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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
LET OP:  DE DEURCOLLECTE OP 31 MAART  IS BESTEMD 
VOOR HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN DE RAMP 
VEROORZAAKT DOOR DE CYCLOON  IDAÍ  IN  MOZAMBIQUE, 
ZIMBABWE EN MALAWI 
VAN HARTE AANBEVOLEN! 
 
 
  7 april: 10.00 uur: Ds. I. van der Meulen; Houten 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
14 april: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Totale werk projecten 40 dagen tijd 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
19 april: GOEDE VRIJDAG.  
 19.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout 
 
21 april: PASEN 
 10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Oosterhout. 
 1e collecte: Kerk.               M.m.v. Gelegenheidskoor 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
28 april: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 5 mei: 10.00 uur: Ds. A van den Bor; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie       
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KERKBLAD 
Kopij voor het mei nummer van dit kerkblad ontvang ik graag uiterlijk 
zaterdag 27 april. 
Met vriendelijke groet,   Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
Pasen volgens Marcus 
 
Wie de opstandingsberichten van de vier evangelisten naast elkaar 
legt merkt verschillen op. 
Met name juist in het meest centrale gedeelte van die berichten. 
Waar gewezen wordt op de plek waar het lichaam van Jezus in het 
graf was neergelegd maar nu niet meer is. ‘Hij is hier niet’.  
Mattheus spreekt over een engel uit de hemel op de steen bij het 
graf. Lucas spreekt over twee mannen in blinkend gewaad in het 
graf.  Marcus spreekt over één jongeling in wit gewaad aan de 
rechterzijde. En Johannes spreekt over twee engelen in witte kleren  
in het graf, één bij het hoofdeinde en één bij het voeteneinde van de 
plek waar het lichaam van Jezus lag.  
 
Voor sommigen zijn deze verschillen aanleiding om te zeggen dat 
‘het’  (lees: het bericht van de opstanding van Jezus uit de doden)  
dus niet klopt. En daarmee dus ook niet waar kan zijn.  
Voor anderen is het reden om te proberen deze verschillen met 
elkaar in overeenstemming te brengen. Dat doet gekunsteld aan en 
levert niet of nauwelijks iets op. Weer anderen zeggen dat het heel 
gewoon is dat getuigen van een gebeurtenis een onderling 
verschillend verhaal daarover vertellen. Ieder zag het op de eigen 
wijze. Dat is waar. Maar dat raakt m.i. niet aan waar het om gaat. 
De evangelisten willen elk een bepaald accent  benadrukken naar 
aanleiding van het bericht van de opstanding van Jezus. En 
daardoor helpen ze ons op weg om Jezus te zien, te ontmoeten. 
 
Neem bijvoorbeeld Marcus.  Toen de vrouwen in het graf gegaan 
waren ‘zagen zij een jongeling zitten aan de rechterkant, bekleed 
met een wit gewaad.’ Even daarvoor, bij de arrestatie van Jezus, 
heeft Marcus ook al melding gemaakt van een jongeman. Die 
vluchtte weg met achterlating van een wit laken dat hij om zijn 
naakte lichaam had geslagen. Marcus zal de overeenkomst niet 
zonder reden hebben genoemd. De traditie zegt dat deze jonge man 
in beide gevallen dezelfde is geweest. En dat het hier om Marcus 
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zelf gaat. Die zich bewust het evangelie heeft ‘ingeschreven’. (Zoals 
Alfred Hitchcock ook altijd zelf even  voorbijkwam in de films die hij 
regisseerde.)  Het witte laken, om het naakte lichaam geslagen,  is 
een wit gewaad geworden. Zou Marcus daarmee niet willen zeggen: 
Mijn ‘doodslaken’ is geworden tot het ‘witte gewaad  van nieuw 
leven’?  (Paulus: Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het 
oude is voorbijgegaan, zie: het nieuwe is gekomen!) Zoals de 
dopelingen een wit gewaad kregen omgeslagen na hun doop. 
Waaraan nog altijd de witte doopjurken herinneren. Dan zit je ‘ter 
rechterhand’. Bijbels gesproken de goede kant. De kant die getuigt 
dat je met  ‘met Christus bent opgestaan uit de doden tot nieuw 
leven’.  En Marcus vertelt ons dan  bij monde van de jongeman in wit 
gewaad waar Jezus zal zijn te zien. Waar je Hem dus ontmoeten 
zult. Niet hier in dit graf, niet bij de doden, niet ‘in het graf van 
voorbij’, maar in Galilea (aldus de jongeman in het graf) .  
 
