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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
Helaas kunnen we ook deze maand weer geen reguliere, beperkte 
diensten houden. Tijdens de dienst zijn alleen de predikant, de 
dienstdoende ambtsdragers, de koster en degene die de muziek 
verzorgt, aanwezig.  
Elke zondag wordt er een dienst uitgezonden via de kerkomroep. 
U kunt de kerkomroep van onze gemeente vinden onder 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391  of via de link op de 
website van onze kerk. 
 
 
10 januari: 10.00 uur:  Ds. A. de Raad; Zoetermeer 
 Collecten: Stichting steunfonds v.h. Protestantisme in het 
  Zuiden. Onderhoud en Diaconie  
 
17 januari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecten:  Diaconie, Onderhoud en Zending 
 
24 januari: 10.00 uur:  Ds. Timmers; Roosendaal 
 Collecten:  Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
31 januari: 10.00 uur:  Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 Collecten: Jong Protestant, Onderhoud en Zending 
 
 7 februari: 10.00 uur: Ds. B.M. van Ginhoven; Ouwerkerk 
 Collecten:  WERELDDIACONAAT, Onderhoud en 
            Diaconie 
 
Digitaal collecteren 
We zijn op de website van de kerk bezig met het opzetten van een 
speciale pagina voor digitaal collecteren. Er komen betaallinks en 
QR codes voor de verschillende collectedoelen per maand. 
De snelkoppeling naar de pagina is: https://anna-
jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId=195384 
Ook zal er vermeld worden voor degenen die zelf iets willen 
overmaken, op welke rekening dit gestort kan worden. De komende 
weken zal er ook bij de afkondigingen in de online kerkdiensten 
gewezen worden op deze manier van collecteren. 
We hopen dat zo ook de bijzondere collectedoelen weer meer onder 
de aandacht komen! 
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId=195384
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId=195384


4 
 
KERKBLAD 
Een vreemd begin van het nieuwe jaar, zonder dat we elkaar ook in 
de kerk de beste wensen kunnen geven.  
Daarom langs deze weg: iedereen het allerbeste gewenst voor een 
gezegend, zo gezond mogelijk, nieuwjaar. 
Kopij voor het februarinummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 30 januari. 
Mochten er tussentijds mededelingen zijn, dan zult u per brief of mail 
worden geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
Een gezegend 2021. 
 
Zegenen; de Griekse en Latijnse woorden voor zegenen zeggen 
eigenlijk precies wat het is. Zegenen is ‘goede woorden zeggen’. Dat 
doen we aan het begin van een nieuw jaar.  
‘Ik wens je een jaar toe waarin je gelukkig zult zijn.’ ‘Ik wens dit jaar 
een goede gezondheid toe.’  (dat zal m.n. ook dit jaar veel gewenst  
worden) ‘Ik wens je  veel liefde toe.’  ‘Ik wens je succes bij je 
opleiding.’ Enzovoort. Ieder heeft eigen goede woorden om een 
ander mee te geven op zijn of haar weg in dit nieuwe jaar. 
 
Aan het einde van elke kerkdienst  wordt ook de zegen 
uitgesproken. Daarmee mogen we de nieuwe week ingaan als 
gezegende mensen. Wat dat wil dat zeggen wordt eigenlijk heel 
mooi verteld in Numeri 6 : 22 -27, wat de priesterlijk zegen wordt 
genoemd.  
De priesters leggen bij het zegenen de Naam van Israëls God op het 
volk. (vs. 27).   Het volk wordt dus ‘onder dak’ gebracht bij de Heer. 
Daarbij worden ‘goede woorden gesproken’.  Het zijn woorden 
waarmee je op weg kunt gaan. Ga met God en Hij zal met je zijn.   
De zegen is geen bezwering. Geen amulet die onheil moet afweren.  
Maar wel de betrouwbare belofte die zegt : Ga met God en Hij zal 
met je zijn. De priesterlijke zegen luidt: 
 
De Heer zegent je en Hij behoedt je. 
De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en Hij is je genadig.  
De Heer verheft zijn aangezicht over je en hij geeft je vrede.  
 
Ze worden meestal als een wens uitgesproken. De Heer zegene je, 
Hij behoede je, Hij doe zijn aangezicht over lichten, Hij zij je genadig, 
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etc.    De vertaling uit het Hebreeuws laat die ‘wensvertaling’ toe. 
Maar ik heb ik daarbij dan het gevoel alsof  wij nog maar moeten 
afwachten of we door God gezegend worden. We kunnen dat wel 
wensen, máár doet de Heer dat ook.   
 
