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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    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

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

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com


3 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
   1 december: 1e Adventzondag  
 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud  Deurcollecte: Zending 
 
  8 december: 2e Adventzondag 
 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud  Deurcollecte: Zending 
  
 16.00 uur: Top 2000 dienst 
 
15 december: 3e Adventzondag      
 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud  Deurcollecte: Diaconie 
 
22 december: 4e Adventzondag 
 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud   Deurcollecte: Zending 
 
24 december:  19.30 uur: KERSTZANGDIENST m.m.v. .  
                                                       Gelegenheidskoor en muzikanten 
 1e  collecte: Sophia kinderziekenhuis 
 2e collecte: Onkosten 
 
25 december: EERSTE KERSTDAG 
 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. m.m.v. k.n.d. 
 1e collecte: kinderen in de knel 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
29 december: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle aan de IJssel 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
31 december: Oudejaarsdienst.  
  17.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecte: Eindejaarcollecte voor de kerk 
 Meer preekbeurten en collecten: z.o.z. 
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  5 januari 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. 3e collecte: Diaconie 
 NIEUWJAARWENSEN EN KOFFIEDRINKEN NA 
                          DE DIENST. 
 
12 januari: 10.00 uur: Ds. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Stichting Steunfonds voor het 
                                           Protestantisme in het Zuiden. 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
KERKBLAD.  
Het januari kerkblad zal in de 2e week van januari verschijnen.  
Kopij graag uiterlijk zaterdag 4 januari. 
Aan allen gezegende Kerstdagen gewenst en een prettige 
jaarwisseling. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien  
 
VAN DE DOMINEE 
 
Op zoek 
 
Wat zoek ik, 
wat zoek jij 
met kerst?         
 
Een teken van hoop? 
Dat leven niet zinloos is. 
Dat onze aarde toekomst heeft.    
 
Een teken van liefde? 
Dat tóch wordt gedacht, 
aan wie wordt voorbij gezien. 
Dat ook op mij is gerekend 
en op jou.        
 
Een teken van vrede? 
Dat het laatste woord niet is 
aan geweld, 
aan verdeeldheid. 
aan kil individualisme.      
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Wáár dan dat teken, van hoop, van liefde, van vrede? 
    
Zoekend, vragend, hopend, verlangend 
wordt een Woord gesproken. 
niet ver weg, elders, ooit. 
Maar hier en nu:       
 
Dit kind,  
in doeken gewikkeld, 
in een kribbe. 
Teken van God voor mensen. 
Hoop, liefde, vrede, 
Voor mij 
Voor jou       
 
Gaandeweg, 
- een leven lang - 
ontdekken, gaan geloven: 
waar dit Kind, 
ontvangen wordt,      
worden  mensen  
als nieuw geborenen.  
 
Voor elkaar  
teken van hoop, van liefde, van vrede.  
 