Met het noemen van Galilea verwijst Marcus ons terug naar het 
begin van zijn evangelie. Naar hoofdstuk 1. Hij zegt daarmee: Lees 
het evangelie nu nog eens. Maar nu ook ‘met Pasen in de rug’.   
In het lezen en verstaan van de evangelie verhalen zal Jezus zich 
door ons laten vinden. En zullen wij Hem zien. Want Hij is de 
Levende die ons door Zijn Geest zal aanspreken. En Hij wil zijn 
leven met ons delen.  Veelzeggend is het daarbij dat Jezus na zijn 
opstanding geen ‘gaaf’ lichaam had. Zijn wonden blijven zichtbaar. 
’Jezus Leeft en wij met Hem’ betekent daarom niet dat alle leed 
geleden is, dat wij voortaan onaantastbaar (moeten) zijn voor pijn, 
verdriet of rouw. Dat dit, zeker voor een christen, dus maar ‘over 
moet zijn’. De wonden die het leven slaat gaan mee. Maar met die 
wonden we gaan niet alleen. Samen met Jezus Christus gaan we 
een weg ten leven. Een weg van vertrouwen, van hoop en  van 
liefde.  
Van oudsher roept de gemeente op paasmorgen: De Heer is waarlijk 
opgestaan!  Geen ‘dienstmededeling’, maar een uitroep waarmee 
het eigen leven in nieuw en ander licht mag worden gezien en 
verstaan. 
 
Uit de gemeente. 
 
Terugblik: Peter Jan en Lizette Fontijne besloten om belijdenis te 
doen van hun geloof in Jezus Christus. Dat deden zij 17 maart jl.  in 
een dienst waarin zij teven hun zoon Rens hebben laten dopen. 
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Naast Rens werd ook Rosalie, dochter van Daniël en Leontine  
Bardelmeijer gedoopt. Intussen zijn er nog drie personen die zich 
voorbereiden op het doen van belijdenis op een later moment. Dat 
zijn Tessa Backer, Leontine Bardelmeijer en Marjolein de Waard.  
We zijn als gemeente dankbaar voor- en blij met de dopelingen en 
degenen die belijdenis deden of nog zullen doen.  
Ook Iza van Strien zou op 17 maart jl. worden gedoopt. Het liep 
echter anders. Zij moest plotseling worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Waar een ernstige infectie werd vastgesteld. Gelukkig is 
zij nu weer thuis maar het waren spannende weken voor haar 
ouders Arie en Alexandra van Strien, en overige familie. In die dagen 
moest de familie ook afscheid nemen van een zus van Anneke van 
Strien. Dat zij allen heilzame nabijheid van God en mensen hebben 
mogen ervaren. En zullen mogen ervaren.  Ook zij die hier niet met 
name zijn genoemd, maar wel thuis  te maken hebben met ziekte, 
verdriet en zorgen, wensen en bidden we dit toe.  
 