Het Hebreeuws laat ook de hierboven genoemde tekst toe. 
Ik gebruik die altijd aan het einde van de dienst  Je zegt daarmee : 
Aan de goede woorden die ons in de zegen door God worden 
toegezegd hoeven wij  niet te twijfelen . De Heer is betrouwbaar.  
Zijn woorden zijn dat ook. Blijf bij Hem ‘onder dak’  dan zijn we een 
gezegende mensen.   
 
In de Nederlandse vertalingen is niet te zien dat de eerste zin van 
deze zegen in het Hebreeuws uit 3 woorden bestaat, de tweede zin 
uit 5 woorden, en de derde zin uit 7 woorden.  Als een aanrollende 
golf die steeds groter wordt en tenslotte  ‘uiteenspat’ in het woord 
‘vrede’. (Shalom). Wie de Naam krijgt opgelegd, en dus bij deze 
Heer ‘onder dak’ wordt gebracht, woont ‘in het huis van Vrede’.    
 
Terecht wordt daarbij wel gezegd: We zijn gezegend om elkaar tot 
zegen te zijn.  
Juist ook belangrijk in deze tijd. Waarin mensen zich onzeker, 
gespannen,  of eenzaam kunnen voelen. Elkaar tot zegen zijn:  
Elkaar goede , bemoedigende woorden toezeggen. Elkaar tot naaste 
zijn, elkaar zien. Elkaar goed doen. Voor elkaar teken van Gods 
shalom, vrede, zijn.   
 
Daarom: Wees gezegend met de Naam van de Heer om elkaar tot  
zegen te zijn. Mooi en goed om met die wens 2021 in te gaan. 
 
Berichten uit de gemeente. 
Op 13 december is Tommie geboren. Hij is de zoon van Harmen en 
Judith Uijl en broertje van Brent. Na een goede start moest Tommie 
toch nog even in het ziekenhuis blijven, maar gelukkig mocht hij voor 
de kerstdagen naar huis. We wensen Tommie toe dat de liefdevolle 
aandacht en zorg van zijn ouders hem goed zal doen groeien. En 
zijn ouders, broer en overige familie wensen we toe dat Tommie hen 
tot een zegen zal zijn. Daarom: Tommie, van harte gefeliciteerd met 
de mensen bij wie jij  mag wonen. En Harmen, Judith, Brent en 
overige familie: van harte gefeliciteerd  met Tommie.  Gods zegen 
voor jullie allen.  
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We hebben gelukkig geen berichten ontvangen van opnamen in het 
ziekenhuis. Maar wel weten we dat sommigen thuis te maken 
hebben met gevolgen van ziekte. Of te kampen hebben met zorgen. 
We wensen hen allen Gods nabijheid toe.     
 
Afwezigheid predikant 
Van 4 januari  t/m 13 januari  ben ik niet beschikbaar voor kerkelijk 
werk. In voorkomende gevallen kunt contact opnemen met Joke 
Bomas (06-55107947).  
 
Tenslotte 
Karin en ik ontvingen vanuit de gemeente op diverse wijzen goede 
wensen voor het nieuwe jaar. Hartelijk dank daarvoor. 
Vanzelfsprekend wensen wij u ook toe dat dit jaar voor ieder een 
goed en waardevol jaar zal zijn. En hopelijk zal het ook niet al te lang 
meer hoeven duren voordat we ook weer zingend samen kunnen 
komen in ons kerkgebouw. En dat pastoraal bezoek weer op 
gewone wijze zal kunnen plaatsvinden. 
Met hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
Van de kerkrentmeesters 
  
