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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
  3 april: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 
10 april:  10.00 uur:  Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Palmzondag: Totale werk 40 dagen tijd 
              2e collecte: Onderhoud                                 Moldavië                                             
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
15 april: Goede Vrijdag.  
 19.00 uur: Ds. A.A.S .ten Kate; Bergen op Zoom 
 Geen collecte. 
 
 
17 april: Pasen 
 10.00 uur: Ds. I. v.d .Meulen; Houten 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
24 april: 10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 1 mei: 10.00 uur: Ds. K. Goverts; Dordrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
Kopij voor het mei nummer ontvang ik graag uiterlijk  
vrijdag 23 april.. 
Met vriendelijke groet, Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
Overal kun je Hem ontmoeten, behalve in zijn graf. 
 
Wie het laatste vers leest dat aan het Paasevangelie voorafgaat 
leest over nieuw graf waarin het dode lichaam van Jezus wordt 
neergelegd. Daarna breekt de sabbat aan. In de morgen van de dag 
daarna vinden vrouwen het graf geopend. En leeg. Althans : ze 
vinden daar het lichaam Jezus niet. Wel één of twee (al naar gelang 
het evangelie waaruit je over de opstawekking van Jezus leest) 
mannen in een wit gewaad. Hemelse boden die getuigen dat Jezus 
niet in het graf te vinden is, maar is opgewekt. Hij leeft. Jezus is 
geen verleden tijd, maar tegenwoordige tijd. M.a.w.: Hij is in onze tijd 
tegenwoordig. Over de wijze waarop schrijft bijvoorbeeld Lucas over 
de Emmaüsgangers. Terwijl deze op weg zijn naar huis en met 
elkaar spreken over wat in Jeruzalem is gebeurd, komt iemand bij 
hen lopen die hen helpt deze gebeurtenissen te verstaan. En als 
deze persoon dan ’s avonds bij hen aan tafel het brood breekt en 
deelt, herkennen zij in Hem de Levende Heer, die vervolgens direct 
weer aan hun blik wordt onttrokken. Hij is bij hen aanwezig, maar ze 
kunnen Hem niet vastpakken en al helemaal niet vasthouden. 
Johannes schrijft over een ontmoeting van Maria en een andere 
persoon bij het geopende graf. Het is de tuinman…of toch niet? De 
wijze waarop deze Tuinman Maria aanspreekt geeft haar het 
vertrouwen dat het de Heer is, die is opgewekt uit de doden. En 
Petrus en Paulus ontmoeten de Levende Heer na Pasen weer op 
andere wijze. 
 
Ik denk dat tot op de dag van vandaag mensen kunnen vertellen 
over ontmoetingen met personen waarbij zij, dikwijls achteraf, het 
sterke vermoeden krijgen dat het de Levende Heer is geweest die 
hen hoorde, aansprak of aanraakte. Al hebben ook zij Hem niet 
kunnen aanraken of vasthouden. Daarbij blijkt voor hen vooral van 
belang wat die ontmoeting bij hen teweeg bracht. Het heeft iets (of 
veel) met hen gedaan en heeft (soms grote ) betekenis gehad voor 
hun leven. Ze herkennen wat evangelisten en apostelen vertellen 
over ontmoetingen die Jezus met mensen had. Over wat Zijn liefde 
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voor hen vermocht. Hoe zij een tweede kans kregen na een eerdere 
misstap. Hoe bevrijdend het woord van vergeving werkte dat hij 
sprak. Hoe zij werden genezen zodat zij weer konden opstaan en 
leven. Hoe hun leven tot bloei kwam toen Hij hen uit de sfeer van 
dorheid en doodsheid wegriep. Hoe hun ogen geopend werden en 
zij pas toen écht zagen. Hoe hun oren werden geopend zodat ze nu 
echt gingen verstaan. Het was niet alleen ‘toen’ en ‘daar’ dat deze 
dingen gebeurde. Dat Jezus is opgestaan betekent dat Hij ook ‘nu’ 
en ‘hier’ aanwezig is in onze wereld. En hoe Hij ons daarbij op 
menselijke wijze ontmoet en aanspreekt. En wij maar menen dat het 
de buurvrouw was die zo treffend sprak. Of de collega op het werk 
die er op het juiste moment voor je was. Of we ontmoeten Hem de 
blik van de vluchteling die wij gastvrijheid boden. En Hij was het die 
sprak door de ‘stille stem in je hart’ terwijl het om je heen rumoerig is 
vanwege de drukte van het dagelijks leven. En Hij schonk de rust die 
in de nacht over je komt terwijl je daarvoor nog zo rusteloos en 
piekerend wakker lag over hoe het nu toch verder moet.. 
 
