
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jaargang 68       nr. 3            januari    2023 
 
 

mededelingenblad van de 
 

gereformeerde kerk te 
 

Anna jacobapolder. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



2 
 
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.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-21396036 
                                   E-mail:  mjtichem@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
PREDIKANT:  Vacant  
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    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 
 
 
  8 januari: 10.00 uur: Ds. Timmers; Roosendaal. Koffiedrinken  
                                                                                 na de dienst 
 1e collecte: Stichting steunfonds voor het protestantisme 
                   2e collecte: Onderhoud                             in het zuiden   
 3e collecte: Diaconie 
 
 
15 januari: 10.00 uur: Ds. A.A. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
 
22 januari: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
 
29 januari:  10.00 uur: Ds. S.J. v.d. Hauw; Noordgouwe 
 1e collecte: Jong Protestant 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
 
  5 februari: 10.00 uur: Drs. E. Leune; Benthuizen 
 1e collecte: Werelddiaconaat 
 2e collecte: Onderhoud  
 3e collecte: Diaconie             
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KERKBLAD 
 
Vanaf deze plaats wens ik alle lezers van ons kerkblad een heel 
gezegend en voorspoedig 2023 toe.  
Kopij voor het februari nummer krijg ik graag uiterlijk zaterdag 28 
januari. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 

UIT DE GEMEENTE 
 
“Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die wij van hem 
mochten ontvangen”. Op 6 december overleed dhr L. Verwijs, 
echtgenoot van mw L. Verwijs uit de Noordweg. We wensen de 
familie - en in het bijzonder Lien - veel sterkte en Gods nabijheid om 
dit verlies te dragen. 
 
Al jaren kampt mw Coby Quist – van der Reest met klachten als 
gevolg van de ziekte van Lyme. Ze hoopt van harte dat de 
behandelingen die ze nu ondergaat, het gewenste resultaat mogen 
hebben. We wensen haar veel sterkte en moed om vol te houden. 
 
Na haar auto ongeluk in augustus blijft mw A. Bouman – van den 
Bos nog veel last houden van haar wervels. Haar gekneusde ribben 
zijn gelukkig hersteld. Ook is ze mantelzorger voor haar man. Dit 
alles maakt dat we haar nog moeten missen in de kerk. Wel blijft ze 
hoop houden dat ze dit weer op kan pakken. 
 
Mw Angelique Walpot kreeg tijdens haar werk een hartaanval, 
waardoor ze tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen is geweest. 
Gelukkig gaat het nu goed, maar de schrik zat er behoorlijk in! 
 
Aan het begin van een nieuw jaar, zijn we gewend elkaar het 
allerbeste en een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen. 
We denken in deze tijd vooral aan de mensen waarbij dit niet 
vanzelfsprekend is. 
We denken ook aan mensen die hier niet bij naam genoemd worden, 
maar die wel zorgen hebben over gezondheid of financiën. 
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Dit nieuwe jaar is een geschenk van God. 
Dank hem op de vreugdevolle dagen 
Vertrouw hem in de moeilijke periodes 
Zoek hem op de drukke momenten 
Prijs hem in de vredige tijden 
En onthoud dat Hij altijd bij u is. 
 
Namens de kerkenraad, Erna Verboom 

VANUIT DE KERKENRAAD 

De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 15 december. 
Iedereen werd welkom geheten en Rien las een stuk tekst voor uit 
de Bijbel en ging ons voor in gebed. Vanaf 1 januari zingen we als 
kinderlied “Jezus is de Goede Herder”. We hebben er voor gekozen 
om alleen het refrein te zingen. 

De jongerengroep heeft met kerst een mooie scheur(dag)kalender 
ontvangen. Alle kinderen die van de basisschool af zijn, zijn welkom 
bij de jongerengroep en de jeugdsoos. 

We hebben als kerkenraad het Heilig Avondmaal van 27 november 
geëvalueerd. Voortaan zal de dominee het lakentje, wat over het 
brood en de wijn ligt, eraf halen. 

Wanneer we het brood eten, kunt u het bord met stukjes brood rond 
geven. Wanneer iedereen een stukje brood heeft gepakt, zullen we 
tegelijk opeten. Wanneer we zover zijn om de wijn te drinken, mag 
een ieder een bekertje van het dienblad pakken. Het kan zijn dat u 
op de tweede bank zit i.p.v. rond de tafel. In dit geval zal de 
ambtsdrager van dienst u brood en wijn aanbieden. Wanneer 
iedereen een bekertje wijn heeft gepakt, is het mooi als iedereen dit 
tegelijk opdrinkt. 

