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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
 
  5 dec.  2e Advent 
 10.00 uur: Ds. Timmers, Roosendaal 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
12 dec. 3e advent 
 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending 
 
19 dec. 4e advent 
 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
24 dec.  KERSTZANGDIENST 
 Aanvang 19.30 uur 
 Collecten: Kinderen in de knel; onkosten 
 
25 dec.  1e Kerstdag 
 10.00 uur: Ds. H de Bie; ’s Gravenpolder 
 Collecten: Kinderen in de knel, Onderhoud en Diaconie 
 
26 dec.   2e Kerstdag 
 10.00 uur: Eigen invulling door Kerkenraad 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending 
 
31 dec.  Oudjaar 
 17.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecte: Oudejaarscollecte voor de Kerk 
 
  2 jan.  10.00 uur: Dr. Timmers-Huigens; Roosendaal 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
 
  9 jan. 10.00 uur: Kand. C. Bakker; Middelharnis 
 Collecten: Stichting Steunfonds v.h. protestantisme 
 In het zuiden, Onderhoud, Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het januarinummer ontvang ik graag uiterlijk  
maandag 27 december rond het middaguur.  
Met vriendelijke groet, Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Zwanger van het Woord 
In de tijd van Advent wordt dikwijls het verhaal van de aankondiging 
van de geboorte van Jezus gelezen. (de Annunciatie)  Het staat in 
Lucas 1: 26-38. De engel Gabriël bezoekt  Maria en kondigt haar 
aan dat zij de moeder van Jezus zal worden. Zij zal zwanger worden 
doordat de Heilige Geest  over haar zal komen en kracht van de 
Allerhoogste haar als een schaduw zal overdekken.  
 
Een lastig verhaal.  
In de tijd dat mijn geloof van nogal fundamentalistische snit was 
vond ik dit een lastig verhaal. Dat lastige had er alles mee te maken 
dat ik toentertijd meende dat alle verhalen in de Bijbel ook historisch 
precies zo gebeurd moesten zijn om echt waar te kunnen zijn. En 
dat een ‘echt’ geloof ook vereiste dat  je alle Bijbelverhalen ‘voor 
letterlijk zo gebeurd’ moest houden.  Dan kan je het lastig krijgen 
met vragen als: Maar hoe kan dit nu? Maria die zwanger wordt 
zonder dat ze gemeenschap heeft met een man?  Dat kán toch 
helemaal niet!  En wat is dát nu weer: zwanger worden door (de ) 
heilige geest?  (Het woordje ‘de’ staat niet in de oorspronkelijke 
Griekse tekst, vandaar de haakjes).  En het zijn er niet weinigen die 
dit verhaal (en andere Bijbelverhalen)  daarom maar onzinnig 
vinden. Een verhaal waaraan ze moeilijk of helemaal geloof kunnen 
hechten.  En wie van ons herkent die vragen niet?  
 
Misverstand. 
De boodschap van een Bijbels verhaal wil bij ons geloof wekken. 
Maar het is een misverstand om te menen dat dit geloof ook (ver)eist 
dat je daarbij moet geloven dat het verhaal ook historisch gezien  
precies zo gebeurd is.  Natuurlijk mag iemand dat geloven, maar het 
hoeft niet om toch echt te geloven wat het verhaal ons wil zeggen. In 
dit geval wordt ons gezegd dat aan Maria de genade is geschonken 
om een kind te baren dat zij de naam Jezus moet geven. Hetgeen 
betekent: de Heer redt.                                                                           
Het klinkt vreemd, maar het is wel heel raak, vind ik, wat kerkvader 
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Johannes Damascenus (rond de 8ste eeuw)  schreef naar aanleiding 
van dit  verhaal van de aankondiging. Hij noemde het óór van Maria 
het lijflijke orgaan van de maagdelijke zwangerschap. ‘Mij geschiede 
naar uw Woord’, zegt Maria. Laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd. Zij vertrouwt zichzelf toe aan dit Woord. En raakt zwanger 
van dit Woord dat tot haar gesproken is en haar bestaan vervult. ‘Het 
woord van de Heer dat niet zonder kracht zal zijn’ zegt de engel 
Gabriël. 
Het kind dat zij ter wereld zal brengt, zal ook zelf vervuld zijn van de 
heilige Geest. Door Hem spreekt God.  Door Hem handelt God. 
Waar het daarbij om gaat is wat de apostel Paulus kort en krachtig in 
zijn brief aan de Romeinen heeft verwoord: Niets  zal ons kunnen 
scheiden van de liefde van God, die Hij ons in Jezus Christus 
bewezen heeft. (Romeinen 8 : 38) Liefde die zich in Jezus Christus 
toont als solidariteit met ons bestaan tot in alle verlorenheid toe. 
Noch machten noch krachten, noch dood, noch leven, noch wat nu 
of in de toekomst zal gebeuren zal ons van de liefde van God 
kunnen scheiden. .  
 
