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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. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:   NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk 
                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com 
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell 
    Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572796 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas-Verkerke 
   Zijpestraat 9 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 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke 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: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  3 december: Eerste Advent: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; 
                       1e collecte: Kerk                             Barendrecht                                                
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
10 december: Tweede Advent. 10.00 uur: Dr. Th. Timmers-Huijgens 
  1e collecte: Diaconie                             Oosterhout                                                  
  2e collecte: Onderhoud.  Deurcollecte: Zending 
 
17 december: Derde Advent 10.00 uur: Kandidaat C. E. Bakker;   
                       1e collecte: Kerk                                    Middelharnis 
 2e collecte: Onderhoud Deurcollecte: Diaconie 
 
22 december: KERSTZANGDIENST.  
 19.00 uur: Met medewerking van gelegenheidskoor. 
 Collecte voor kinderen in de knel  
 Deurcollecte:  onkosten 
 
24 december: Vierde Advent  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud Deurcollecte: Zending 
 
25 december: EERSTE KERSTDAG 
 10.00 uur: Dr. Th. Timmers-Huijgens 
 1e collecte: Kinderen in de knel 
 2e collecte: Onderhoud   Deurcollecte: Diaconie 
 
31 december: Oudejaarsdag   10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Eindejaarscollecte voor de kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
  7 januari:  10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. 3e collecte: Diaconie 
 Na de dienst koffiedrinken. 
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KERKBLAD 
Op dit moment kan ik niet helemaal overzien wanneer het volgende 
kerkblad verschijnt. Kopij graag uiterlijk 29 december. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien. 
 
VAN DE DOMINEE 
WACHT! 
 
Wachten? Waarom wachten? 
Wachten is zonde van de tijd, 
wachten is verloren tijd. 
We willen geen wachtlijsten 
Geen wachtrijen 
Geen wachttijden. 
 
Wachten is niet meer van deze tijd toch? 
Deze tijd waarin geldt: 
“Vandaag voor 23.00 uur besteld, morgen in huis”. 
en als het moet, - en waarom ook niet? – vandaag nog! 
Kijk, dát schiet tenminste op! 
 
Soms kan wachten zwaar zijn, zelfs heel zwaar. 
“Weet je de uitslag al?” 
“Wat heeft de behandeling gedaan?” 
Oh, hoor je dat pas eind volgende week…. 
Spannend hoor! 
 
Maar ook: Soms is wachten nodig. 
Móet een time-out. 
De tijd stilgezet, of jijzelf stilgezet. 
 
Tijd van ont-haasten 
Tijd van ont-moeten 
Tijd van ont-vangen 
 
In die Stille nacht, 
- heilige nacht- , 
het Woord horen, 
dat antwoord is op ons hopen, 
dat diep verlangen vervult 
en tegelijk ook verhevigt. 
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Wacht! Hoor! 
 
Hoor je jouw naam noemen? 
Samen met die van Hem? 
 
Immanuel: Met ons is God. 
 
Voor jou geboren, deze nacht. 
Opdat je niet verloren raakt in deze tijd, 
In deze wereld. 
 