Op 1 december werd er een ouderenmiddag georganiseerd. Het was 
een mooie middag en er was een goede sfeer. Een kleine 20 
personen waren aanwezig. Er werd een mooie quiz gehouden, 
waarin allerlei verschillende vragen de revue passeerden.           
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Voor een hapje en een drankje werd gezorgd en rond 17u ging 
iedereen huiswaarts. 

De notulen van de gemeentevergadering zijn vastgesteld, en zijn op 
te vragen bij de scriba. 

Vlak voor kerst werden de 70-plussers verblijdt met een mooie 
kerstattentie. Het was heel erg fijn dat alle tasjes zijn bezorgd bij de 
betreffende leden. Hartelijk bedankt hiervoor. 

De feestdagen liggen inmiddels achter ons. De dienst op kerstavond 
was een prachtige dienst, waarin de kerkenraad hun steentje 
bijdroeg, en het gelegenheidskoor mooie liederen zong. Helaas 
moesten we het blazersensemble missen door ziekte. Op eerste 
kerstdag konden we genieten van het project van de 
kindernevendienst. De kinderen en leidsters hebben hard gewerkt 
om er een prachtig project van te maken. Na de dienst kregen alle 
kinderen een mooi aandenken mee. 

De kerkenraad is nog steeds op zoek naar ambtsdragers. Inmiddels 
kunnen wij u vertellen dat er gesprekken plaatsvinden met twee 
kandidaten. Hopelijk kunnen wij u binnenkort meer informatie geven. 

We sluiten de vergadering af en zingen met zijn allen het nieuwe 
kinderlied: “Jezus is de goede Herder”. 

Hartelijke groeten van de kerkenraad. 

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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ROOSTERS 
                    Oppasdienst    Kindernevendienst 
  8 jan. Arie Sylvia 
15 jan. Corrie Fanny 
22 jan Erna Heleen 
29 jan. Leontine Mariëlla 
  5 feb. Judith Natalie 
 
ROOSTER KERKTAXI 
  8-1  Sylvia 
15-1  Martijn en Joke     Voor info tot zaterdagavond: 
22-1  Bram en Coby       Sylvia Reijngoudt 
29-1  Rien                       0167 573717 
  5-2  Sjaak                       06- 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In januari zal Meta de bloemen in de kerk verzorgen terwijl Wendy 
dat in februari hoopt te doen.  
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
ACTIE KERKBALANS 
Mocht uw bijdrage over 2022 nog niet ontvangen zijn, dan heeft u 
inmiddels een herinnering ontvangen. 
De envelop voor 2023 kunt u tegemoet zien in de periode van 
 14 tot 28 januari 2023. Doet u ook weer mee? 
 In de brief vindt u de datum dat de envelop weer wordt opgehaald. 
Wilt u bij het betalen van uw bijdrage uw registratienummer 
vermelden? Alvast dank daarvoor. 
 
COLLECTES 
Als bijlage de QR codes voor de maand januari. De QR code kan 
gescand worden met de smartphone en als u het kerkblad digitaal 
ontvangt, kan de bijbehorende link gebruikt worden. 
 
KERKBLAD 
Het abonnementsgeld voor het kerkblad 2023 mag weer worden 
overgemaakt. Het bedrag van € 10 kunt u overmaken op de rekening 
van de kerk. Ook kunt u de QR code of betaallink gebruiken. 
Hartelijk dank alvast! 
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VAN DE ZWO-GROEP 
 
Afgelopen jaar zijn er giften overgemaakt aan o.a. de zusters in 
Kameroen en directe noodhulp via giro 555 voor Oekraïne. 
Ook in 2023 willen we weer het project Brabant voor Moldavie 
steunen, hiervoor zullen we diversen collectes houden, op de site 
van kerk in actie kunt u hier informatie over vinden 
 
Voor 2024 zullen we een andere projecten en doelen zorgvuldig 
uitzoeken en aan u informeren. 
Heeft u zelf een mooi project of doel in gedachte laat ons het weten, 
heeft u zelf interesse om in de Z.W.O. groep te stappen en mee te 
denken over projecten en doelen geef dit aan en dan kunnen we de 
mogelijkheden bekijken, 
 