Uit de gemeente: 
In memoriam: Pieter Cornelis van der Reest.  
Op 1 november ji. overleed op 90 jarige leeftijd Piet van der Reest. 
Na het overlijden van zijn vrouw Jo, werd merkbaar hoe zeer zij 
elkaar tot steun waren.  Het beeld van twee bomen, met taken en 
wortels in elkaar verstrengeld, doemt op. In  weer en wind houden zij 
elkaar overeind. Toen Jo wegviel  moest Piet na verloop van tijd 
naar zorginstelling ‘Buitenhof/Zwink’ verhuizen omdat zelfstandig 
wonen niet meer ging. Piet en Jo vertrokken als laatste winkeliers uit 
Anna Jacobapolder. Want de  kruidenierswinkel werd door hen 
samen gedreven. Waarbij Piet het rondbrengen van de 
boodschappen verzorgde. Daarbij ontbrak het nooit aan een praatje 
en vriendelijk woord. Hij was betrokken bij het wel en wee van de 
klanten. Een beminnelijk mens. Nooit uit op conflicten. In tegendeel: 
hij zocht altijd  harmonie. Trots was hij op zijn kinderen en 
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kleinkinderen. En zij op hem. De rouwkaart vermeldt dan ook dat hij 
een fanatische vader is geweest en een lieve opa. Daarom ook was 
de dienst bij zijn uitvaart,  - op 8 november, geleid door ds. Willem 
Vermeulen - , een dankdienst. Waarin vele mooie en dankbare 
herinneringen aan zijn leven werden genoemd door kinderen en 
kleinkinderen. .  
In de jaren dat Piet en Jo in Anna Jacobapolder en Sint Philipsland 
woonden waren zij  ook sterk betrokken bij onze gemeente.  Piet is 
jarenlang ambtsdrager geweest.  Hij had een groot vertrouwen in zijn 
Heer en groot hart voor de gemeente. Hij wist zich geborgen in God. 
Psalm 139 vertolkt dat geloof. Evenals de woorden op de rouwkaart 
dat ‘niemand valt of hij valt in Uw handen’.  In dat vertrouwen werd 
zijn lichaam in de aarde gelegd op de algemene begraafplaats in 
Anna Jacobapolder. Dat de gedachtenis aan Piet, voor allen die hem 
nu zullen missen, tot zegen zal mogen zijn.  
 
Overige berichten uit  de gemeente: 
Kees Dieleman moest opgenomen worden maar kon gelukkig weer 
spoedig naar huis terugkeren om verder te herstellen. Matty Quist  
heeft momenteel te kampen met een hernia. Naast pijn zorgt dit ook 
voor behoorlijke beperkingen in bewegingen. Zonder andere namen 
te noemen is bekend dat er meerderen zijn die thuis te maken 
hebben met ziekte of zorgen of in afwachting zijn van een operatieve 
ingreep. Fijn om te horen dat er wordt meegeleefd door de 
omgeving. Dat oprechte en liefdevolle aandacht goed mag doen en 
er ook vertrouwen zal zijn dat God zijn mensenkinderen niet vergeet. 
.  
Er is gedoopt..  
Zondag 17 november jl. heeft Iza van Strien, dochter van Arie en 
Alexandra van Strien – Wisseborn ,  de heilige doop ontvangen.  
 
In de aanloop naar advent en  kerst zijn er, naast de zondagse 
kerkdiensten, verschillende bijeenkomsten (geweest).   
60+ middag: We mogen terugkijken op een mooie 60+ middag 
rondom  psalmen. Enkele gemeenteleden hadden daartoe psalmen 
aangereikt die voor hen een bijzondere betekenis hebben. Natuurlijk 
werd ook uit deze psalmen gezongen. Zo te merken werd het als 
bemoedigend ervaren  om elkaar met deze aloude en beproefde 
woorden  ‘zingend te dragen’.  Waarbij ook dit keer de gezelligheid 
van het samenzijn niet ontbrak.  
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Gemeente avond:  dit maal werd de gemeenteavond  na afloop van 
de Dankdienst voor gewas en arbeid gehouden. Zo kon, i.t.t. een 
gemeenteavond in maart, tijdig over de begroting voor het komend 
jaar worden gesproken. Elders vindt u een verslag van deze avond 
waarop naast de financiën ook nog enkele andere zaken aan de 
orde werden gesteld. 
Top2000 dienst. Op zondag 8 december is er, naast de kerkdienst 
om 10.00 uur , in de middag om 16.00 uur een Top2000 dienst. 
Zulke diensten worden in deze periode, verspreid over het land en in 
diverse vormen, gehouden naar aanleiding van de Top 2000 die  
NPO Radio2 tussen Kerst en Oud en Nieuw uitzendt. Elders vindt u 
meer informatie over deze dienst die door verschillende 
gemeenteleden wordt voorbereid.   
Kerstavond. De kerstzangdienst op kerstavond is al een goede 
traditie geworden. Inmiddels is het gelegenheidskoor alweer aan het 
repeteren voor deze dienst. En met enthousiasme! Fijn dat deze 
kerstzangdienst zich in een goede opkomst mag verheugen. Zo 
wordt zingend en biddend het Kerstkind begroet en het kerstfeest 
ingeluid.  
Oudejaarsdag: Ook een traditie is de dienst om 17.00 uur op 
oudejaarsdag. Op de 60+ middag werd o.a. psalm 121 gezongen. 
‘Een pelgrimslied’ staat erboven. Maar het is ook ‘een drempellied’. 
Het heeft vermoedelijk geklonken op de drempel van de 
tempelpoort. Als een zegen over ‘het ingaan en uitgaan’  van de 
pelgrims (vs. 8). In breder verband: het uitgaan en ingaan dat ieder 
mens op velerlei wijzen doet gedurende het leven. Passend voor de 
overgang van oud- naar nieuwjaar.   
 
