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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:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
                                   4655 SH De Heen. Tel. 06 - 53991163 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW 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    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
    
  3 februari: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: WERELDDIACONAAT 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
10 februari: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
17 februari: 10.00 uur: Ds. H. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
24 februari:10.00 uur: Kandidaat E. Bakker 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
27 februari: BIDDAG 
 19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 Biddagcollecte voor de kerk 
 
 
 3 maart 10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het maartnummer van dit kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 23 februari. Met vriendelijke groet,  
Anneke van Strien.     
 
VAN DE DOMINEE 
Een kathedraal welkom. 
 
Enkele jaren geleden bezocht ik met een aantal familieleden Zuid-
Afrika. We deden ook Kaapstad aan. Karin en ik dwaalden wat door 
het centrum van deze stad en kwamen bij de Anglicaanse St. 
Georges Kathedraal, de kerk waaraan Desmond Tutu  als bisschop 
was verbonden.  Bisschop Tutu ( de eerste zwarte Anglicaanse 
bisschop) was bekend omdat hij zich altijd tegen het 
Apartheidsregime heeft gekeerd. Na het afschaffen van de Apartheid 
maakte hij zich sterk voor een geweldloze overgang naar een 
democratie. Zijn naam is ook verbonden aan  de Waarheid en 
Verzoeningscommissie. En misschien herinnert u zich nog journaal 
beelden van een volle  zingende en swingende kathedraal met een 
dansende en God lovende bisschop Tutu nadat het 
Apartheidsregime was gevallen. Maar waar het mij hier even om 
gaat is dat er bij de ingang van de St. Georges Kathedraal een 
treffend, ontroerend en humoristisch welkomstbericht hangt. Ik had 
er, toen we de kathedraal bezochten, overheen gekeken, maar werd 
er onlangs op geattendeerd. Ik wil het u niet onthouden omdat het zo 
prachtig laat zien waar een kerk die Christus navolgt voor wil staan. 
Ik heb het vanuit het Engels, hier en daar wat vrij, vertaald.  
Erboven staat: Een Kathedraal welkom.  
 

We heten hartelijk welkom de ongehuwden, de gehuwden, 
degenen die gescheiden zijn, weduwe of weduwnaar, homo, 
verward, schandalig rijk, modaal of straatarm 

 
We heten van harte welkom huilende baby’s en drukke  
peuters 

 
We heten je welkom als je kunt zingen als Pavarotti of een 
beetje binnensmonds bromt . Je bent welkom als je enkel wat 
rondhangt, net wakker bent of net ontslagen uit de 
gevangenis. Het interesseert ons niet of vromer bent dan de 
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Paus of 10 jaar geleden met kerst voor het laatst naar de 
kerk bent geweest. 

 
We heten van harte welkom de 60 plussers die nog steeds 
niet volwassen zijn en de tieners die te snel oud zijn 
geworden. We heten de sportieve moeders welkom en de 
voetbalminnende vaders, de artiesten die geen cent te 
makken hebben, degenen die bomen omhelzen, de latte  
drinkers, de vegetariërs, en degenen die junk-food eten.   
We heten welkom degenen die een ontwenningskuur volgen 
of nog steeds verslaafd zijn. We heten je welkom als je 
problemen hebt, diep in de put zit of niet van georganiseerde 
godsdienst houdt . (wij zijn er ook niet zo dol op…) 

 
We heten welkom degenen die denken dat de aarde plat is, 
te hard werken, rond luieren,  analfabeet zijn of hier zijn 
omdat oma op bezoek is en naar de kerk wil.   
We heten welkom degenen met tattoos, piercings, of beide, 
of juist geen van beide. Een hartelijk welkom aan hen die op 
dit moment wel een gebed kunnen gebruiken, die het geloof 
als kind door de strot geduwd kregen of verdwaalden in de 
stad en hier toevallig binnen zijn gelopen. We heten pelgrims 
welkom, toeristen, zoekers , twijfelaars ….en jou! 