Rondom Pasen: 
 
Witte donderdag, 18 april, hopen we weer een 60+ middag te 
hebben. Het eerste gedeelte zal gevuld zijn met liederen, lezingen 
en gedichten waarmee we de weg van Pasen gaan.  Van oudsher 
omvat het Paasfeest drie dagen: Witte donderdag, Goede vrijdag en 
Stille zaterdag die uitloopt op de Paasnacht waarin de Opstanding 
van de Heer wordt gevierd. Op de 60+ middag volgen we hierbij het 
evangelie naar Lucas. Het tweede deel van de middag is een 
gezamenlijk maaltijd.  We hopen een groot aantal van U te 
ontmoeten! 
Goede vrijdag en eerste Paasdag zijn er diensten. In de dienst op 
paasmorgen zal het koor medewerking verlenen. Er wordt inmiddels 
druk geoefend voor een mooi resultaat.  
 
Tenslotte. 
U allen een gezegend Paasfeest en hartelijke groet, 
Ds Henk van het Maalpad.  
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  7 april: Lisa en Christian Babette Reijngoudt 
14 april: Erna en Naomi Pieter Jan de Waard 
21 april: Judith en Anouk Chantal de Jager 
28 april: Heleen Jop de Jager 
  5  mei:  Marjolein en Amanda Joost Wisse 
12  mei: Ingrid en Chantal Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  7 april: Sylvia 
14 april: Sylvia 
21 april: Miranda, Marja 
28 april: Fanny 
  5 mei:  Meta 
12 mei:  Irene 
 
KERKTAXI 
  7-4  Rien en Agnes           Voor vragen over de kerktaxi kunt   
14-4  John en Lisa               u tot zaterdagavond contact opnemen 
21-4  Sjaak                             met Sylvia Reijngoudt      
28-4  Martijn en Joke             tel. 0167 573717 
  5-5  Bram en Coby                     06  28755011 
12-5  Rien en Agnes 
   
BLOEMEN IN DE KERK 
Wendy Geluk zal in april de bloemen verzorgen, in mei hoopt Nel 
Nunnikhoven dat te doen.   
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
05-04-1929: Dhr. P.v.d.Reest. Buitenhof. Zwink 4 4691 DW Tholen 
06-04-1921. Dhr. A. Nouwen. Langeweg 60.4675 RM  A.J.P. 
12-04-1939. Mevr. M.Maas-Wagemaker.Sluisweg 4  4675RS A.J.P. 
15-04-1948. Dhr. P. Vogelaar. Lageweg 4. 4675RH A.J.P. 
30-04-1936. Dhr. C. Dieleman.Plataanstraat 15. 4675RW  St.Ph.. 
 
Deze jarigen, maar ook alle andere jarigen feliciteren wij van harte 
met hun verjaardag. Wij wensen allen een fijne dag en Gods zegen 
over het nieuwe levensjaar. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft 21 maart vergaderd. Hieronder enkele punten 
uit de vergadering. 
 Vanuit het jeugd en jongerenwerk waren geen bijzonderheden. 

Een groep jongeren hoopt de EO-jongeren dag te bezoeken. 
 Soms is het niet mogelijk de dienst via de kerkomroep live te 

volgen, terwijl hij wel terug te luisteren is. We denken dat dit 
komt door zogenaamde piekbelasting.  

 Er zijn vanuit de classis weer een aantal consideraties te 
bespreken in verband met de nota kerk 2025. Het betreft 
wijzigingen die voor ons weinig of geen invloed hebben. Wel is 
het zo dat straks, als de consideraties aangenomen zijn, leden 
van de ZWO ook in het college van diakenen zitting kunnen 
nemen, zonder ambtsdrager te zijn. 

 De hervormde gemeente Dinteloord krijgt per 31 maart weer een 
predikant. We zullen een kaart sturen namens onze gemeente. 

 De workshop alcohol en drugs zullen we in het kerkblad 
opnemen. 

 We bespreken de voorbereidingen voor de gemeenteavond van 
28 maart. Saskia van de Graaff komt een presentatie verzorgen 
over het Leger des Heils. 

 De vacatures die straks ontstaan en er al zijn worden besproken. 
De voorzitter heeft een overleg gehad met de voorzitters van de 
Brabantse wal.  