Tenslotte: 
Mede namens Karin wil ik u allen een goed en gezegend Kerstfeest 
toewensen. Voor de één is dit een mooie periode  waarnaar wordt 
uitgezien, vanwege  het samenzijn en het tijd maken voor elkaar. 
Voor de ander kan deze periode juist het gemis van een geliefd 
mens benadrukken En daardoor een moeilijke periode zijn.  En niet 
zelden zullen beide samengaan. Dat de geboorte van Immanuel 
(betekenis:  Met ons is God) door ieder als bemoediging en troost 
mag worden ervaren.   
Ds. Henk van Het Maalpad  
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TOP 2000 DIENST 
Kent u hem ook? De top 2000 van radio 2 die aan het einde van het 
jaar wordt gedraaid? Op zondag 8 december om 16.00 uur 
organiseren we voor het eerst een top 2000 dienst! Nummers uit 
deze hitlijst blijken soms heel mooie gedachten en teksten te 
hebben. We nodigen u uit voor deze muzikale reis door de tijd, 
waarbij we na afloop graag nog samen zijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. Voor kinderopvang wordt gezorgd. 

Graag zien we u op 8 december! 

Robert Theunissen (Ger.kerk Poortvliet), Gert-Jan Boudeling, Gert-
Jan de Jager, Judith Uijl, Marcia Backer en Erna Verboom 

KERSTZANGDIENST: HET GELEGENHEIDSKOOR: 
Het gelegenheidskoor is al 4 weken aan het repeteren voor de 
Kerstzangdienst op dinsdagavond 24 December om  19.30 uur. 
We hebben weer mooie liederen uitgekozen, en met de 
Kerstcommissie de liturgie opgesteld, met natuurlijk veel samenzang 
van bekende Kerstliederen. 
De liederen die het koor gaat zingen zijn: 
The little drummer boy, 
Heerlijk klonk het lied der eng'len, 
Dona nobis pacem, 
Herders waakten in de nacht, 
't is geboren het God'lijk licht. 
Immanuel. 
De generale repetitie is op maandagavond 23 December. 
Op Kerstavond hebben we als koor om 18.uur eerst een 
gezamenlijke broodmaaltijd, en daarna om 19.30uur de 
Kerstzangdienst. 
We sluiten dan een fijne periode af van samen te zingen ter ere van 
God . 
We willen U allemaal uitnodigen voor deze fijne Kerstzangdienst. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 4675CS  
12-12-1941. Mevr.A. Kot-de Bruine. Gladiolenstraat 34.4675 BB 
18-12-1932. Mevr. J.Bolier-Verhage. Noordweg 26 4675RP. A.J.P. 
01-01-1936. Mevr. A. Bouman – v.d. Bos. Krabbenkreekstr1.4675AZ 
Allen die deze feestmaand jarig zijn een fijne verjaardag gewenst, en 
Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
 1 dec. Erna en Chantal Mark Wisse 
 8 dec.: Lizette en Anouk Pieter Jan de Waard 
     Top 200 dienst: Leontine 
15 dec. Leontine en Christian Joost Wisse 
22 dec. Heleen en Naomi Jop de Jager 
25 dec. Marjolein Annemiek Verboom 
29 dec. Heleen en Amanda Babette Reijngoudt 
  5 jan.  Erna en Chantal   3e collecte i.p.v. deurcollecte 
12 jan. Judith en Anouk Mark Wisse 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  1 dec. Sylvia 
  8 dec. Fanny 
15 dec. Irene 
22 dec. Mariella 
25 dec. Fanny 
29 dec. Natalie 
  5 jan. Sylvia 
12 jan. Fanny 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
 1-12  Rien en Agnes 
 8-12  Sjaak 
15-12 John en Lisa 
22-12 Bram en Coby 
24-12 Martijn en Joke 
25-12 Rien en Agnes 
29-12 Sylvia 
31-12 Martijn en Joke 
   5-1 John en Lisa 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In december is dit verzorgd via de kerstcommissie. 
In januari hoopt Rita Boudeling voor de bloemen te zorgen. 
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VANUIT DE KERKENRAAD: Kerkenraadsvergadering 
 