Van de schrijver Willem Jan Otten verscheen onlangs het boek 
‘Zondagmorgen’. In Coronatijd kon hij, evenals zovelen, op 
zondagmorgen niet , of soms heel beperkt, naar de kerk. In zijn 
geval de R.K. Sint Nicolaaskerk in Amsterdam. Hij volgt de diensten 
op afstand. En hij leest de Schriftlezingen van de zondag mee. En 
schrijft in zijn boek over zijn beleving van het ‘missen van de mis’. 
Op Goede Vrijdag schrijft Otten bij de meditatie over de 14de statie 
van de kruisweg (Jezus wordt in een nieuw graf gelegd): 
“Onze vingers zullen wij leggen in zijn wonden, in de tuinman zijn 
stem horen, in de vreemde die brood met ons breekt zijn gestalte 
aanschouwen, in de stem van wie ons vergeeft zullen we 
hem herkennen, en in het gelaat van wie ons in vertwijfeling aanziet, 
overal zullen wij hem weten, in het uur van onze dood, in de hele 
schepping, tot het einde van de tijd, overal is de Mensenzoon, 
behalve in zijn graf.” 
Gezegende Paasdagen toegewenst! 
 
Berichten uit de gemeente. 
In de vorige editie was niet vermeld dat Alewijn en Jenny Verboom- 
de Vries op 23 februari jl. hun 50 jarig huwelijksfeest mochten vieren. 
De gezondheid van Alewijn laat helaas te wensen over , maar 
gelukkig kon deze dag goed worden gevierd. Ook vanaf deze plaats 
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onze felicitaties en we hopen dat de Heer ook in de tijd die voor hen 
ligt met Zijn zegen nabij zal zijn. 
Nel Nunnikhoven werd tijdens een taxirit onwel, waardoor zij 
opgenomen moest worden in het Amphiaziekenhuis in Breda. Daar 
werd een herseninfarct geconstateerd. De gevolgen lijken gelukkig 
mee te vallen. Inmiddels is zij overgebracht naar het 
Bravisziekenhuis in Bergen op Zoom . Van daaruit zal een 
revalidatie traject worden ingezet. We wensen haar, Rinus en 
anderen die om hen heen staan volharding en vertrouwen toe. 
Sommigen uit onze gemeente maken een moeilijke periode door. 
Oorzaak en namen hoeven niet altijd te worden vermeld. Maar wie 
oren en ogen open houdt weet waar een bemoedigend kaartje of 
bloemetje op z’n plek is. En als gemeente weten we van gebed 
waarin we voor God namen mogen noemen van hen die moed, 
troost of hoop juist nu ook nodig hebben. 
 
Vacante periode 
De dag waarop mijn emeritaat aanbreekt komt nu snel dichtbij. 17 
april is het zover. Eerste Paasdag. Iemand zei gevat: een mooie dag 
voor een nieuw begin. Dat er een nieuwe periode aanbreekt zal 
zeker waar zijn; ook al is het afscheid in- en van de gemeente een 
maand later op zondag 15 mei. (Op 1 mei word ik in een kerkdienst 
in Halsteren officieel ‘losgemaakt’ van de combinatie van onze 
gemeente met Halsteren en Nieuw Vossemeer ) 
Vanaf 17 april bent u, zoals dat heet, een vacante gemeente. Dat 
betekent onder meer ook dat er vanaf dat moment een consulent zal 
zijn. Benoemd door de werkgemeenschap van predikanten uit de 
regio. Nam de consulent in het verleden taken van vertrekkende de 
predikant over, tegenwoordig is de consulent iemand die het proces 
van het beroepingswerk begeleidt. Voor noodzakelijk pastoraal werk 
wordt een tijdelijke vervanger gezocht. Daar over volgt zeker nog 
bericht. Mocht u een beroep willen doen op een predikant dan kan 
dat  door, tot nader bericht, contact op te nemen met onze scriba 
Joke Bomas (tel. 06-55107947.) 
 