  
Ik word geraakt door-  en blij van-  zo’n welkomstbericht. Omdat het 
bij mij het beeld oproept van een kerkelijke gemeenschap waar allen 
welkom zijn. Zonder meer. Omdat er werkelijk ernst wordt gemaakt 
met het liefhebben van God boven al en de naaste als zichzelf. (Je 
mag dat laatste ook  vertalen als: ‘want die naaste is als jijzelf’)  
Leven uit de Bron van Gods liefde,  dat is nu juist het geheim waar 
onze samenlevingen het van moeten hebben. Te beginnen bij onze 
gemeente en onze dorpen. Allen mogen, dus welkom…te beginnen 
bij jou! 
 
 Kanselbericht 20 januari jl. . 
 
Grote moeite had en heeft de kerkenraad met  de Nashville 
verklaring. Zozeer dat zij besloot tot een kanselbericht. Het is door 
de predikant voorgelezen in de kerkdienst op zondag 20 januari. De 
tekst luidt als volgt: 
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Gemeente, 
De kerkenraad heeft gevraagd of ik namens haar iets wil 
zeggen naar aanleiding van de Nashville verklaring. Die heeft 
tot veel beroering geleid. Ook de Eendrachtbode van vorige 
week gaf op de voorpagina hieraan aandacht.  
 
Het is hier niet de plaats om daarop uitvoerig in te gaan. 
Maar wel moet worden gezegd dat het ons pijn doet dat ook 
enkele predikanten van onze kerk, de  Protestantse Kerk 
Nederland, hebben gemeend hun naam te moeten zetten 
onder deze verklaring.  
 
De interpretatie van Bijbelteksten in deze verklaring wordt 
door de scriba van de Protestantse Kerk , ds René de Reuver 
theologisch eenzijdig genoemd. En het doen verschijnen van 
deze verklaring pastoraal onverantwoord.  
 
Dit laatste is zeer kwalijk.  Want daardoor worden mensen 
met een andere dan heteroseksuele identiteit veroordeeld. Zij 
zijn, volgens deze verklaring,  niet naar Gods wil. Dat doet 
pijn bij veel betrokkenen en hun families. Zeker bij hen die 
oprecht en gelovig hun liefde voor Gods aangezicht beleven. 
De kerk, de plaatselijke gemeente,  zou juist ook voor hen 
een veilige plaats moeten zijn, waarin zij zich door God en 
mensen aanvaard en bemind mogen weten.  Zo’n gemeente 
hopen wij ook hier te kunnen en mogen zijn. Een gemeente 
waarin ieder leeft en leven mag uit Gods genade.  Dat vindt 
de kerkenraad wezenlijk voor een gemeente die zich 
gemeente van Christus noemt.  
 
Tenslotte nog dit: De kerkenraad neemt nadrukkelijk afstand 
van deze Nashville verklaring.  Wat niet wil zeggen dat wij de 
ondertekenaars als mens veroordelen.  Zij maken, evenals 
wij, deel uit van Protestantse Kerk Nederland. Die belijdt dat 
wij állen het moeten hebben van Jezus Christus alleen. Die 
niet gekomen is om te veroordelen, maar om te zoeken en te 
behouden wie verloren zijn.   
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Uit de gemeente 
 
Adri Kot- Wagemaker moest in het ziekenhuis worden opgenomen . 
Gelukkig kon zij, na behandeling van de klachten, weer naar huis 
terugkeren. Hopelijk zal medicatie nu afdoende  blijken.  Eveneens 
moest Janie Quak – Hoogenboom even ter observatie opgenomen 
worden. Ook zij is weer thuis, maar mogelijk moet toch verder 
onderzoek plaatsvinden. 
Voor zover wij weten verblijven er op dit moment geen 
gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel kennen meerderen thuis 
ziekten en zorgen die voor beperkingen en onzekerheid zorgen.   
Dat allen hartelijke belangstelling zullen mogen ervaren. 
En zich gedragen mogen weten door Gods trouw en liefde.  
 
Doopaanvraag 
Onlangs werd gevraagd of wij in onze gemeente vaste 
doopzondagen kennen. Dat is niet het geval.  Als er een vraag komt 
wordt gekeken naar een datum. Van Peter Jan en Lizette Fontijne 
kwam het verzoek voor de doop van hun zoon Rens. Er is met hen 
afgesproken dat deze op zondag 17 maart zal plaatsvinden. We zijn 
dankbaar dat ook Rens ‘door het doopwater’ zal mogen gaan om 
met Christus te sterven en met Hem op te staan tot nieuw leven door 
Zijn Geest.   
 