Op donderdag 21 november heeft de kerkenraad weer vergaderd. 
Hieronder enkele punten uit de vergadering. 
We spreken met elkaar over de komende kerstzangdienst en 
kerstviering 1e kerstdag. Er wordt druk gewerkt door diverse 
commissies om er weer mooie diensten van te maken. 
Zondag 8 december zal de eerste Top 2000 dienst plaatsvinden om 
16.00 uur ’s middags. Ook hier is men druk bezig met de 
voorbereidingen, waarbij ook medewerking vanuit de Gereformeerde 
kerk te Poortvliet is.  
Bij de post zat een uitnodiging van de Gereformeerde gemeente 
buiten verband, die op 7 december weer een eigen predikant krijgen. 
Verder wil ds Marco Luijk, predikant van de classis een 
kennismakingsbezoek brengen aan onze gemeente. Hier wordt een 
datum voor gezocht in 2020. Vanuit de gemeente was er een 
overleg tussen kerk en gemeente, Riet heeft deze bijeenkomst 
bezocht, waarbij het over eenzaamheid ging. Een boeiende 
bijeenkomst. 
De kerken vanuit de Brabantse wal gaan gezamenlijk een kerkelijk 
jongerenwerker aanstellen. Wij gaan hier niet in mee participeren. 
Wel zullen we aangesloten blijven bij het voorzittersoverleg. 
Na de goedkeuring op de gemeentevergadering van de begrotingen 
van kerk en diaconie/ZWO, werden de verklaringen ondertekend. 
Het collecterooster voor 2020 is weer gemaakt. 
Op 15 december staan de 70+ tasjes weer achterin de kerk om rond 
gebracht te worden. 
We bespreken nog de laatste puntjes met betrekking tot de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
We plannen de avondmaalsvieringen in voor 2020. 
De laatste avondmaalsviering in de kring was voor het eerst met een 
gastpredikant. Het blijkt dat we dan toch wel erg vertrouwen op onze 
eigen predikant. We spreken af een draaiboek te maken om het 
avondmaal goed en waardig te laten verlopen. 
We spreken met elkaar de pastorale vreugdes en noden door. 
Bij het spreken over de kerkomroep, komen we tot het besluit om bij 
een bijzondere dienst, rouw of trouw, aan de familie te vragen of de 
dienst via het internet uitgezonden mag worden. 
De volgende vergadering stond gepland voor donderdag 19 
december, maar dan is het kerstfeest van de school. Het was 
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moeilijk om een andere datum te vinden, dus hebben we besloten 
om de december vergadering over te slaan. 
Eerstvolgende vergadering zal 16 januari plaatsvinden. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering, die we afsluiten met het 
zingen van lied 150. 
  

 
KERSTATTENTIES 
Op zondag 15 december zullen er weer tasjes in de kerk liggen met 
attenties voor onze 70+ leden. Er staan namen en adressen op. U 
kunt er 1 of meer meenemen om bij die mensen te bezorgen.   
 