Wacht! 
Wachten kán Heilzaam zijn! 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Ben van der Sluijs en Jopie van der Sluijs-Steijn mochten hun 60 
jarige huwelijksfeest vieren op 15 november jl. Ze waren en zijn er 
dankbaar voor. En wij met hen. 
Dat God hen, ook voor de tijd die voor hen ligt, zijn zegen wil 
schenken. 
Corry Nuijens- de Groot kreeg heeft meer duidelijkheid gekregen 
over de behandeling die zij moet ondergaan. Die zal bestaan uit 
chemotherapie en bestralingen. Daarmee wordt op 4 december een 
begin gemaakt. We wensen haar, haar man Stoffel, en allen die om 
haar heen staan moed en vertrouwen toe. Dat God hen nabij zal zijn. 
Van Rien en Anneke van Strien – van Leeuwen ontvingen we bericht 
dat de moeder van Anneke op 10 november jl. is overleden. Op 91 
jarige leeftijd. Verdriet om haar heengaan en dankbaarheid voor wie 
zij is geweest gaan samen op. Zij mogen haar door Hem, die ons als 
de Goede Herder voorgaat, Thuis gebracht weten. 
Een hartelijk welkom in onze gemeente aan Alewijn en Jenny 
Verboom – de Vries, Stationsstraat 17 in Sint Philipsland. Dat zij zich 
spoedig zowel in hun nieuwe woonplaats alsook in onze gemeente 
thuis zullen mogen voelen! 
Er zijn aan mij geen namen bekend van gemeenteleden die 
momenteel in het ziekenhuis verblijven, maar dat neemt niet weg dat 
sommigen ook thuis te maken hebben met ziekte, verdriet of zorgen. 
Dat zij zich gesterkt en getroost mogen weten door God. En dat 
oprechte belangstelling van mensen hen ook goed zal mogen doen. 
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Tenslotte wij mogen terugzien op een geslaagde 60+ middag vind ik. 
De opkomst was goed te noemen. En de door aanwezigen 
meegebrachte gedichten en teksten zorgden, samen met 
toepasselijke liederen, voor een middag die als fijn en zinvol werd 
ervaren. Er werd zelfs al een vervolg voorgesteld. Die suggestie 
wordt, zoals dat heet, zeker ‘meegenomen’ ! 
Elders in dit kerkblad leest u wat er allemaal gebeurt voorafgaand 
aan de kerstdagen in onze gemeente. Zoals de inmiddels 
traditionele zangdienst met het gelegenheidskoor als opmaat voor 
het kerstfeest. Daarvoor wordt inmiddels druk gerepeteerd. Door een 
flinke groep zangers en zangeressen. En met enthousiasme! Fijn. 
Dit jaar valt de vierde adventszondag op de dag voor eerste 
kerstdag. Het is dus met recht, zoals je wel eens hoort verzuchten, 
‘kerst voordat je het weet’. Dat het voor ieder een goed en gezegend 
kerstfeest zal mogen zijn is door mij snel gewenst en oprecht 
gemeend. Maar dat betekent zeker niet dat het vanzelfsprekend voor 
ieder ook vreugdevolle dagen zullen zijn; omdat gemis juist met 
zulke dagen zo wordt gevoeld. Dat allen die hiermee te maken 
hebben ook zullen mogen ervaren dat er aan hen wordt gedacht. 
Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag. Dat betekent dat er, zoals 
gebruikelijk op zondag, om 10.00 uur dienst is. ’s Middags is er dan 
geen oudejaarsdienst. Al is het vroeg bij het verschijnen van deze 
editie van het kerkblad, toch wens ik u alvast een goede 
jaarwisseling toe. 
U allen een hartelijke groet, 
Ds Henk van het Maalpad. 
    
Dominee Klap 
Onze oud-predikant, ds. Klap, heeft onlangs een hersenbloeding 
gehad. Hij is inmiddels weer thuis mogen komen, maar is nog lang 
niet hersteld. Ook zijn vrouw is in het ziekenhuis opgenomen voor 
een nieuwe heup. 
Zorgen dus voor hen en allen die om hen heen staan. We hebben 
contact gehad met de dominee en hij laat jullie alle groeten. Wel 
heeft hij het verzoek gedaan om liever niet te bellen, daar dit erg 
vermoeiend voor hem is. 
Wilt u de familie toch bemoedigen in deze tijd, dan zullen ze een 
kaartje zeker waarderen. 
Hun adres is: Fam A Klap 
Julianastraat 25B 
4566AC Heikant 
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 ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  3 dec.: Lisa van Splunter     Driek van Nieuwenhuijzen 
10 dec.: Erna Verboom Annemiek Verboom 
17 dec.: Marcia en Anouk Chantal de Jager 
24 dec.: Marjolein de Waard Bram van Nieuwenhuijzen  
25 dec.: Lizette de Waard Anouk de Jager 
31 dec.: Heleen de Jager Christiaan de Waard 
  7 jan. : Ingrid en Chantal Collecte in de kerk 
14 jan. : Lisa en Anouk Driek van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  3 dec. Sylvia Reijngoudt en Irene Boudeling 
10 dec: Marja Potappel 
17 dec. Miranda Wisse 
24 dec. Natalie Nuijens 
25 dec. Fanny van Strien 
31 dec. Sylvia Reijngoudt 
  7 jan.  Fanny van Strien 
14 jan.  Miranda Wisse 
 
KERKTAXI 
  3-12   Sjaak (geruild)                               Voor vragen over de 
10-12 Sylvia                                               kerktaxi kunt u tot  
17-12 John en Lisa                                    zaterdagavond contact 
22-12 Kerstzangdienst 19u : Martijn          opnemen met Sylvia  
24-12 Bram en Coby                                  Reijngoudt. 
25-12 Eerste Kerstdag 10u: Rien en Agnes  tel. 0167 573717 of 
31-12 Oudejaarsdag 10u: Rien en Agnes          06 28755011  
  7 -1    Sjaak 
 14-1   Sylvia 
   