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent voor de 
kerkrentmeesters ACTIE KERKBALANS!  
De actie wordt gehouden tussen 16 en 30 januari.  De slogan voor 
dit jaar is: 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de enveloppen bij u in de 
brievenbus worden bezorgd en niet persoonlijk afgegeven.  
Ook het ophalen wordt niet persoonlijk gedaan. U kunt de envelop 
zelf in de brievenbus doen bij:  
-          Joris Wisse, Langeweg 55b, Anna Jacobapolder 
-          John van Splunter, Gladiolenstraat 2, Sint Philipsland 
-          Gert-Jan de Jager, Sluisweg 18, Anna Jacobapolder 
Woont u buiten het eiland, dan krijgt u een antwoordenvelop met 
postzegel. Bent u niet in staat de envelop te retourneren bij een van 
de genoemde adressen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
gerust contact op met een van de kerkrentmeesters 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Woensdag 16 december zou de kerkenraad vergaderen met het 
college van kerkrentmeesters, maar wederom werd dit uitgesteld 
vanwege de corona maatregelen.  
De kerkenraad heeft online een korte vergadering gehouden voor de 
lopende zaken. 
Er wordt verslag gedaan van de oriënterende gesprekken die plaats 
hebben gevonden met de kerkenraden van enkele gemeenten, 
waarbij van de kerkenraden een delegatie aanwezig was.  
Doel is vooral verkennen bij en met elkaar, wat willen we als kerk en 
wat zijn daarin de mogelijkheden. In de komende tijd zullen er 
diverse kerken vacant raken, dus samen kijken en bespreken naar 
de opties is nu het pad wat ingezet is. We vinden het wel belangrijk 
dat we voor onszelf op een rijtje hebben wat we willen. Dit punt komt 
terug op de agenda. 
Nu we weer in Lock-down gaan, besluit de kerkenraad om geen 
fysieke diensten meer te houden. Vanuit het gemeentebestuur komt 
dit advies. Het is erg jammer, maar doorgaan voelt niet goed, dit zou 
geen goed signaal afgeven. 
Met kerst zal elk lid een attentie ontvangen, om te laten merken dat 
we elkaar als gemeente niet loslaten, maar het licht van Gods 
genade door mogen geven. 
Het besluit om geen diensten meer te houden met bezoekers heeft 
gevolgen voor de diensten rondom kerst. Heel jammer, maar we 
hopen volgend jaar weer kerst te vieren met het koor en de blazers 
erbij.  De presentatie door Bas den Hollander voor Moldavië was 
helder en bracht het mooie bedrag op van € 250,90 op. 
Onze kerk zal aangemeld worden bij de kerkelijkekaart.nl. Dit is een 
digitale kaart met alle kerken van Nederland. Dit waren enkele 
punten uit de vergadering.  De volgende vergadering zal 
plaatsvinden op donderdag 21 januari 2021. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG  
17-01-1944. Dhr. M.R. Backer. Noordweg 32. 4675 RP  A.J.P. 
27-01-1945. Mevr. M.W. Neele-Quist. Eendrachtstraat 50c 4675 CS 
                                                  Sint Philipsland 
28-01-1946. Mevr. J. Backer-van Bremen. Noordweg 32.4675RP  
 
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig hopen te 
zijn in deze vreemde tijd: hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen over 
uw nieuwe levensjaar gewenst. 
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VAN DE ZWO GROEP 
 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
We hebben het oude jaar afgesloten, nu is er een nieuw jaar wat zal 
het ons brengen? 
Meer oorlogen en natuurrampen in de wereld, meer geweld, meer 
ongeluk, meer angst voor de levens van onze geliefden, voor 
onszelf? 
Zelf als de toekomst er donker uitziet weet dan dat er een God is die 
u een weg kan banen, waar geen weg meer mogelijk lijkt. 
Aan het begin van 2021 wensen we iedereen een toekomst vol van 
hoop, in onderstaand lied van Sela is prachtig beschreven hoe God 
ons een hoopvolle toekomst belooft, samen met Hem mogen we 
vooruitkijken. 
 
Lied: 
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, biddend 
om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met 
liefde dragen, U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd      
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd          
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen. 
 
de ZWO-groep 
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Kijkje bij het kind 
 
Alle voorbereidingen waren getroffen om met 
de kinderen samen op weg te gaan naar de 
Kerst. We hadden de project verbeelding voor 
de kinderen in het raamkozijn gezet van de 
consistorie en deze tevens voor de 
gemeenteleden zichtbaar gemaakt naast de 
Paaskaars.  

Maar helaas herhaalde zich een scenario dat we tijdens het 
Paasproject ook hadden mee gemaakt. Het Corona virus heeft onze 
samenleving nog steeds in zijn greep en we gingen weer terug naar 
het uitzenden van de kerkdienst via de kerkomroep. Dit betekende 
dat we samen met de kinderen niet elke zondag een nieuwe kaars 
konden branden en luisteren naar de verhalen die bij de personages 
hoorde die werden afgebeeld voor de spiegelwand.   
 