HERINNERING 
Het jaar loopt weer ten einde. Nog niet alle toegezegde bedragen 
van de actie Kerkbalans zijn binnen….. 
Mocht u het nog vergeten zijn, de nummers staan voor in het 
kerkblad 

Jaarkalender 
seizoen 

2019/2020 

December  
Zondag 1 Eerste adventszondag  

Zondag 8 Top 2000 dienst Aanvang 16.00 
uur 

Zondag 15 Kerstattenties 70+ Achterin de kerk 

Donderdag 19 Kerstviering school  

Dinsdag 24 Kerstzangdienst  Aanvang 19.30 
uur 

Woensdag 25 1e kerstdag Dienst 10.00 uur 

Dinsdag 31 Oudejaarsdienst  Aanvang 17.00 
uur 

Januari 2020 

Zondag 5 Koffiedrinken na de dienst  

Donderdag 16 Kerkenraadsvergadering  Aanvang 19.30 
uur 

18 jan tot 1 
februari 

Actie kerkbalans  
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GEMEENTEVERGADERING 20 NOVEMBER 2019 
 
Na afloop van de dankdagdienst hebben we onze 
gemeentevergadering gehad, om de financiën met elkaar te 
bespreken. Hieronder enkele punten. 
 
Voorzitter Ike heet de 28 aanwezigen van harte welkom. Hij 
benadrukt in zijn opening het tekort aan ambtsdragers. Er was vorige 
vergadering voorgerekend dat de gemeente door structurele 
financiële tekorten in 2040 het einde van de kerk zou zijn. Wanneer 
echter het tekort aan ambtsdragers zich voortzet zoals nu het geval 
is, betekent dit misschien al wel eerder het einde van onze kerk. 
Formeel gezien voldoen we nu al niet aan de eisen omdat de 
kerkenraad niet uit het vereiste aantal personen bestaat. 
Ds Henk van het Maalpad gaat ons voor in gebed. 
 
Het verslag van de gemeentevergadering van 28 maart wordt 
goedgekeurd. We zijn blij dat er nu, in tegenstelling tot wat in het 
verslag staat, iemand hebben die onze kerk vertegenwoordigt in het 
Dabar team in de persoon van Leontine Bardelmeijer. 
Dan worden de begrotingen besproken. De begroting van de 
diaconie/ZWO is niet zo heel afwijkend buiten andere jaren. Men is 
afhankelijk van wat de inkomsten zijn, dat zijn ook de uitgaven. 
De rekening van diaconie en zending gaan samen, er wordt één 
rekening opgeheven. Dit zal op het formulier van de actie kerkbalans 
worden vermeld. De begroting werd verder goedgekeurd. 
Bij de begroting van de kerk zijn een paar posten afwijkend, de 
opbrengst onroerende zaken is minder begroot omdat er vorig jaar 
een bazaar en een gift was ontvangen. De post kerkelijke gebouwen 
is hoger omdat er onderhoud gepleegd moet worden aan de goten 
en het overstek moet geschilderd worden. 
Er ontstaat een groter tekort door het wegvallen van de rente-
inkomsten volgend jaar. Er worden diverse opties besproken, het 
college van kerkrentmeesters gaat een en ander onderzoeken en 
komt met een aanbeveling. De begroting werd goed gekeurd. 
Hierna was ruimte om zaken aan de orde te stellen die leven bij de 
gemeenteleden. 
Hier werd gesproken over de avondmaalsviering in de kring, waar 
aandacht aan geschonken zal worden. 
Wanneer de kerkenraad een overlijdenskaart ontvangt, zal die 
voortaan ook in het halletje opgehangen worden.  
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Er werd nog gesproken over ervaringen van bepaalde kerkdiensten. 
Door de diverse predikanten die bij ons voorgaan, krijgen we ook 
een divers aanbod van preken te horen. Het een spreekt meer aan 
dan het ander, maar we hopen dat er voor ieder iets te halen is om 
zijn of haar geloof te versterken. 
Het gebruik van de beamer gaat door een technisch probleem nog 
niet helemaal goed. Hier wordt aan gewerkt. 
We sluiten de vergadering af met het gezamenlijk zingen van lied 
423, waarna de voorzitter eenieder bedankt voor zijn aanwezigheid 
en inbreng en wenst ons wel thuis. 
 