Tenslotte 
Dit ‘tenslotte’ is ditmaal een echt ‘tenslotte’. Want het is de laatste 
keer dat ik, voor mijn emeritaat, als dienstdoend predikant kopij 
aanlever voor het kerkblad. Wat ik nu al kan zeggen is dat er door de 
jaren heen vele waardevolle contacten zijn geweest die tot goede en 
dankbare herinnering zijn geworden of zullen worden.                 
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Zulke contacten hebben mij mede gevormd, in het werk als 
predikant, maar ook als mens onder- en met de mensen. 
‘Zul je het werk missen?’ wordt me in deze periode regelmatig 
gevraagd. Dat zal voor een groot deel zeker het geval zijn. Het 
betreft vooral persoonlijke contacten in pastoraat en bij andere 
ontmoetingen die het werk met zich meebracht. Ook het 
voorbereiden van - en voorgaan in diensten doe ik graag. ‘Daar kan 
je gelukkig mee doorgaan’ klinkt dan als antwoord. Dat geldt zeker 
nog voor de maand mei. Maar het lijkt me goed om daarna toch een 
paar maanden even helemaal te stoppen (ook al vanwege onze 
verhuizing begin augustus naar Broek op Langedijk) om te zien 
waaraan ik tijd kan en wil gaan besteden. Zowel kerkelijk als niet 
kerkelijk. Bij dit laatste denk ik dan vooral ook aan ons gezin, onze 
familie en vrienden. Het kleinere deel van het werk dat ik minder of 
niet zal missen betreft vooral het verplichtend karakter van 
activiteiten. Het heet dan: ‘je moet niks meer maar je kan kiezen en 
doen wat je leuk vind’. We zullen het gaan ervaren. Het kan straks 
toch ook zomaar weer anders lopen dan je nu voor ogen hebt. 
Op dit moment gaat het werk enerzijds gewoon door. In Halsteren en 
Nieuw Vossemeer zijn er meerdere diensten in de Stille week en met 
Pasen waarin ik mag voorgaan. En wij hebben op Witte Donderdag 
de paasmiddag 60+ . (zie de informatie hierover elders in het 
kerkblad) Dat alles vraagt tijd van voorbereiding. Tegelijkertijd staan 
bezoeken die ik momenteel breng in het teken van afscheid. Ik merk 
dat ik er meer zou willen doen dan, vanwege het overige werk, 
mogelijk is. Dat alles maakt deze periode toch ook vreemd. In elke 
geval hopen we ook dit jaar op een gezegend Paasfeest. In het 
vertrouwen dat ook in de vacante periode die daarna voor 
de gemeente zal aanbreken de Opgestane Heer voorgaat op een 
weg die door ons allen kan worden gegaan. 
U allen een hartelijke groet, mede namens Karin 
Ds. Henk van het Maalpad. 
 