Een kostbaar verhaal.  
Van een lastig verhaal is de aankondiging van de geboorte van 
Jezus voor mij een kostbaar verhaal geworden. En natuurlijk blijven 
er ook bij mij vragen naar de historiciteit van dit verhaal uit de Bijbel. 
En ook van andere Bijbel verhalen. Om een antwoord te vinden op 
de vraag wat er nu precies is gebeurd. We zijn nu eenmaal mensen, 
nieuwsgierige en onderzoekende  wezens. Maar het  draait bij de 
Bijbelschrijvers, en dus ook bij Lucas, niet om kennis van historische 
feiten. En daarin moeten ook wij ons dus niet verliezen. Door een 
onvruchtbare ‘welles nietes’  discussie. Lucas  hoopt met dit verhaal 
van de aankondiging van de geboorte van Jezus  bij ons vertrouwen 
te wekken op God. Zoals Maria tegenover de engel verwoordt: De 
Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. Zij 
is zwanger van het Wood van de Heer dat de engel tot haar spreekt. 
Het woord dat in de kerstnacht geboren wordt en de naam Jezus 
krijgt.  
 
In verwachting. 
Adventstijd is tijd waarin wij uitzien naar de komst van deze Heer. 
Tijd van:  in verwachting zijn. Hem verwachten die de naam Jezus 
zal dragen en die Naam ook waar zal maken: De Heer redt.  In die 
zin zijn ook wij Zwanger van het woord dat de Heer spreekt en mens 
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is geworden in Jezus. Laten ook wij  ons aan dat woord 
toevertrouwen. Om, zodoende, een kostbaar kerstfeest te vieren.   
  
BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 
Voor donderdag 2 december a.s. was er een 60 plus 
ontmoetingsmiddag gepland. Vanwege de verscherpte 
coronamaatregelen is door de kerkenraad besloten om deze middag 
niet te laten doorgaan. Spijtig maar begrijpelijk en verstandig.   
Al even wist Matty Quist al dat zij zou worden opgenomen in 
Emergis in Kloetinge. Dat vindt nu plaats.  We hopen dat dit zal 
mogen bijdragen aan het vinden van een begaanbare weg met wat 
pijn doet en leven moeizaam maakt.  
Bij het opvlammen van het coronavirus  horen we opnieuw van 
besmettingen. De één heeft er nauwelijks hinder van, de ander voelt 
zich echt ziek. Ook weten we dat er in onze gemeente meerderen te 
maken hebben met ziekte of zorgen met verdriet en onzekerheid tot 
gevolg.  Dat allen mogen ervaren dat er naar hen wordt omgezien. 
En dat God hen nabij zal zijn. 
 