Belijdeniscatechisatie 
In de vorige editie meldde ik dat er vanuit de gemeente werd 
gevraagd naar de mogelijkheid van het doen van belijdenis. 
Inmiddels hebben zich twee personen aangemeld die serieus 
overwegen om belijdenis te doen. Mochten er nog meerdere zijn, 
meld je dan aub snel aan, want  dan kunnen we in deze maand  een 
begin maken met voorbereidende gesprekken. (Aanmelden kan bij 
mij: mail hcvhmaalpad@home.nl of telefoon 0164-231992 ) 
.‘Gesprekspartner’ is  het boek  ‘God en ik’ van   Alain Verheij. In dit 
boek is Verheij op heldere en heel toegankelijke wijze over ons 
geloof in gesprek met deze tijd. 
 
Ringavond in Bergen op Zoom met Alain Verheij op 25 februari. 
Na het opheffen  van de classis West-Brabant en het instellen van 
de nieuwe classis Noord Brabant, Limburg en de Reunion Wallonne 
(Waalse kerk) moeten nu z.g. ‘ringen van gemeenten’ worden 
gevormd.  Deze ‘ringen van gemeenten zijn plekken waarop 

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
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naburige gemeente elkaar kunnen ontmoeten. ‘Vanuit de landelijke 
kerk is aangegeven dat in de opstartfase deze ringen dezelfde 
omvang krijgen als de voormalige classes. Dat wil dus zeggen dat 
de voormalige classis West-Brabant nu een ‘Ring van gemeenten’ is. 
Deze Ring is echter te groot. Daarom wordt nu voorgesteld deze 
Ring te splitsen in twee kleinere ringen. 
Het voorstel daartoe komt aan de orde op een bijeenkomst van de 
Ring (met omvang van de vorige classis) Deze bijeenkomst is op 
maandag 25 februari om 19.30 in de Ontmoetingskerk in Bergen 
op Zoom. Het zal zeker geen zakelijke bijeenkomst zijn omdat het 
deel voor de pauze bestemd is voor ieder belangstellend 
gemeentelid. Alain Verheij zal dan spreken over de kerk van de 
toekomst. Verheij (ik noemde zijn naam al in het stukje hierboven)  is 
schrijver, blogger,  spreker, en lid van het Theologisch Elftal van 
dagblad Trouw. Hij studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen. 
Hij is in staat om op goede wijze als gelovige in gesprek te zijn met 
mensen van deze tijd. Het belooft een boeiende inleiding te worden. 
na de pauze zal er meer zakelijk gesproken worden over te vormen 
ringen. Als u wel voor het eerste deel wilt komen , maar het tweede 
liever overlaat aan andere geïnteresseerden, weet u dan ook zeker 
welkom.  
 
Tenslotte: 
Karin en ik werden zaterdag 26  januari verblijd met de geboorte van 
kleindochter Maud bij onze jongste dochter Eline en haar man Jules. 
Maud heeft Thijs als twee jaar oudere broer. Met Jules en Eline zijn 
wij dankbaar en blij met Maud.  
U allen een hartelijke groet, 
 
Ds Henk van het Maalpad.  
 
IN MEMORIAM 
Op 20 januari 2019 is op 85-jarige leeftijd overleden ds. J. Kroeze. In 
de jaren 90 en begin 2000 heeft ds Kroeze veel hulpdiensten 
gedaan voor onze, toen vacante, gemeente. We denken met warme 
herinneringen terug aan alles wat hij voor ons als gemeente heeft 
mogen betekenen. Als emeritus predikant, wonend in Steenbergen,  
konden we altijd een beroep op hem doen. 
Ds. Kroeze is op vrijdag 25 januari begraven in Rhoon, na een 
herdenkingsdienst in de Maranathakerk. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  3 februari: Ingrid Annemiek Verboom 
10 februari: Marjolein en Amanda Driek van Nieuwenhuijzen 
17 februari: Leontine en Chantal Pieter Jan de Waard 
24 februari: Lisa en Anouk Job de Jager 
  3 maart:   Heleen en Christian      Babette  Reijngoudt 
10 maart:   Erna en Naomi              Chantal de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  3 februari: Sylvia 
10 februari: Marja 
17 februari: Miranda 
24 februari: Natalie 
  3 maart: Irene 
10 maart: Fanny 
 