PAASMIDDAG  60+ 
Op donderdag 14 april willen we weer een paasmiddag 60+ 
organiseren. Aanvang: 16.00 uur. In 2019 was de laatste keer, dus 
we zijn verheugd u nu weer uit te kunnen nodigen. Ds v/h Maalpad 
zal de middag leiden, waarin we met elkaar zullen lezen en zingen 
over de tijd rond Pasen. We sluiten af met een broodmaaltijd en 
verwachten rond 18.00 uur te eindigen. 
Opgeven kan tot 8 april bij de scriba. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op donderdag 17 maart. 
Ds v/h Maalpad opent met een lezing uit Romeinen 8, wat goed past 
bij het thema van Kerk in Actie tijdens de 40-dagentijd: “Alles komt 
goed”. 
De jongerengroep hoopt op 3 april weer bij elkaar te komen na de 
kerkdienst. 
Het avondmaal in de kring wordt geëvalueerd. De bekertjes zullen 
voortaan opgehaald worden als deze leeg zijn. 
We bespreken de huidige en komende vacatures in de kerkenraad 
en het scribaat. Tot nu toe hebben we nog niemand kunnen vinden. 
De opbrengst van de collecte in de kerk voor Oekraïne was € 760. 
Daarnaast is er nog € 1275,00 overgemaakt. De zending zal dit 
aanvullen tot € 2500. We zijn blij met de gulle gaven. 
Met betrekking tot het beroepingswerk: 
- Er is een verzoek voor een consulent verzonden naar de werkkring 
van predikanten. Nu Ds v/h Maalpad bijna weg is bij ons, kan een 
consulent ons helpen bij de procedure van het beroepingswerk. 
- Er is een samenwerkingsovereenkomst verzonden t.b.v. de 
solvabiliteitsverklaring 
- Er is een verzoek naar de classis verzonden voor het beroepen van 
een predikant 
De plaatselijke regeling wordt definitief vastgesteld. 
Er is een bijeenkomst geweest met de contactpersonen, ouderlingen 
en predikant. Het was fijn om de ontmoeting te hebben.  
De afspraken werden weer duidelijk gemaakt voor iedereen. 
Ook is de wens uitgesproken dat de contactpersonen en ouderlingen 
wat meer contact hebben over bv bezoekjes. 
Op donderdag 14 april willen we een paasmiddag 60+ houden. 
Elders in het kerkblad staat de uitnodiging. 
We spreken over de eetgroep, die weer bij elkaar wil komen. 
Het plan is om dit vanaf heden in de consistorie plaats te laten 
vinden.  Dit waren enkele punten uit de vergadering. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In april zal Riet de bloemschikking  t/m Goede Vrijdag verzorgen, 
vanaf Pasen zal Rita dat doen. In mei is Joke aan de beurt. 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
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. 

 
ROOSTER 
OPPASDIENST  KINDERNEVENDIENST   
                                                                     DEURCOLLECTANTEN 
  3 april  Erna                Heleen                                Annemiek 
10 april  Leontine          Natalie                                Jop 
17 april  Judith              Wendy/Fanny                     Babette  
24 april   Irene              Sylvia                                  Annelot 
  1 mei    Arie                Fanny                                  Pieter 

 
ROOSTER KERKTAXI 
 
  3-4  Sjaak                               Voor info tot zaterdagavond 
10-4  Martijn en Joke                 Sylvia Reijngoudt 
15-4  Sylvia (Goede Vrijdag)     tel. 0167 573717  of 
17-4  Bram en Coby (Pasen)           06 28755011 
24-4  Rien 
  1-5  Sjaak 
 
GELEGENHEIDSKOOR: 
 
Op 25 april gaan de repetities van ons gelegenheidskoor starten, 
en dan gaan we repeteren voor Pinksteren, 
We hebben mooie liederen uitgekozen om met elkaar te gaan 
zingen, iedereen is van harte welkom om met ons mee te doen. 
We repeteren iedere maandagavond van 19.30 uur tot ongeveer 
21.45 uur, en dan tot Pinksteren dat op zondag 5 juni valt. 
Het gaat dus om 6 keer repeteren in dit project, dus niet zoveel keer. 
Wees welkom allemaal op de eerste repetitie van 25 april. 
Graag van tevoren de map inleveren  in de kerk. 
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Deze veertigdagentijd leven wij met 
onze kinderen toe naar Pasen.  
Dit doen wij met “Een slinger van 
verhalen” met als  
thema BEN JE KLAAR VOOR HET 
FEEST? 
In de kerk hangt onze vlaggenlijn 
waarbij we deze maand elke week een 
nieuwe vlag toevoegen met een afbeelding van het verhaal van die 
zondag. 
 
Op Zondag 3 april (Spreuken 1:20-33) bespreken we met de 
kinderen het onderwerp Wat is wijs? 

We lezen een bijzonder verhaal uit het 
boek Spreuken. Het gaat over de 
Wijsheid, die in de straten en op de 
pleinen haar stem laat horen. ‘Luister 
toch naar wij!’ roept ze.  
Maar de mensen luisteren niet, 
waardoor ze zelf ongelukkig worden. 
Wie naar de Wijsheid luistert, hoeft niet 

bang te zijn voor het kwaad. 
 