TENSLOTTE: 
Ik noemde hierboven al het opnieuw toenemen van het aantal 
besmettingen. En in middels weten we van verscherpte maatregelen 
om dat aantal te beperken. Laten we hopen en bidden dat dit snel 
zal gebeuren. En ook dat er voor de komende maanden een goede 
visie komt v.w.b. het omgaan met dit virus. Voor de meesten van ons 
zullen beperkte maatregelen lastig zijn. Voor sommigen echter is het 
veel meer dan dat omdat het de zekerheid van hun levensonderhoud 
raakt. Met alle verdriet, boosheid, machteloosheid en radeloosheid 
van dien. Niet alleen de zorg verdient aandacht, ook het welzijn van 
ouderen en kinderen die daardoor soms onder grote spanning leven 
vraagt die aandacht. Dat ook daarvoor voldoende oog blijft of komt. 
En niet alleen van de kant van de overheid, maar van ons allen.  
Dat degenen die hieronder lijden zich gezien  en verstaan mogen 
weten.  Ook al zijn oplossingen lang niet altijd  zomaar voor handen.  
Zo zijn wij in deze adventstijd met elkaar op weg naar het kerstfeest. 
Op het moment van inleveren van deze kopij lijken de beperking 
voor de kerkdiensten mee te vallen. Met in achtneming van enkele 
regels kunnen we samenkomen en zingen. Hopelijk blijft dit mogelijk. 
Al zal de kerstavond wellicht in andere vorm moeten worden gevierd.  
Dat, hoe ook,  de geboorte van Jezus Christus er ons bij zal bepalen 
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dat God ons gedenkt, in alles wat op ons af komt. Ik wens u allen 
een kostbaar kerstfeest toe. En een goede jaarwisseling./ 
Mede namens Karin 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST 
 
  5 dec.  Leontine Irene 
12 dec. Arie/Alexandra Mariella 
19 dec. Erna Heleen 
25 dec. Anneke Fanny 
26 dec. Arie/Alexandra Sylvia 
 2  jan.  Geen oppasdienst Natalie 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
  5 dec. Martijn en Joke         
12 dec. Rien en Agnes        Contactpersoon voor de kerktaxi 
19 dec. Sylvia                       is Sylvia Reijngoudt. 
24 dec. Rien en Agnes        Tot zaterdagavond kunt u contact 
25 dec. Sjaak                       met haar opnemen. 
26 dec. Bram en Coby         Tel. 0167 573717/ 06 28755011 
31 dec. Rien en Agnes 
  2 jan.  Martijn en Joke 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In december verzorgt de kerstcommissie de schikking op de tafel. 
In januari hoopt Nel Nunnikhoven dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 4675CS  
15-12-1941. 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 
Nog steeds kunnen verjaardagen beperkt gevierd worden. 
Maar allen die deze maand jarig zijn toch een fijne verjaardag 
gewenst, en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft op 24 november vergaderd. 
Hieronder enkele punten vanuit de vergadering.  
Tijdens de adventsperiode zal er i.p.v. het kinderlied, een 
adventslied gezongen worden, elke week hetzelfde. Vanaf het 
nieuwe jaar zal er een nieuw kinderlied gebruikt gaan worden.  
Met het oplopen van het aantal besmettingen, komt de vraag weer of 
en hoelang we kerk kunnen houden zoals we gewend zijn.  
Er wordt besproken of het haalbaar is om een app-groep te maken 
van kerkleden om in veranderende situaties snel te kunnen 
informeren. We gaan dit proberen.  
Het verslag van de gemeentevergadering wordt goedgekeurd, 
jammer dat de opkomst zo laag is. De plaatselijke regeling is 
besproken tijdens de gemeentevergadering. Er zal goedkeuring 
gevraagd worden voor het niet hebben van de juiste samenstelling 
van de kerkenraad. Als deze toestemming binnen is, zal de 
plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.  
De kerstcommissie is bijeengeweest en heeft de invulling van de 
kerstzangdienst vormgegeven. We hebben bij het vaststellen van het 
preekrooster voor 2021 ervoor gekozen om voor 2e kerstdag geen 
predikant te regelen, maar als kerkenraad vorm te geven aan deze 
dienst.  
De beroepingscommissie heeft een overleg met de 
beroepingscommissie van Halsteren/Nieuw Vossemeer gehad, deze 
vergadering viel gelijk met de kerkenraadsvergadering. We kunnen 
hier dus nog niets over melden.  
Er is bij het CCBB een solvabiliteitsverklaring aangevraagd om een 
nieuwe predikant te mogen beroepen na het emeritaat van ds. van 
het Maalpad. Naar aanleiding hiervan komen twee leden van het 
CCBB op 9 december naar onze kerk om een gesprek te hebben 
met een delegatie van de kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters.  
De oliebollenactie was weer geslaagd, met dank aan alle 
medewerkers. De voorbereidingen voor actie kerkbalans 2022 
worden opgestart.  
We besluiten om de 60+ middag, die gepland stond voor 2 
december, te annuleren vanwege de vele besmettingen.  
In de dienst van 13 februari zal naast Tommie Uijl en Samuel 
Bardelmeijer, ook Zoë Fontijne gedoopt worden.  
Een mooi vooruitzicht voor onze gemeente.  
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Dit waren enkele punten uit onze vergadering. De volgende 
vergadering hopen we te houden op 16 december. 
 