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
  9-12-1935. Mevr.A.v.d.Reest-v.d.Reest;. Noordweg 2 4675RP AJP                                                                 
10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 4675CS  
18-12-1932. Mevr. J.Bolier-Verhage. Noordweg 26 4675RP. A.J.P. 
01-01-1936. Mevr. A. Bouman – v.d. Bos. Krabbenkreekstr1.4675RZ 
 
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. 
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BLOEMEN IN DE KERK. 
In december zal de Kerstcommissie de bloemen in de kerk 
verzorgen. In januari hoopt Joke Bomas dat te doen. 
 
BEDANKT. 
Mede namens Rien, de kinderen en de kleinkinderen wil ik iedereen 
bedanken die met ons meegeleefd heeft na het overlijden van mijn 
moeder. Dat deed ons goed. Anneke van Strien 
 
 VANUIT DE KERKENRAAD 
Woensdag 15 november, na de dienst,  heeft de kerkenraad 
vergaderd. 
We spraken met elkaar over de jeugd en jongeren, een terugkerend 
agenda punt. 
De kerk is op 16 december verhuurd aan een projectkoor onder 
leiding van Henk Geluk. Ze zullen ’s avonds een concert geven met 
Christmas Carols en stukken van Händel. 
Het heilig Avondmaal vieren we in de kring. Om een betere kring te 
vormen zullen we bij wijze van proef de 6e bank gebruiken om de 
kring te vormen. 
Er zijn veel aanmeldingen voor de 60+ middag, het belooft een 
mooie middag te worden. 
De voorbereiding voor de kerstzangdienst is in volle gang. 
Het groothuisbezoek, wat gepland staat voor 18 januari 2018, is ook 
voorbereid en belooft een mooie avond te worden. 
We bespreken met elkaar nog pastorale zaken uit onze gemeente. 
Bij de rondvraag was er een vraag waar niemand het antwoord op 
kon geven. Van wie waren die prachtige zijde bloemen in de 
consistorie? Navraag gaf de oplossing. Marie Maas heeft de kerk 
een prachtige schikking van zijdebloemen geschonken. Heel erg 
bedankt hiervoor! 
Volgende vergadering staat gepland voor 7 december. 
 
VAN DE DIACONIE: KERSTATTENTIES 17 DECEMBER. 
Op zondag 17 december gaan weer tasjes klaarleggen met attenties 
voor leden boven de 70 jaar. 
We willen u vragen één of meerdere tasjes mee naar huis te nemen 
en op het aanbgegeven adres te bezorgen. 
Veel mensen vinden het fijn om op die manier een bezoekje te 
ontvangen. 
Omzien naar elkaar, daar gaat het om. 
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KERSTZANGDIENST OP 22 DECEMBER 
 
“GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE” 
De Kerstzangdienst wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 22 
december in onze Kerk  om 19.00 uur. 
Dit is wat afwijkend omdat de Kerstavond dit jaar op zondag valt. 
Het beloofd een mooie avond te worden vol met samenzang van 
bekende Kerstliederen, er wordt  meegewerkt door ons 
gelegenheidskoor o.l.v. Annet de Ruijter, begeleidt door Arend 
Stander en Rob Durand.  De blazersgroep heeft toegezegd om weer 
met ons mee te willen spelen, en de samenzang te ondersteunen. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Deze dienst is onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die zorgt voor het  gebed 
en de meditatie. Hopende op een hele mooie adventstijd voor 
iedereen, willen wij U van harte uitnodigen om met ons op 22 
december de Kerstzangdienst te houden. Graag tot dan. 
 

COLLECTE TIJDENS KERSTZANGDIENST EN OP 1E KERSTDAG 
‘GEEF HOOP AAN EEN KIND OP DE VLUCHT’ 
Met de collecten met Kerst vragen wij uw steun voor vluchtelinge 
kinderen van uit Syrië. Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun 
thuisland ontvlucht om elders een veilig heenkomen te zoeken. De 
helft van hen is kind. Zij vluchten o.a. naar Libanon, Griekenland en 
Nederland. Samen met lokale kerken kunnen wij hen hoop bieden in 
deze tijd van onzekerheid en angst. 
 
DE EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN. 
 