KERSTZANGDIENST OP 24 DECEMBER. 
 
De kerstzangdienst wordt dit jaar gehouden op dinsdagavond 24 
december om 19.30 uur in onze kerk. 
We zijn als kerstcommissie 14 november bijeengekomen. 
In de kerstcommissie zitten Marjan Nell en Arend Stander namens 
het koor, Arend Stander en Sylvia Reijngoudt namens de 
blazersgroep en Kees van der Reest en Ike de Jager namens de 
kerkenraad. 
De liturgie is in grote lijnen reeds samengesteld. 
We zijn blij dat het gelegenheidskoor hun eigen liederen aan ons 
willen laten horen. 
We vinden het ook fijn dat het blazersensemble ons samen met de 
organist bij de samenzang wil begeleiden. 
Deze dienst zullen we vieren dat het Kind Jezus werd geboren in 
deze nacht. 
We vertrouwen erop dat het een prachtige dienst wordt met 
samenzang en koorzang over de geboorte van Jezus Christus. 
Er zullen 2 collectes worden gehouden: 
1e collecte voor het Sophia kinderziekenhuis 
2e collecte voor de onkosten. 
We nodigen u van harte uit om de dienst bij te wonen 
 
KERSTVIERING  CBS. HET KOMPAS  19 DECEMBER. 
Donderdag 19 december zullen de kinderen van CBS Het Kompas 
weer hun kersfeest vieren in onze kerk in De Polder.  U bent allen 
van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. De dienst zal 
beginnen om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om iets te 
drinken en elkaar informeel te ontmoeten. Tot ziens. 
Het team en de kinderen van CBS Het Kompa 
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60+MIDDAG VAN 18 NOVEMBER 2019 
 
We waren nog op tijd om ons aan te melden voor de 60+ middag. 
 
We hadden het niet graag willen missen. We hebben fijn gezongen 
over de aangedragen psalmen uit diverse berijmingen; liederen 
aangedragen door verdrietige mensen, door mensen die goede 
herinneringen hebben aan een bepaald lied, door dankbare mensen, 
mensen die de melodie van een bepaald lied zo prachtig vinden, of 
gewoon graag zingen. 
 
Al lezende in de liederen die we zongen, dwaalden we soms af naar 
andere psalmen. Zo kwamen we ook psalmen tegen die spraken van 
verdriet, verbittering, van klagen, van nood. 
 
Soms wordt er gebeden en vragen we God om geweld te gebruiken 
tegen onze vijanden. En wat zegt God dan: ”Dat doe ik niet, hoe duf 
je dat te vragen, hoe haal je het in je hoofd om Mij daarom te 
vragen.” En dan ga je inzien dat het niet goed was waar je om vroeg; 
want God zegt door Zijn Zoon: “Heb je vijanden lief, doe wel 
degenen die je haten, ik vergeef je boosheid tegen mij, en doe zoals 
Ik.” 
 
En dan zeg je, met de woorden van o.a. psalm 59, Ik bezing Uw 
sterkte, U wil ik psalmzingen. 
 
Dat is wat ik bedoelde toen ik psalm 146vs. 3 en later met een 
juichtoon vs. 1 aandroeg. 
 
Joke bedankt voor de organisatie van deze 60+ bijeenkomst, Arend 
bedankt voor de geweldige bijdrage op de piano, het zong heerlijk en 
Ds. Henk bedankt voor de uitleg van o.a. de diverse psalmen en 
liederen.     Ben en Jopie 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 
De maaltijdvoorziening van Tholen en Sint Philipsland is dringend op 
zoek naar vrijwilligers die de warme maaltijden rond willen brengen 
op St. Philipsland en Anna Jacobapolder. 
De maaltijden worden opgehaald in Sint-Annaland en van daaruit 
rondgebracht. 
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 Bent u in het bezit van een auto (u ontvangt een 
kilometervergoeding),  

 Bent u beschikbaar op bepaalde dagen van ca 10.00 uur tot 
12.30 uur? 