 60+ MIDDAG 2 DECEMBER  
Gezien de toenemende besmettingen en verdere beperkingen heeft 
de kerkenraad besloten om de 60+ middag die we op 2 december 
wilden houden, af te zeggen. We hopen dat we in het nieuwe jaar 
elkaar weer een keer op een gezellige middag mogen ontmoeten. 
 
APP-GROEP VOOR KERKLEDEN 

 In de corona tijd worden we regelmatig geconfronteerd met 
wijzigingen in wat wel en niet mag, ook voor het houden van de 
reguliere diensten. Omdat niet iedereen e-mail heeft is het soms 
lastig iedereen te bereiken op korte termijn. Daarom wil de 
kerkenraad voorstellen om een app-groep op te stellen waar u zich 
voor kunt aanmelden. Via een appje kunnen we u dan snel van 
informatie voorzien. We vragen diegene die in deze app-groep 
willen, zich aan te melden bij de scriba. Dit kan via het mailadres van 
de kerk: ger.kerk.ajp@gmail.com of een appje of telefoontje naar de 
scriba. Telefoon 06-55107947. Uw telefoonnummer is wel zichtbaar 
in de groepsapp, realiseert u zich dat wel! Het beheer van de app 
blijft in handen van de kerkenraad, alleen zij kunnen personen 
toevoegen.  

DIENST ZONDAG 26 DECEMBER 

 Vrijdag 24 december is er ’s avonds een kerstzangdienst en 
zaterdag 25 december een ochtenddienst. Zondag 26 december, 
tweede kerstdag, is er weer een kerkdienst. Vanwege het grote 
aanbod van diensten in drie dagen tijd, heeft de kerkenraad ervoor 
gekozen om voor deze dienst geen predikant in te huren, maar de 
invulling zelf te doen. Het zal een korte dienst zijn welke ingevuld zal 
worden met gebed, liederen en schriftlezing. Aanvang 10.00 uur  
 
VAN DE DIACONIE 
 
Voor de Kerst kunnen de 75+ leden een kleine attentie verwachten 
vanuit de diaconie.  
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SAMENVATTING GEMEENTEVERGADERING 
 