 We gaan proberen om een overleg met de kerkenraad van 
Halsteren/Nieuw Vossemeer te plannen om de contacten in 
stand te houden. 

 Er is 28 februari een overleg geweest met de contactpersonen. 
Hoewel er nogal wat afwezigen waren, was het een goede, fijne 
bijeenkomst. De contactpersonen bezoeken nu al de 70+ leden, 
de dominee zal voortaan de 80+ leden een bezoek brengen. We 
zullen dit uitleggen in het kerkblad. 

 Op 18 april hopen we weer de paasviering voor de 60+ mensen 
te organiseren. We versturen geen persoonlijke uitnodigingen 
meer. Het zal kenbaar gemaakt worden in het kerkblad en via de 
mededelingen. 

 Bij het pastoraat gedeelte evalueren we de doop en 
belijdenisdienst. Een mooie dienst. Verheugd zijn we dat ook 
Marjolein de Waard aangegeven heeft aan te willen sluiten bij de 
belijdenisvoorbereidingsbijeenkomsten.  



9 
 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. De volgende 
vergadering zal gehouden worden de 4e donderdag in april, 25 april, 
daar de dominee de 18 april in een dienst voor moet gaan. 
 
Luisteren via de kerkomroep 
 
We krijgen weleens te horen dat de dienst niet live te beluisteren is. 
Het is dan wel mogelijk om de dienst later terug te luisteren, dus hij 
wordt wel opgenomen. We vermoeden dat dit het gevolg van een 
“piek” is, omdat er rond die tijd veel diensten zijn. Graag zouden we 
het van u horen als u dit een keer meemaakt, dan kunnen we 
inzichtelijk maken hoe vaak dit voor komt en kunnen we actie 
ondernemen indien nodig. U kunt dit doorgeven aan Natalie Nuijens. 

 
Bezoeken jarigen                                                                                                        
 
Al vele jaren krijgen onze leden van 70 jaar en ouder, rond hun 
verjaardag een bezoekje van de predikant. Ook onze gemeente 
heeft te maken met vergrijzing en zijn er steeds meer ouderen. 
Gelukkig hebben we al vele jaren onze contactpersonen die de 70+ 
leden een bezoek brengen rond de verjaardag. 
Binnen de kerkenraad hebben we gesproken over de werkdruk voor 
dominee van het Maalpad, die wij vrij hoog vinden. Bij ziekte en 
zorg, maakt hij ruim tijd vrij in zijn programma om ondersteuning te 
bieden, daar waar nodig/wenselijk is. 
Omdat hij slechts een contract heeft voor 20% bij onze gemeente, 
houdt dit in dat hij slechts één dag per week echt beschikbaar is voor 
ons. In die ene dag moet ontzettend veel werk verzet worden. Om 
de predikant een klein beetje “lucht” te geven hebben wij, als 
kerkenraad, besloten om de leeftijd van bezoekjes bij verjaardagen 
op te schroeven naar de leeftijd van 80. Naast het beetje ruimte dat 
we op deze manier voor hem kunnen creëren, zijn ook de tijden 
veranderd. Veel 70+ers zijn nog heel actief en hebben misschien 
ook minder de behoefte aan een bezoekje van de dominee i.v.m. 
hun leeftijd. 
Wel willen we nadrukkelijk aangeven dat, wanneer u behoefte hebt 
aan een bezoek van de predikant, u dit te allen tijde aan kunt geven 
en dit zal dan ook ingepland gaan worden.  
Schroom dus niet!! 
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Workshop vroegtijdige herkenning drugs en alcohol 

problematiek 

‘Nix is de afspraak’ een zin die in de media regelmatig als een 

reclame boodschap voorbij komt. 

Deze reclameboodschap is een onderdeel van de nix18 campagne 
die de overheid al sinds 2013 voert. 

 Waarom is deze campagne zo hard 
nodig? 