 Dan zijn we op zoek naar jou. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Hans Duine tel: 06-25360040 

Kersttour Reni en Elisa Krijgsman  

13 december om 20.00 uur in de 
Ichthuskerk in Tholen. 

Kerst.... Warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen..... 
Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens een 
kerstconcert van Reni en Elisa onder de naam “Immanuel”. 
Reni en Elisa zullen je meenemen in een intieme sfeer waarbij zij 
prachtige liederen van hun kerstalbum “Immanuel” ten gehore 
brengen. Dit album hebben zij in december 2017 uitgebracht. 
Daarnaast zullen er samen met de bezoekers bekende kerstliederen 
gezongen worden die ons vertellen en ons eraan herinneren dat God 
een God van relatie is, altijd op zoek naar ons, altijd bij ons. 
Immanuel. 
Het zal een mooie, hartverwarmende, intieme avond worden, waarbij 
de muziek, de warme sfeer en ambiance een geweldige bijdrage 
zullen leveren. 
Kaarten zijn verkrijgbaar voor €10,- via www.zingenindekerk.nl 
Er zal een collecte worden gehouden voor de ondersteuning van de 
projecten van de ZWO. 
 

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. Voor nu:  2 december, 6 januari. 
Hogeweg 2, Sint Philipsland Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

 

http://www.zingenindekerk.nl/
mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Kijkje bij het kind 
 
Hieronder ziet U ’n groot kerkraam met daar- 
in het onderschrift  
“God beloofd de Vredekoning”.  
Deze zullen we in de Kerstperiode met de  
kinderen gaan bespreken en iedere week zal  
er een afbeelding in het glas-in-lood raam bij 

komen.  
 
Op eerste adventzondag zullen we 
starten met ‘de duif’, zoals reeds 
afgebeeld, als teken van vrede. Rond 
de duif komen stralen van licht naar de 
rand van de cirkel, als teken dat God 
Zijn vrede zal sturen. 
Vervolgens zal de volgende zondag ‘de 
weegschaal’ worden toegevoegd dit is  
één van de tekens die Vrouwe Justitia 
in de haar hand houdt. God zal recht-
spreken om op te komen voor zijn 
kinderen. 
‘De handspiegel’ zullen we op de derde 
adventzondag aan het raam 
toevoegen. Zoals we in de spiegel 
kijken naar onszelf, ons uiterlijk, zo 
vraagt God ons naar ons innerlijk te 
kijken. Hij vraagt ons iedere dag zijn 
weg te gaan, te leven tot zijn eer, om 
trouw te gehoorzamen. Dan groeit de 
vrede en het geluk die God door Jezus 
brengt, en dan zien mensen door ons 
heen de Koning van de vrede. 
‘Een schakelketting’ waarvan de laatste 
schakel opgeknipt is. De Vredekoning 
bevrijdt ons van de last van de zonde. 
Het kozijn van ‘de kroon’ staat precies 
recht onder de duif die met uitge-
spreide vleugels naar beneden lijkt te 
vliegen. De Vredekoning is geboren op 
aarde.  
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We zien er naar uit om samen 
met de kinderen deze speciale 
tijd, op weg naar Kerst, met 
velen te mogen beleven.  
Wij nodigen u dan ook  
‘Van harte’ uit om iedere 
adventzondag met ons op weg 
te gaan in het verhaal dat hoort 
bij dit bijzondere glas-in-loodraam. 
 
De dames van de bloemen hebben 
de adventskaarsen met bloemstuk 
gereed gemaakt.  
De kinderen die de kaars mogen aan- 
steken zijn gevraagd. Het lied voor  
de kinderen is besproken met  
de organist en wij hopen dat U het met  
ons mee zult zingen.  
Zodat wij op Kerstochtend  
‘een herkenbaar lied’ met elkaar kunnen zingen en de kinderen u na 
afloop, van de dienst, een mooi kerstpresentje kunnen mee geven 
met onze kerstgroet voor 2019. 
  