Er waren 23 leden aanwezig bij de gemeentevergadering. Voorzitter 
Gert-Jan Boudeling memoreerde aan het bijzondere jaar wat achter 
ons ligt, waarin een hele periode geen reguliere diensten plaats 
konden vinden.  
Hij bedankt het Beam-team, wat in deze periode voor 
PowerPointpresentaties heeft gezorgd, zodat we toch diensten 
konden uitzenden. Hoewel we weer aanvulling hebben in de 
kerkenraad, zijn we nog niet compleet en in 2022 is de voorzitter 
aftredend en ook scriba Joke heeft aangegeven te stoppen als 
scriba. 
Ds. van het Maalpad gaat voor in het gebed. Hij vertelt dat het zijn 
laatste gemeente vergadering is als onze predikant. Een bijzondere 
tijd voor hem. Het verslag van de gemeentevergadering van 20 
november 2019 wordt goedgekeurd.  
Penningmeester Heleen de Jager geeft vervolgens uitleg over de 
financiën van de kerk. De diaconie steunt doelen dichtbij en de ZWO 
steunt doelen wereldwijd. Alles wat binnenkomt wordt weer 
uitgegeven. Er waren geen vragen. Om een predikant te mogen 
beroepen heb je een meerjarenraming nodig. De begroting is 
afgeleid aan deze meerjarenraming. De meerjarenraming is 
opgesteld aan de hand van jaarrekeningen van de afgelopen jaren, 
pastorale eenheden en verwachte opbrengsten levend geld. Door 
het wegvallen van de rente-inkomsten ontstaat er een gat in de 
begroting, hetgeen zorgen baart.  
Het CvK is bezig hiervoor naar alternatieven aan het zoeken om het 
gat te dichten. De vaste vrijwilligers zien af van hun vergoeding als 
de werkzaamheden met meerdere vrijwilligers gedaan kunnen 
worden. Oproepen hiertoe heeft nog niet tot meer aanmeldingen 
geleidt.  
Na het beantwoorden van enkele vragen wordt Heleen bedankt voor 
haar inspanningen.  
Ike de Jager geeft als voorzitter van de beroepingscommissie een 
toelichting op de huidige stand van zaken. Er is een profielschets 
gemaakt en met deze profielschets gaan ze in overleg met de 
beroepingscommissie van Halsteren/Nieuw Vossemeer om zo tot 
een gezamenlijke profielschets te komen. Om stappen te kunnen 
zetten is er eerst toestemming nodig van de landelijke PKN, maar de 
voorbereidingen zijn al begonnen.  
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Vervolgens geeft Rien Tichem een uiteenzetting van de plaatselijke 
regeling. Dit is een regeling waarin we als kerk vastleggen hoe wij 
gemeente willen zijn binnen de regels van de kerkorde. Hieronder de 
punten die gewijzigd zijn of nieuw vastgesteld. De kerkenraad heeft 
niet de volledige bezetting die volgens de kerkorde nodig is. We 
zullen hiervoor ontheffing aanvragen. Ambtstermijn van zitting in de 
kerkenraad is vastgesteld op 8 jaar maximaal. 
Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar, mits er over personen 
gesproken wordt. Momenteel is het alleen mogelijk om een zegen 
over het huwelijk te vragen bij man en vrouw. De kerkenraad wil 
voorstellen om dit aan te passen en personen van hetzelfde geslacht 
de mogelijkheid te geven om ook een zegen over hun huwelijk te 
vragen. Voorwaarde is wel dat één van de partners lid moet zijn van 
onze gemeente.  
De penningmeester krijgt toestemming om bedragen tot maximaal 
1000 euro uit te geven zonder toestemming CVK. De aanwezigen 
stemmen allen in met voorgestelde wijzigingen. Tijdens de 
rondvraag worden een aantal vragen gesteld, onder andere: 
Waarom is er niet voor gekozen om de onlinediensten van beeld te 
voorzien. Dit is besproken binnen de kerkenraad, maar hier is van 
afgezien vanwege de kosten en het feit dat er weer meer vrijwilligers 
nodig zijn om dit te realiseren.  
Collecteren met QR-code of app. Ook dit is onderzocht, maar kosten 
van abonnementsgeld waren soms hoger dan de collecte opbrengst. 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng 
en we besluiten de vergadering met het zingen van lied 248  
Dit is een beknopte weergave van de vergadering. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Vrijwillige bijdrage 
Half november was er 75% van de actie kerkbalans 2021 ontvangen. 
Heeft u uw toezegging nog niet overgemaakt, wilt u dit dan voor eind 
van het jaar nog doen? 
 