 Wat is de realiteit van het 
alcoholgebruik onder jongeren? 

 Zou de kerk hierin een rol kunnen 
hebben? 

 Hoe kun je als kerk jongeren helpen 
gezonde keuzes te maken? 

 En wat als jongeren op het gebied van 
alcohol en of drugs keuzes maken die 
hun gezondheid schaden of verslaving 
tot gevolg hebben? 

  

Over deze vragen zullen een trainer en ervaringsdeskundige van 
stichting Chris en Voorkom met u nadenken tijdens deze 
bijeenkomst. Vorig jaar hebben wij u al een informatieavond 
aangeboden over dit onderwerp. Ook als u afgelopen jaar heeft 
deelgenomen bevelen wij deze vernieuwde workshopavond van 
harte aan  

De workshopavond vindt plaats in het gemeentehuis, Hof van Tholen 
2 in Tholen op 10 april 2019 om 19:00 uur. 

De deelname aan deze avond is gratis. 
Iedereen uit uw gemeente is deze avond van harte welkom. U kunt 
tot en met 3 april as. aan mij doorgeven met hoeveel personen u 
deze avond bij zult wonen. Dit kunt u doen door eenvoudig een        
e-mail te sturen naar bestuurssecretariaat@tholen.nl 
 
 

 

mailto:bestuurssecretariaat@tholen.nl
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Gemeenteavond 28 maart                                                                               
 
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de 
gemeenteavond, waarin we de financiën zullen bespreken. We 
hebben Saskia van de Graaff bereid gevonden om wat te vertellen 
over het reilen en zeilen binnen het Leger des Heils. 
De avond vindt plaats in ons Dorpshuis en begint om halfacht. U 
hoeft geen liedboek mee te nemen 
 
Paasviering 60+ 
 
Inmiddels is het een goede traditie om met de 60+ers op de 
donderdag voor Pasen een bijeenkomst te organiseren met 
aansluitend een broodmaaltijd. 
Ook dit jaar doen we dat weer en wel op 

 
Donderdag 18 april aanvang 16.00 uur 

 
In Ons Dorpshuis 

 
We beginnen met koffie of thee, waarna we een korte paasviering 
zullen houden. 
Aansluitend zullen we met elkaar een heerlijke broodmaaltijd 
nuttigen. 
We hopen net als andere jaren weer op een goede en gezellige 
middag. 
 
Wilt u zich a.u.b. vóór 15 april aanmelden i.v.m. de inkopen? 
U kunt zich aanmelden bij Joke Bomas 06-55107947 of 
geref.kerk.ajp@gmail.com 
De leden van de eetgroep kunnen zich ook bij Marian Nell 
aanmelden. 
 
OPLOSSING PUZZELS 
 
De oplossing van de kinderpuzzels vindt u in het volgende kerkblad. 
 
 
 
 
 

mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com
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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: 
Kerken in Cuba. 
 
Achtergrondinformatie. 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n 
voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken 
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede 
toe. 
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) 
taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en 
diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in 
Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische 
opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, 
zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun 
Cubaanse kerken met uw giften, zodat zij in woord en daad kunnen 
getuigen. 
 
Gebed.  
Grote God, in het huis van uw schepping 
komen overal uw kinderen samen. 
Dat te beseffen geeft ons vreugde. 
We bidden voor de kerken in Cuba. 
Geef dat ze een betrouwbare getuige van u is, 
gegidst door uw heilige Geest. 
Laat uw naam de redding mogen zijn voor talloos veel mensen. 
Verenigd met heel uw kerk in hemel en op aarde 
loven we uw naam. 
Amen. 
de ZWO-groep 
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K0RENAVOND  6 April. 
 