Dat God toekomst ziet in ons, daar is de komst van Jezus een 
duidelijk bewijs van. Maar hoe zien wij Gods toekomst voor onszelf? 
Zonder spiegel kun jezelf niet zien. God wil door zijn woorden een 
spiegel voor ons zijn. Hij wil ons in de Bijbelse geschiedenissen laten 
kijken vanuit zijn perspectief voor ons. Dat God ook met jouw verder 
wil, zie jij als jij door zijn ogen naar jezelf kijkt. Hij wil zijn licht en 
liefde weerspiegelen naar jou. Zo krijg je inzicht, mag je deelhebben 



11 
 
aan zijn redding en groei je in geloof. Als we God voor de komst van 
Jezus danken en prijzen en leven zoals Hij ons leert, weerspiegelt 
ook in ons Gods Licht voor de wereld.  
 
Alle kinderen, zowel die van de kindernevendienst als de 
oppasdienst, hebben met kerst weer het jaarlijkse Kerstpresentje 
van ons mogen ontvangen. Een mooi spiegeltje met daarop een 
engeltje gegraveerd. Hoe klein of groot onze kinderen ook zijn wij 
hopen van harte dat zij in de weerspiegeling van zichzelf een 
sprankje van Gods liefde weerspiegeld zullen zien. Daarbij zaten 
snoepjes in de vorm van hartjes in kleuren wit en blauw want we 
vieren de geboorte van Jezus. 
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COLLECTE STICHTING STEUNFONDS VOOR HET 
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN  10  JANUARI  
 
Van deze stichting hebben wij ook steun gekregen bij de 
aanpassingen aan ons kerkgebouw. Daarom houden we nu elk jaar 
een collecte. Zodat deze stichting ook kan blijven bestaan om kerken 
te helpen met het realiseren van verschillende doelen.  

Alle plaatselijke gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in 

Nederland in Noord-Brabant en Limburg kunnen bij de stichting een 

aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. 

Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als er geen tekort 

op de jaarrekening is dan wel de aanvraag uitsluitend betrekking 

heeft op een tekort op de gewone, lopende rekening. 

De aanvraag heeft betrekking op een speciaal project voor 
gemeenteopbouw, waarvoor externe sponsors aangetrokken 
worden; verder kan een aanvraag ingediend worden voor een 
bijdrage in de kosten van restauratie, verbouwing, nieuwbouw van 
een kerkgebouw of kerkcentrum of orgel. 
 
Uit de aanvraag moet blijken wat het totaal van de kosten is en de 
wijze waarop men denkt de kosten te dekken. Hierbij is het van 
belang dat de eigen gemeente blijk geeft van betrokkenheid o.a. 
door het voeren van speciale financiële acties. 
Na toekenning zal de bijdrage uitgekeerd worden bij aanvang van de 
werkzaamheden. 
Meer informatie vindt u op de website. 
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COLLECTE JONG PROTESTANT OP 31 JANUARI 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat 
kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een 
interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met 
wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij 
Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met 
geloofsonderwerpen. 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen 
kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze 
voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere 
groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan 
via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is 
een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. 
Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-
en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-
12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat 
JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen 
én buiten de kerk. 
Ook de jongerengroep van onze kerk heeft weleens deelgenomen 
aan cirkelslag. 
 
 
7 februari 2021 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bangladesh - Beter bestand tegen het water  
Tijdens de eerste zondag in februari wordt als regel gecollecteerd 
voor het werelddiaconaat.  
Als herinnering aan de hulp die ons land gekregen heeft na de 
watersnoodramp in 1953 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme 
bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. 
Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar 
ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen 
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die 
beter bestand zijn tegen storm en regen. 
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LIEFDE IS MEE WILLEN DRAGEN 
 
 
Liefde is mee willen dragen 
aan de eenzaamheid en pijn, 
is een antwoord op de vragen, 
die niet uit te spreken zijn. 
 
 
Liefde is je armen leggen 
om wie bang is en veracht, 
is dat ene woordje zeggen 
waar een angstig hart op wacht 
 
 
Liefde is diep mededogen 
met wie niet is te verstaan. 
Al het and’re is gelogen, 
Kan de levensnood niet aan. 
 
 
Liefde is de zin van ’t leven 
en ik vroeg in mijn gebed: 
Heer, wil ons daarmee omgeven 
Op de plaats waar U ons zet. 
 
 
Co ‘t Hart   
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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: 
 
 
 
 
 
 