KERKTAXI 
  3 - 2 Martijn en Joke     Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
10 - 2 Bram en Coby       tot zaterdagavond contact opnemen  
17 - 2 Sylvia                     met Sylvia Reijngoudt 
24 - 2 Rien en Agnes       Tel.  0167 - 573717 
  3 - 3 John en Lisa                   06 - 28755011 
10 - 3 Sjaak 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In februari verzorgt Joke Bomas de bloemen in de kerk. 
In maart hoopt Marie Maas dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
09-02-1948.Mevr.M.Dieleman-v.d.Reest.Plataanstraat 15.4675AW 
21-02-1937.Mevr.P. Boudeling-den Hartog. Steintjeskreek 6.4675RZ 
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager.Gerbr.Delhezstr.1.4651ZW 
                                                                                     Steenbergen 
Deze jarigen en ook alle anderen die deze maand hun verjaardag 
vieren: alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toegewenst. Een gezellige verjaardag. 
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VANUIT DE KERKENRAAD                                                                  

De kerkenraad is op 24 januari bijeengeweest. Hieronder enkele 

punten uit de vergadering. 

De nevendienst is druk geweest met het adventsproject, wat ook dit 
jaar weer heel mooi was uitgevoerd. 
Dit jaar wordt er niet meegedaan met Sirkelslag i.v.m. te weinig 
aanmeldingen. 
 
Vanuit het verjaardag fonds wordt er een nieuwe senseo 
aangeschaft. 
Voor de leden die in het bezit zijn van een gehoorapparaat, is er de 
ringleiding in de kerk, om de predikant beter te verstaan. Wel dient 
er iets in het gehoorapparaat omgezet te worden. Voorin de kerk is 
ook nog veel ruimte, dus dichterbij de predikant komen zitten is ook 
nog een optie. 
De actie kerkbalans loopt momenteel. 
De begroting van zowel de kerk als zwo wordt doorgenomen. Dit jaar 
wordt op proef met budgetten gewerkt voor de verschillende 
jongerenactiviteiten. 
In februari zullen we met het College van Kerkrentmeesters de 
financiën bespreken en ook het gebruik van de collectebonnen 
evalueren. 
We hebben de nieuwe paaskaars uitgezocht en deze wordt besteld. 
We hebben concept liturgieën voor zowel de algemene diensten als 
avondmaal diensten voor gastpredikanten, zodat men weet wat onze 
gebruiken zijn. 
We evalueren de kerstperiode, mooie, goed bezochte diensten. 
23 januari is een gedeelte van de kerkenraad in Bergen op Zoom 
geweest voor een overleg met de kerken van de Brabantse wal, 
waarbij ook de nieuwe classis predikant, ds. van Luik, aanwezig 
was. Met elkaar gesproken over wie je bent als kerk, wat is je positie 
binnen de samenleving en hoe kun je verbindend zijn tussen 
samenleving en kerk.  
Het geplande groothuisbezoek gaat niet door i.v.m. te weinig 
aanmeldingen. Krijgt nu geen vervolg meer. 
Er zijn dit jaar 3 ambtsdragers aftredend. We hebben hierover 
gesproken, komt op de volgende vergadering terug. 
Pastorale zaken bespreken we met elkaar, zorgen en vreugdes. 
We zijn blij dat er op 17 maart een doopdienst gehouden hoopt te 
worden. 
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Volgende vergadering staat gepland op 21 februari, dan met het CvK 
en de ZWO. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering 
 
GROOT HUISBEZOEK 
 
Voor donderdag 31 januari stond het groot huisbezoek gepland. Er 
zijn echter ook deze keer te weinig aanmeldingen, waardoor we de 
avond niet door laten gaan. 
Jeanne en Joke hebben nu verschillende malen geprobeerd deze 
avond te organiseren, maar slechts éen maal met voldoende 
deelnemers. We hebben nu besloten dit niet meer te organiseren, 
omdat het duidelijk niet in een behoefte voorziet binnen onze 
gemeente. 