Op 6 april om 19.30 uur wordt er bij ons in de kerk een korenavond 
gehouden. 
Dit is het derde op één volgende jaar, dat dit weer mogelijk is. 
Alle koren zijn druk aan het repeteren om op 6 april goed voor de 
dag te komen, en ook natuurlijk alle muzikanten. 
We hebben met ons gelegenheidskoor gekozen voor wat lichte 
muziek, b.v. Morning has Broken van Cat Stevens dit is ook  gez. 
216 in ons nieuwe liedboek; Dit is de morgen, als ooit de eerste. 
Ook zingen we weer 2  Taizé liederen, Bless the Lord my soul, en 
Laudate Omni Gentes in verschillende talen en ook in het Zeeuws. 
Wat ook een prachtig lied van ons  is ;  Stil mijn ziel wees stil. 
Dit is het programma van ons koor, maar nog 4 andere koren zingen 
op die avond. 
Verschillende koren hebben ook verschillende liederen, wat 
Psalmen, opwekkingsliederen, paasliederen, en zelfs  van Bach uit 
de Matthëuspassion wordt gezongen. 
Het belooft een geweldig afwisselende avond te worden, met tussen 
de koren door samenzang, veelal uit de bundel van Johannes de 
Heer. 
Het Thools mannenensemble, De Lofstem, Praise Him, en het 
Projectkoor zijn de andere koren die mee doen. 
De dirigenten daarvan zijn; Koos van de Slikke, Wilma van Duuren, 
Peter Biemond, en Henk Geluk. 
Onze organist Arend Stander begeleidt alle liederen van ons 
gelegenheidskoor, en ook van de samenzang. 
Annet de Ruijter is natuurlijk onze dirigent, maar zingt als sopraan 
ook nog een solo. 
De gitaristen zijn Rob Durand en Vincent Jansen. 
Deze avond is er alleen een welkom en gebed vooraf, en  aan het 
einde een bedankje en dankgebed, 
dus de hele avond wordt er alleen  maar gezongen. De collecte die 
gehouden wordt is voor de onkosten van deze avond. 
Zingen verbindt, zeker op deze avond zullen we dat allemaal voelen. 
Komt allen en beleef het met ons mee, na afloop is er koffie of thee 
met heerlijke koeken. 
Wees Welkom allemaal. 
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Werkkalender seizoen 2018-2019 
 
                       April 

Maandag 
1, 8  en 15 

Oefenen gelegenheidskoor  

Zaterdag 6 Korenavond  

Zondag 7 Paasgroetenactie Zwo/ 

Donderdag 
18 

60+ Paasviering 16.00 uur met 
broodmaaltijd 

 

