00
Ouderenmiddag
80,00
Dankdag collecte
299,95
Onderhoud
227,20
Kerk
192,99
Diaconie (deur)
71,07
Diaconie
81,70
Zending (deur)
133,02
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ZONDAG 17JANUARI: Collecte Oecumene: Steun kleurrijke
kerken
Geloven ver van huis. Dat is de dagelijkse realiteit voor migranten
die in Nederland verblijven. Honderdduizenden christenen van over
de hele wereld moesten om allerlei redenen kort of lang geleden hun
moederland verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een
gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven, zich kunnen
uiten in hun eigen taal en steun vinden bij elkaar. Ruim zeventig
migrantenkerken en – geloofsgemeenschappen, met ongeveer
70.000 leden, zijn aangesloten bij SKIN, Samen Kerk in Nederland.
SKIN wil deze hechte gemeenschappen en hun voorgangers
ondersteunen. En dat is hard nodig, want de voorgangers komen in
aanraking met grote vragen en problemen. Veel van hun
gemeenteleden worstelen met trauma’s uit het verleden,
werkloosheid en eenzaamheid. Om de voorgangers van deze kerken
toe te rusten voor hun taak organiseert SKIN tal van praktische
trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat en
diaconaat. Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land
bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders nodig. De
pastors, oudsten en leiders van de migrantenkerken zetten zich met
hart en ziel in om de migranten bij te staan. Zij hebben daarvoor de
trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de cursuskosten nauwelijks
zelf opbrengen. Uw bijdrage in de collecte is daarom zeer welkom.
7 FEBRUARI: COLLECTE WERELDDIACONAAT. GEEF VOOR
GEZOND ETEN
Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van Javaanse
kerk. Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering
van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van
de Javanen op het platteland is zo eenzijdig, dat kinderen ondervoed
raken. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie
Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer
gaan waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt.
Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun
land en leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke
landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde
gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken.
Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun
landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een
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eigen inkomen te verdienen. In zes dorpen helpt Trukajaya 150
gezinnen met de aanleg van moestuinen, water reservoirs en
biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste
boerengezinnen nu zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag
uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java..
Helpt u mee om het werk van Trukajaya en andere werelddiaconale
organisaties wereldwijd te versterken?
Uw gift in de collecte is meer dan welkom.
VANUIT DE KERKENRAAD.
De kerkenraad hoopt weer te vergaderen op donderdag 21 januari.
Op 7 januari komen de ouderlingen bij elkaar om te bespreken hoe
we nu verder gaan werken. Zowel in onze wijken als met de
contactpersonen. Tijdens de laatste avond met contactpersonen is
gebleken dat er niet voor iedereen een contactpersoon is.
Wie ook als contactpersoon namens onze kerk wel mensen wil
bezoeken kan dit laten weten bij de wijkouderlingen. Het zou fijn als
het team versterkt kan worden.
Mocht u graag bezoek krijgen dan horen wij dat ook hopen we.

Actie Kerkbalans
Ook in 2016 stellen we u de vraag: ‘wat is de kerk u waard?’ In de
periode tussen 17 en 31 januari worden alle gemeenteleden
benaderd door vrijwilligers voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage
is bestemd voor onze gemeente met al haar activiteiten en onkosten.
Deze actie zorgt ervoor dat onze kerk kerk kan blijven en wij willen
deze dan ook van harte bij u aanbevelen!
U bent gewend dat u via deze bijdrage ook meteen de kosten voor
het solidariteitsfonds van de PKN betaald werden. We hebben
echter het advies gekregen deze apart in te zamelen en zullen u hier
dan ook op een later tijdstip voor benaderen. Wel krijgt u zoals u
gewend bent een brief van de beraadgroep Kerk en Wereld met een
toelichting.
College van Kerkrentmeesters
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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. 1 februari, 7 maart enzovoorts.
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.
Groet, Wendy
Info. 0167 572455 J.P.Geluk@ziezo.biz
KOOR EN SAMENZANGAVOND. ZATERDAG 20 FEBRUARI.
Op zaterdag 20 februari zal het mannenkoor D(oor) E(eendracht)
V(erbonden) optreden in onze kerk. Ook zal er samenzang zijn op
die avond. Mocht u een bepaald lied graag zingen dan kunt u dat
laten weten aan Jan Nell: U heeft daar de hele maand januari nog de
gelegenheid voor. Telefoon: 0167 572796.
Kortom: u mag verzoeknummers indienen voor de samenzang.
In een volle kerk zingt het fijn!
Noteer daarom de datum alvast in uw agenda.

Ik kan
mijn geluk niet op
omdat ik vrienden heb
met wie ik het
mag delen
Ik durf
mijn verdriet weer aan
wanneer er iemand is
die het met mij
wil delen
Ik zing
stil van verwondering
omdat ik weet dat God
zijn vriendschap ons
wil geven.

13

OEFENING VAN HOOP

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd
tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren
naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven
vanuit de goede hoop

Marinus van den Berg. Een nieuw begin. Gebeden en gedichten.
Kok