 
VAN DE DIACONIE EN ZWO 
 
Op 17 december zijn de ZWO en de Diaconie naar de classis 
vergadering in Ouden Bosch geweest. Tom Kolster consulent van 
Kerk in Actie kwam ons informeren en enthousiast maken om met 
alle 8  gemeentes  uit de classis een groot project te gaan 
ondersteunen. 
Hij bood aan om ons te helpen met allerlei gegevens en foto 
materiaal. Het grote voordeel is wanneer je met 8 gemeentes per 
jaar een gift geeft er een mooi bedrag tot stand komt. Per mail gaan 
we ons verder beraden hoe we verder gaan en wat voor project we 
gaan uitkiezen. 
Het was een inspirerende vergadering. 
We hebben aan Tom Kolster 4 grote boodschappen tassen gegeven 
met postzegels, telefoontjes cartridges, geboortekaartjes en 
aanzichtkaarten . Deze worden op een activiteiten centrum in 
Utrecht uitgezocht. Ieder jaar levert het een mooi bedrag op. 
Hartelijk dank voor het verzamelen en deponeren in de grote groene 
doos achter in de kerk.   
 

 
 
 
 
 



12 
 

Werkkalender 2018/2019 
 Februari  

Woensdag 
6 

Vergadering Kindernevendienst Bij Meta 

Zondag 10 Jongerengroep 18+ aanvang 
17.00 uur 

Consistorie 

Donderdag 
21 

Kerkenraadsvergadering met 
commissie van 
kerkrentmeesters en ZWO. 
Bespreking cijfers 

Aanvang 
19.30 uur 

Maandag 
25 

Ring vergadering (oude classis) Bergen op 
Zoom 

Woensdag 
27 

Biddag   

Donderdag 
28 

Overleg contactpersonen 
aanvang 19.30 uur 

Consistorie 

 Maart   

Maandag Oefenen gelegenheidskoor  

Zondag 10  Start 40 dagen tijd, paasproject 
kindernevendienst 

Miranda/Sylvia 

Zondag 10 Start 40 dagentijd 5 zondagen 
deurcollecte 40 dagen project 

Zwo/diaconie 

Zaterdag 
16 

Creamiddag thema “Circus” Miranda/Fanny 

Zondag 17  Doopdienst   

Zondag 17 Jongerengroep 18+ aanvang 
17.00 uur 

Consistorie 

Donderdag 
21 

Kerkenraadsvergadering  

Zondag 24  Jongerengroep na de dienst  

Donderdag 
28 

Gemeenteavond  

? Gespreksgroep 30+  
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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: 
 
Droogte in Ethiopië. 
 
Achtergrondinformatie. 

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen 
mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen 
delen. Daarom zet Kerk in Actie zich in voor het thema Op zoek naar 
veiligheid. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen 
we hulp bieden na rampen en proberen we nieuwe rampen te 
voorkomen. 
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika  heeft een 
enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn 
ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf 
jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus 
zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te 
voorkomen dat elke droogte een ramp wordt.  Ze trainen mensen in 
rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van 
waarschuwingssystemen en verspreiden zaaigoed dat bestand is 
tegen langdurige droogte. 

Gebed.  
Bron van leven, U danken wij voor het brood van elke dag, 
voor gezond water, 
voor schone kleren en onderdak. 
help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen 
over heel Uw aarde 
zodat niemand honger hoeft te lijden, 
geen kinderen sterven van dorst 
geen dieren van droogte omkomen. 
Bron van leven, laat Uw antwoord opwellen 
in het hart van uw gemeente 
zodat wij samen Uw wil doen. 
Amen. 
 
de ZWO-groep 
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Jongerengroep (18+): 
De volgende bijeenkomst gaat over een ‘kerkdienst jongerenstijl’. In 
onze kerk zijn er veel smaken en is er veel mogelijk. Daarom gaan 
we de komende bijeenkomsten ontdekken hoe jongeren een 
kerkdienst er uit willen laten zien en organiseren deze in principe 
ook. 
Uiteraard stemmen we dit ook af met de kerkenraad. 
Wanneer: 10 februari 17 uur in de consistorie. 
Andere data (in principe 3e zondag van de maand): 17 maart, 14 
april (week voor Pasen) en 16 juni. 
Heb je vragen? Bel/app Irene Boudeling op 06 30 29 45 95 
Laat je horen! 
  
EO-jongerendag: 

 

 
Vorig jaar was een succes!  

Een uitnodiging om dit jaar opnieuw samen te gaan volgt via 

app. 

 

HET GELEGENHEIDSKOOR GAAT WEER VAN START! 