GETELDE COLLECTEN OP 5 NOVEMBER 
 
                               Cash             Bonnen     Totaal 
 
Zending deur € 39,85 €  40,50 € 80,35 
Kerk 61,20 60,50    121,70 
Noodhulp Syrië 99,10 40,50 139,60 
Wereldvoedseldag 48,20 24,00 72,20 
Diaconie deur 21,40 19,50 40,90 
Diaconie 20,15 27,50 47,65 
Onderhoud 85,76 93,00 178,76  
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KINDERPUZZELPAGINA 
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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: 
Kinderen in de knel. 
 Achtergrondinformatie. 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze 
moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons 
om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. 
De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de 
kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in 
Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten 
we hun leven met geloof, hoop en liefde. Collecte voor kinderen in 
de knel zal gehouden worden tijdens de dienst op 1e kerstdag. 
 
Gebed.  
God van vrede, wij bidden u in deze wereld, 
geef uw vrede. 
Heer, wilt u heel maken wat stukgegaan is. 
U, Heer, die uw engelen liet uitroepen: 
'Vrede op aarde!' 
daarom bidden we om vrede. 
We denken aan de vrede met u, 
door Jezus Christus, uw Zoon. 
Maar ook denken we aan de landen in oorlog,  
of landen die te kampen hebben met natuurrampen 
Waar mensen op straat liggen te sterven. 
Zoveel bloed en tranen - 
mensen zijn toch kostbaar in uw ogen? 
Heer, denk aan uw mensen daar! 
Denk aan de kinderen, 
Maak toch een einde 
aan het bloedvergieten. 
Ontferm u, barmhartige God. 
Vader van Jezus Christus, 
de grootste vredesmissie heeft uw Zoon 
op aarde volbracht. 
Daarom durven we u te vragen,  
zegen de kinderen, bescherm hen geef hun Uw vrede. 
Amen. 
de ZWO-groep 
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EETGROEP 
 
Op donderdag 28 november heeft de eetgroep  een gezellige 
sinterklaasmiddag  
gehouden, we beginnen dan een uurtje eerder  dan anders en 
Iedereen heeft  voor een cadeautje met gedicht gezorgd 
en het was weer erg leuk om dit met elkaar te doen. 
Daarna nog een heerlijke maaltijd en iedereen ging met wat leuks 
naar huis. 
Dit jaar houden we geen Kerstdiner omdat de laatste donderdag van 
december tweede kerstdag is. 
We houden dan de eerste maaltijd voor alleenstaanden op 30 
januari  in het nieuwe jaar. 
Iedereen is dan van harte welkom om erbij te zijn. 
 
 
COLLECTE KINDEREN IN DE KNEL, EERSTE KERSTDAG. 
 
Geef licht aan kinderen in Moldavië 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze 
moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het 
armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in 
het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in 
Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. 
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 
huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die 
naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt 
het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania 
wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school 
blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de 
opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië 
een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere 
Kinderen in de knelprojecten gesteund. 
Geef in de collecte.  
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Oplossing puzzels op blz. 18 
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MAG IK GELOVEN……..? 
 

God, het is donker in de wereld 
de dagen worden korter 

de nachten langer. 
 

Geloof ik dat U zegt  ’Ik zal bij je zijn? 
Dat is toch de afspraak, 
de belofte die U geeft? 

 
Mag ik geloven 

dat U ons leven binnenkomt, 
klein en kwetsbaar als een kind? 

 
Dank U 

voor Jezus, 
bruggenbouwer tussen mensen, 

uitgestoken hand van U, 
voet tussen de deur van mijn twijfel, 
ruimtemaker voor vertrouwen in U. 

 
Martin Snaterse. 

 
 

Uit: Op weg naar Kerst. 
. Adventskalender 2019 

 

Geef licht. 
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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: 
 
 
 
 
 