Oliebollenactie 
De oliebollenactie van 20 november heeft € 488 opgeleverd. 
Iedereen hartelijk dank! 
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Kaartenactie 
U kunt wenskaarten kopen, waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan de kerk. de kaarten zijn niet voorzien van een tekst, dus voor 
elke gelegenheid te gebruiken. In dit kerkblad zit een bestelformulier. 
Dit kan ingeleverd worden aan de Langeweg 23e of in de hal van de 
kerk bij de collectebonnen. Een setje kaarten bestaat uit 8 kaarten, 4 
verschillende foto's per set. Afhalen van uw bestelling kan 11 
december tussen 11.00 en 12.00 in de kerk. U kunt betalen middels 
QR code of gepast contant. 
 
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. Een gammele tent. Extreme kou of juist de 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst 
van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat 
is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! 
Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Tijdens de kerstdagen zal er een collecte bestemd zijn voor kinderen 
in de knel. 
 Gebed.  
 
HEER onze God,  
Uw ogen gaan rond over de hele aarde  
U kent en doorgrondt de harten van mensen  
Uw oren horen de roep omhoog,  
de kreten van nood en het stille klagen  
Het is Uw schepping die zucht, in barensnood.  
 
Miljoenen op drift, verstoken van wat leven mogelijk en dragelijk 
maakt  
Wanhopig op zoek naar een plaats van rust, met toekomst  
Het grijpt ons aan, de zee van angst die spoelt om hen heen  
De uitzichtloosheid van hun wachten dat zo moedeloos maakt. 
 



13 
 
Wij zien de beelden, HEER, van de kampen, de mensen, de 
kinderen 
Ginds op de eilanden van het land waar eens Uw evangelie ons 
werelddeel binnenkwam 
Het evangelie dat ons uit het duister riep tot Uw licht  
Om voorlopers te zijn van Uw rijk van vrede en recht.  
 
Het laat ons niet meer los, HEER, de smekende blik in hun ogen  
De wanhoop van ouders die hun kinderen zien kwijnen  
Maar bij U is ontfermen voor de weduwe, de wees en de 
vreemdeling  
Voor wie ontheemd is, bang en zonder kracht.  
 
Schud ons wakker, HEER, geef de wereld een geweten  
Dat de klop op de poort wordt gehoord en verstaan  
Schenk wijsheid, tact en moed aan onze overheden  
Een ruim hart, om wegen te vinden die uitkomst bieden en hoop. 
 
Wij bidden U dit in de naam van onze Heer Jezus  
Die de macht van het kwaad verslagen heeft  
Die bewogen omzag naar wat onder lag  
Die Zichzelf gegeven heeft, voor het leven van deze wereld. 
Amen.  
 
de ZWO-groep 
 
HET GELEGENHEIDSKOOR: 
 
De lockdown van 17- 5 uur die de premier vrijdag heeft afgekondigd, 
houdt in dat wij als koor niet meer in de avond kunnen repeteren. 
We hebben voorlopig voor de zaterdagmiddag gekozen om nog een 
paar repetities te houden. 
We repeteren dan op 4 december om 13.uur. 
Natuurlijk houden we afstand van elkaar, en ontsmetten we de 
handen. 
De QRcode moeten we tonen, en het koffie drinken slaan we over. 
We hopen dat het nog een paar keer kan, en dat we desnoods de 
repetities filmen voor de Kerstavonddienst. 
Koorleden, dus niet op de maandagavond, maar op de 
zaterdagmiddag repeteren om 13.uur 
Koorcommissie 
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Afgelopen zondag 28 november was 

de eerste advent zondag. De kaarsen 

voor iedere zondag in deze tijd stonden 

weer gereed en ook het Plakboek van 

Lucas ging mee met de kinderen naar 

hun kindernevendienst. 

 

Tijdens het aansteken van de kaars 

werd het volgende door één van onze kinderen voorgelezen:  

“Een kaarsje maakt een groot verschil. Hij fluistert naar de rest: ‘Doe 

met me mee, als je dat wil, want stralen kun je best!’ Vandaag begint 

een mooie tijd, we wachten op de Heer. En als het licht zich hier 

verspreidt dan stralen wij steeds meer.” 