Op de laatste donderdag van november willen we met de eetgroep 
de sinterklaasmiddag houden. Deze middag begint  een uurtje 
eerder dan anders.  We hebben allemaal een lootje getrokken en 
voor iemand een cadeautje met een gedicht meegebracht. Het is 
altijd heel gezellig en natuurlijk staan er heerlijke snoeperijen op 
tafel. Zo'n middag is gauw om en daarna gaan we met elkaar eten. 
Laatst waren we met 22 deelnemers dat was dus een hele club. In 
Januari gaat het Dorpshuis een poosje dicht voor een verbouwing, 
we moeten even zien hoe we dat voor de eetgroep oplossen.  Maar 
op 28 december hebben we met elkaar nog een verlaat Kerstdiner. 
Natuurlijk met veel gezelligheid. 
Iedereen is van harte welkom, maar wel even aanmelden bij Marian 
Nell. 
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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 de kinderen. 
Achtergrondinformatie. 
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. 
Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die 
zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede 
gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Kerst 
bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt 
in hun jonge levens. 
Op kerstavond en tijdens de kerstdienst zal er een collecte 
gehouden worden t.b.v. Kinderen in de knel. 
 
Gebed. 
 
Zegen de kinderen, Heer neem ze in Uw armen.  
Wilt U ze alsmaar weer met Uw liefde warmen. 
Zegen de kinderen, Heer en bescherm hun leven.  
Wilt U ze keer op keer Uw genade geven. 
Zegen de kinderen, Heer houd ze in U geborgen.  
Nu nog zo broos en teer, maak ze sterk voor morgen. 
Amen 
 
Vanuit Kerk in Actie is er een verzoek gekomen om de kerken in het 
Midden-Oosten te steunen in hun urgente situatie. 
Het gaat dan voornamelijk om Egypte, Irak en Syrië . De kerken daar 
blijven geloven in delen. 
Ons gebed en steun is hard nodig. 
De ZWO heeft voor dit doel een gift overgemaakt. 
 
De ZWO groep 
 
 
 
Antwoord op de puzzel: JONA DOET ZIJN EIGEN ZIN 
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Uitnodiging Adventtijd 

Op de zondag van 3 december starten 
wij weer met de adventtijd.  
Tijdens deze periode zullen wij met de 
kinderen weer intensief toe leven naar 
de Kerst.  
Iedere zondag hebben wij een kind uit 
de kindernevendienst-groep van rond 
de 7 jaar gevraagd om de advent-kaars 
aan het begin van onze adventzondag 
aan te steken. 
Tevens zal er deze zondag een 
bijpassend lied gezongen worden die U uitgereikt krijgt op papier. 
Om extra uitleg te geven van wat wij met de kinderen gaan 
behandelen hebben wij deze informatie toegevoegd op dit blad. 
De leiding van de kindernevendienst hoopt van harte dat alle 
kinderen de gehele periode aanwezig kunnen zijn om zo een 
duidelijk verhaal te krijgen van wat wij willen meegeven aan de 
kleinste in onze gemeente. 
 
Pssst….  
We gaan ook oefenen met het zingen van kerstliedjes zodat we met 
Kerst-ochtend voor de mensen kunnen zingen. Heb je een mooi 
muziekinstrument dan mag je deze gerust meenemen of misschien 
gaan we deze nog wel knutselen. 
We zien jullie graag terug in onze kindernevendienst om samen te 
luisteren naar het verhaal van Jona en om het bord van die week op 
te kunnen hangen onder het tekstbord. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Vet-container 
In november is de container voor de eerste keer geleegd en hebben 
we € 25 ontvangen. Misschien niet veel geld, maar wel 'makkelijk 
verdiend'. Dus ook nu weer een oproep: vervang uw frituurvet 
regelmatig en doe het in de gele container achter de kerk. Ook het 
vet van familie, buren, enz is welkom :-)  
 
Oproep vrijwilligers collectebonnen 
Tot nu toe is er nog maar 1 vrijwilliger die zich heeft gemeld om te 
helpen bij de uitgifte van collectebonnen (mochten we daar mee 
starten). We hebben 9 aanmeldingen gehad bij de bbq... schroom 
niet maar laat van je horen als je ook wilt helpen! 
 
GETELDE COLLECTEN OP 1 NOVEMBER 
  
Zending (deur) € 43,45 
Werelddiaconaat 87,20 
Kerk 91,33 
Onderhoud 217,10 
Diaconie (deur) 112,27 
Diaconie 58,05 
 
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 december. Januari slaan we een keer over vanwege 
nieuwjaarsdag.  
Hogeweg 2, Sint Philipsland. 
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
 
 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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