 
Tijdens Palmpasen op 10 April 
(Johannes 12:12-19) hebben  
we het over; Dat kan harder! Als Jezus naar Jeruzalem gaat, komen 
de mensen hem met palmtakken tegemoet. Ze roepen: ‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van 
Israël.’ Jezus gaat op een ezel zitten. De Farizeeën zien dat ze niks 
bereikt hebben. ‘De hele wereld loopt achter hem aan’, zeggen ze 
tegen elkaar. 
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Op Paaszondag, 17 April, lezen we 
Johannes 20:1-18 en vertellen we 
de kinderen het verhaal over 
“Droog je tranen”. 
Nadat Jezus gestorven is, gaat 
Maria van Magdala naar het graf. 
Ze ziet dat de steen voor het graf is 
weggehaald en dat het graf leef is. 
Jezus leeft! 

 
 
 
GEBED 
Goede God, Wij danken U voor iedere nieuwe morgen en iedere dag 
waarop we opnieuw kunnen beginnen. Dank U voor alle keren dat U 
zich aan ons toont dat U ons troost en de mensen om ons heen ons 
troosten. Wij bidden U, dat wij mogen voelen dat U bij ons bent ook 
als we U niet kunnen zien. 
Amen. 

 
 
 

Voor Pasen maken je zelf een kaart. Gebruik het werkblad op blz.13 

Werkwijze: Vouw een A4-papier tot een dubbele A5-kaart. Maak een 

compositie van alle werkblad-delen, maak de dragen met nietjes 

vast en plak de lijst eroverheen. Beschrijf/ versier de vlaggetjes en 

hang ze op met knijpertjes of paperclips. Teken of schrijf aan de 

binnenkant over het feest. 
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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 mensen op de vlucht 
 
Achtergrondinformatie. 
Een gebed voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor 
geweld en oorlog, vanuit Oekraïne en overal ter wereld. 
 
Gebed. 
Onze God, 
Meer dan ieder ander kent U de ervaringen van mensen op de 
vlucht, zonder veilig thuis. Uw zoon vond geen onderkomen, maar 
slechts gesloten deuren in Bethlehem. Hij vluchtte naar Egypte en 
had geen plek om zijn hoofd te rusten te leggen in Galilea. 
God, wees met ieder mens die vandaag geen plek heeft om het 
hoofd neer te leggen. Met zij die zichzelf vreemdeling voelen, 
onderweg naar een onbekende plek en toekomst, en geconfronteerd 
worden met afwijzing, wantrouwen, onverschilligheid en gesloten 
deuren. 
Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid, met 
mensen die naast hen staan en met een veilige plek. God, open 
onze ogen, onze oren, onze harten voor onze medemens in nood. 
Help ons open te staan voor de ander, gastvrijheid te zijn en te 
volharden in onze roep en ons gebed om recht. 
Door Jezus Christus, onze verworpen doch verrezen Heer, 
Amen 
de ZWO-groep 
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AJP helpt mee… 

Maandag 7 maart hebben we een inzamelingsactie voor Oekraïne 
gehouden. Tussen 16.00 en 17.00 uur hebben we alle spullen 
opgehaald, die in de fietsenstalling van de kerk waren gebracht, en 
die vele inwoners van AJP bij hun voordeur hadden gezet. 
En……..WAT WAS ER VEEL! Hiervoor willen we alle gevers, 
ophalers en sorteerders hartelijk bedanken! Het transport liet nog 
even op zich wachten: i.v.m. pech moest er een andere vrachtwagen 
komen, maar inmiddels hebben we doorgekregen dat alles goed is 
aangekomen. 

De jongerengroep 

Lied: Houd elkander vast     Uit: Petrus de nieuwsbrief van de Prot.Kerk 
 
Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen 
het werk van Zijn handen. 
 
Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
 
Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem: 
"Ik maak alle dingen nieuw, 
ik zal de tranen uit je ogen wissen 
en de dood zal niet meer zijn." 
 
Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
 
- Huub Oosterhuis 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=3dc216eb1e&e=30f5134505
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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: 
 
 
 

 
 
 
 