 

Voordat de kinderen 

naar hun eigen 

dienst gingen 

hebben we het 

projectlied: “Wij 

bidden om verhalen” 

gezongen dat ieder 

week zal terug 

komen. Dit zongen 

we op de melodie 

van ‘Nu daagt het in 

het oosten’. De tekst 

is voor elke week 

hetzelfde, zodat ook 

jonge kinderen het 

op den duur mee 

kunnen zingen. 

Het grote plakboek 

in dit project zal 

samen met de 
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leiding compleet worden gemaakt. Zo kan er iedere zondag 

geschreven worden wat de kinderen hebben meegemaakt.  

Daarbij staat vermeld: ‘Als je iets leuks meemaakt en als er iets 

vervelends gebeurt, als je blij bent of verdrietig; God is erbij. Altijd.’  

Iedere Advent zondag staat er een lijstje waarop kan worden 

geschreven wie er aanwezig waren en wordt het verhaal van die 

week verder toegelicht met kleine weetjes en invuloefeningen. 

 

Om al onze kinderen te bereiken (en misschien vindt U het zelf ook 

wel leuk om naar de verhalen te luisteren die verteld zijn in de 

kindernevendienst) hebben we deze beschikbaar gesteld op onze 

site: https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/home.  

In de linkerkolom van de site zie je KERST 2021 vermeld staan. 

Door op dit onderwerp te klikken kom je bij Het Plakboek van Lucas 

en kun je via een link luisteren naar het projectlied. De verhalen die 

verteld zijn op de zondag zijn te beluisten via de link die gaat naar de 

podcastst die beschikbaar staan op KIND op ZONDAG. 

 

Alle gezinnen binnen onze gemeente die kinderen hebben in de 

kindernevendienst leeftijd hebben van ons een gezinsboekje 

ontvangen om toe te leven naar Kerst.  

Wij van de kindernevendienst wensen iedereen een Zalig Kerstfeest 

en alvast een Gelukkig Nieuwjaar! 

Geef wensen door als een warm gebaar en knipoog sterren vreugde 

naar elkaar.  

 

EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN: 
De laatste donderdagmiddag van november zouden we als eetgroep 
in ons Dorpshuis Sinterklaasmiddag hebben, en daarna met elkaar 
eten. 
We hebben het helaas moeten afzeggen ivm. de vele 
coronabesmettingen. 
Het risico dat één van ons ziek zou worden wilden we niet nemen. 
Heel jammer, want die middag is altijd reuze gezellig. 
We hebben afgesproken dat we in januari weer gaan bekijken, 
of het weer door kan gaan. Lieve mensen blijf gezond. 
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Bestelformulier kaarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per set (4 verschillende kaarten x 2) € 3,50 ; aantal:  

………………  sets 

Losse kaarten € 0,50    

 ⃝ sneeuw .…….. stuks     ⃝ kaars …….. stuks    

 ⃝ kerk ……... stuks               ⃝ mist ……… stuks 

Naam: …………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………… 

Telefoonnr:…………………………………………………………… 

Evt email:………………………………………………………………. 

kaars sneeuw 

kerk 

mist 
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Inleveren op Langeweg 23e of op de tafel in de hal 

van de kerk (bij de collectebonnen) – tot uiterlijk 8 

december.  

Bestellingen afhalen zaterdag 11 december tussen 

11.00 en 12.00 uur in de kerk. Is dit voor u 

mogelijk? Ja  /  nee  (doorstrepen wat niet van 

toepassing is). Er wordt dan contact met u 

opgenomen voor een ander tijdstip. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oplossingen puzzel: Horizontaal   Verticaal 

   5. geboorte   1. vergeving 

   7. kribbe   3. Maria 

   8. Ruth   4. Arm 

   9. schuld   6. ellende 

       8. rust 

Uitkomst: VERLOSSER 
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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: 
 
 
 
 
 
 