 
Op maandagavond 25 februari begint het gelegenheidskoor met 
repeteren voor Korenavond en Pasen. 
We hopen dat we met veel zangers en zangeressen  kunnen gaan 
repeteren, en hebben weer mooie liederen uitgezocht. 
Kom ons versterken en zing met ons mee, het is heel gezellig en we 
doen ons best om met de korenavond heel goed voor de dag te 
komen. 
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Op 6 april is de korenavond en het begint om 19.30uur. 
De koren die mee doen die avond zijn: 
Ons gelegenheidskoor o.l.v. Annet de Ruijter, 
Het Thools Mannenensemble o.l.v. Koos van de Slikke, 
Praise Him uit Oud-Vossemeer o.l.v. Peter Biemont, 
De Lofstem  o.l.v. Wilma van Duuren, 
Projectkoor o.l.v. Henk Geluk. 
Zo U ziet een verscheidenheid van verschillende koren. 
Deze avond mag U niet missen. 
Graag zien we U op ons koor, of bij de uitvoering. 
 
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 februari, 4 maart, 1 april  Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
GETELDE COLLECTEN  9 januari 
 
 Cash bonnen totaal 
Zending deur € 116,79 55,00 171,79 
Kerk 69,66 51,50 121,16 
Leger des Heils 275,30 28,00 303,30 
Oudejaarscollecte 59,80 18,50 78,30 
Kinderen in de knel 163,90 46,50 210,40 
Diaconie (deur) 87,85 71,00 158,85 
Diaconie 58,55 51,50 110,05 
Onkosten kerstzangdienst239,85 22,00 261,85 
Onderhoud 208,38 152,50 360,88 
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CREAMIDDAG 

Zaterdag 16 Maart 

Kijkje bij het kind 

 
Niet elke zondag in het jaar is hetzelfde. 

Zo hebben wij in de maand Januari het Heilig 

avondmaal mogen beleven.  

Voor de kinderen is het wel eens fijn om 

hierover meer te vertellen.  

- Waarom staat die tafel daar met die stoelen 

er omheen?  

- Wat zit er onder het kleed dat bij de microfoon staat?  

- Wat gaat er straks gebeuren als wij terug komen uit 

kindernevendienst?  

Voor ons, grote mensen, een bijna vanzelfsprekende gebeurtenis 

maar voor kinderen nog zeer onbekend. Dan is het niet erg om eens 

af te wijken van de vastgestelde vertellingen maar hier eens 

aandacht aan te besteden. 

Zo is het u vast ook al opgevallen dat “het kinderlied” veranderd is 

van “Dit is de dag” naar “Lees je bijbel bid elke dag”. Hierin wordt 

gezongen “dat je groeien mag” maar wat als je nu niet meer (in de 

lengte) groeit?  

Dit zijn kinder-vragen die wij ons best voor te stellen zijn. Dat je niet 

alleen in de lengte maar ook in je wijsheden mag groeien. Dat zijn 

dingen die wij willen uitleggen & graag verder ter sprake brengen bij 

onze kinderen.  

 

Zeg kinderen van de oppas- & kindernevendienst  

komen jullie ook? 
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Oplossing van zoek de verschillen op blz. 17: 

     -     Raam midden, lijn dakkoepel, noot in boom links 
- Haman: haarband, knoop en riem 
- Mordechai: rondje mantel en rand 
- Paard: teugel, bit en zadel 
- Stenen rechts 

 
3 FEBRUARI COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)  
Water staat Bengalen aan de lippen 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich 
meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op 
rivieroevers zonder dij ken die hen tegen vernietigende 
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen 
spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee 
om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken 
kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen 
schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen 
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware 
regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. 

 
GEBED 
 
Open mijn hart, 
maak mij tot een ontvankelijk mens, 
dat ik zien kan wie in nood leeft, 
dat ik de stem hoor van wie lijdt. 
Help mij, God, mijn roeping te verstaan 
op de plaats waar ik leef. 
Dat ik op elke plaats 
en in iedere periode van mijn leven 
-of ik nu jong ben,    
in de kracht van mijn leven, 
of oud, 
of ik nu gezond ben of ziek- 
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn, 
zodat uw Rijk van vrede en liefde, 
van gerechtigheid en verzoening 
gestalte krijgt onder ons mensen. 
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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: 
 
 