Donderdag 
25 

Kerkenraadsvergadering  

Zondag 21 Eerste Paasdag mmv koor  

 Mei   

Zondag 5 High tea en verkoping 
kindernevendienst 

Na de dienst 

Donderdag 
16 

Kerkenraadsvergadering  

Zondag 19 Jongerengroep na de dienst  

Zondag 26 Heilig avondmaal in de kring  

Donderdag 
30 

Hemelvaartsdag   

 Juni   

Maandag 
3 

Pinksterketen 19.00 uur  

Zondag 9 1e Pinksterdag  

Dinsdag 
11 

ZWO vergadering  

Donderdag 
20 

Kerkenraadsvergadering  

Zaterdag 
22 

Creamiddag thema “Circus” Miranda/Fanny 
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LEZING SCHRIJFSTER INA VAN DER BEEK. 
Op 9 april om 19.30uur komt schrijfster Ina van der Beek een lezing 
houden in Ons Dorpshuis. 
De  Vrouwenvereniging Anna-Jacobapolder houdt dan hun 
maandelijkse bijeenkomst, en hebben deze schrijfster uitgenodigd. 
Zij is schrijfster van Christelijke romans, kinderboeken en 
gedichtenbundels. 
Deze avond komt Ina vertellen hoe zij tot schrijven is gekomen, over 
ideeën en de achtergrond van sommige romans. 
Ook heeft zij haar eigen verschillende boeken dan voor ons 
meegenomen, zodat wij er naar kunnen kijken en evt. ook kopen. 
Bij de eetgroep voor alleenstaanden wordt heel vaak een gedicht uit 
haar bundel : Voor elke gelegenheid :  gelezen. 
Hierin staan veel verschillende gedichten in, o.a. voor verdriet, 
gemis, blijdschap, geboorte, Kerst, Pasen en Pinksteren, 
ziekte, doop, belijdenis enz. enz .   Het is eenvoudig geschreven, 
maar o zo treffend. 
Ina van der Beek, woont zelf in Harmelen, maar  ze heeft een zus in 
St-Philipsland, en haar moeder woont in St-Annaland, 
daarom vind zij het leuk om eens in deze plaats haar lezing te 
geven. 
Wij hebben haar beloofd om voor  een volle zaal  vrouwen te gaan 
zorgen, dus U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. 
De avond is gratis, alleen de koffie en thee zijn voor eigen rekening. 
Neem ook iemand mee, en laat het een hele fijne en gezellige avond 
worden. Graag tot 9 april om 19.30 uur in Ons Dorpshuis. 
Opgeven bij Marianne Nell   tel.   0167572796 - 0628414772 
  
GETELDE COLLECTEN OP 6 MAART 
 Cash bonnen totaal 
Kerkbalans € 100,00  
Zending (deur) 17,75 11,00 28,75 
Kerk 63,35 67,00 130,35 
Kerkblad 842,50 
Biddag 206,50 57,50 264,00 
Vet inzameling 25,00 
Diaconie (deur) 43,65 36,00 79,65 
Diaconie 20,65 19,50 40,15 
Kerkbalans 125,00 
Onderhoud 124,40 72,50 196,90 



16 
 
Kijkje bij het kind 

 
Centraal in de projectverbeelding van dit jaar 

staat de rugzak voor de reis over de weg van 

het leven. Jezus kwam naar de aarde om te 

zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem 

van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een 

grote last tijdens een moeilijke tocht te 

dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. 

Voor alle kinderen is er tijdens het project een kleine rugzak als 

symbool dat we in het paasproject de weg van zijn discipelen achter 

Jezus aan volgen. Als we op reis gaan, 

pakken we al onze spullen bij elkaar, 

stoppen die in een rugzak en gaan op 

pad. Wat moeten we meenemen op onze 

reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke 

weg moeten we inslaan? Elke reis is vol 

keuzes. Zo ook deze reis. 

Wat is het dan mooi om in deze periode 

twee kinderen uit onze gemeente te 

mogen verwelkomen in ons midden die 

ook op weg zullen gaan. We hebben 

samen met alle kinderen van de kindernevendienst een mooi cadeau 

gemaakt voor Rens & Rosalie om hen te verwelkomen in ons 

midden. 

Onze trekkersrugzak (projectverbeelding) heeft inmiddels een sleutel 

gekregen die eraan is komen te hangen met twee sleutelhangers.  
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Eén met een uitgestrekte hand, ons 

welkom hetend en één met de 

naam van het kind erop. De sleutel 

verwijst naar het Vadershuis, waar 

we uiteindelijk bij God welkom zijn.  

De andere sleutelhanger  van de 

week daarna heeft het symbool als hoop voor de toekomst. Een ring 

met daaraan een kompas & hartje zijn de 

week daarop bevestigd aan hun rugzak. 

Het kompas wijst ons de weg, achter 

Jezus aan. Het hart omdat Jezus Gods 

liefde uitdeelt aan ons en zegt: dat is het 

kostbaarste dat je kunt bezitten. 

In de komende weken staat alles in het 

teken van de keuze van Jezus en zijn 

discipelen en mogen we ervaren welke 

moeilijkheden er onderweg zijn.  

Op weg naar Pasen: God kiest, God redt… kies jij ook? Jezus is in 

zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. 

 

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: 1 april. 6 mei, 3 juni. 
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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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: 
 
 
 
 
 