Wat is ZWO? 
De ‘Z’ van ‘Zending’ 
In de Bijbel komen we op vele plaatsen oproepen tot zending tegen. 
Deze oproepen vinden we met name in het Nieuwe Testament. 
Jezus roept ook op tot zending. 
Bij zending denken veel mensen allereerst aan zendelingen die 
vanuit Nederland naar o.a. Indonesië of Afrika werden uitgezonden. 
We vergeten dan vaak dat ook de kerk in Nederland ontstaan is door 
zending. Wij zijn zelf zendingsland geworden. En zending is een 
zaak geworden van alle kerken. Niet alleen wij zenden mensen uit, 
maar ook de kerken van overzee. Samen met alle kerken wereldwijd 
zijn wij verantwoordelijk voor onze taak, de zendingsopdracht uit 
Mattheüs 28: 19. 
 
De ‘W’ van ‘Werelddiaconaat’ 
Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de 
gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is 
duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk wil daar, in 
verbondenheid met andere organisaties en kerken, een bijdrage aan 
leveren. De uitgangspunten van het werelddiaconaat zijn 
Barmhartigheid, Gerechtigheid en Bevrijding. 
 
De ‘O’ van ‘Ontwikkelingssamenwerking’ 
Ontwikkelingssamenwerking omvat de steun aan 
ontwikkelingsprojecten in arme landen. Die kan door overheden of 
particuliere organisaties (waaronder kerken) gegeven worden.      
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Wat moet er vanuit ons land aan politieke, sociale en economische 
veranderingen plaatsvinden waardoor de arme landen, en de 
mensen die daar wonen, echt verder geholpen worden? 
 
Voor nu wensen we iedereen de onderstaande zegenbede toe: 
 
De Heer zij voor u, om de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en te beschermen 
tegen gevaren. 
De Heer zij achter u, om u te bewaren voor gemene aanvallen van 
anderen. 
De Heer zij onder u, om u te troosten als u verdrietig bent. 
De Heer zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen 
vallen. 
De Heer zij boven u, om u te zegenen. 
Moge God zich over u ontfermen nu en altijd. 
Amen. 
de ZWO-groep 
 
Terugblik Kerstzangdienst. 
Het was op kerstavond weer een zangdienst als vanouds. 
Wat hebben we het allemaal fijn gevonden, dat we weer voluit de 
samenzang mochten zingen. 
Na twee jaar met een corona lockdown, waarin niks kon door 
besmettingsgevaar, was het weer mooi dat Kerstmis gevierd kon 
worden. 
Het koor heeft z'n best gedaan om zo goed mogelijk te zingen, en 
met veel plezier en inzet is dat ook gelukt. 
Bedankt Annet en Marieke, voor het leiding geven en begeleiden 
van ons gelegenheidskoor. 
Zelfs Nick Verkerke heeft een lied meegespeeld op de piano. 
Nick is al een paar keer in een kerkdienst geweest, om samen met 
Jan Nell de gemeentezang te begeleiden. We zullen nog vaker van 
hem horen. 
Het koor heeft een broodmaaltijd gedeeld als afsluiting van het 
Kerstproject, waar de dirigente en de organiste in de bloemetjes 
werden gezet. 
Nu weer even geen repetities, maar straks voor de Pasen hopen we 
weer te gaan zingen. 
Iedereen die aan de Kerstzangdienst heeft meegewerkt, heel 
hartelijk bedankt daarvoor. 
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Eetgroep voor alleenstaanden. 
De eetgroep heeft in december niet met elkaar gegeten. 
In januari gaan we weer van start, en wel op donderdag 26 januari 
om 16.45uur in de consistorie. 
Iedereen is van harte welkom, want samen eten is veel gezelliger 
dan alleen. 
We hebben dan gezellige gesprekken en delen lief en leed. 
Hartelijk welkom, en als U voor het eerst wil komen, en vervoer 
nodig hebt horen we het graag. 
Marianne Nell : 06-28414772 
 
GETELDE COLLECTEN OP 30 NOVEMBER 
 Cash Bonnen Totaal 
Kerk €  16,40 €  36,00 €  52,40 
Dankdagcoll. 334,10 41,50 375,60 
Diakonie 51,00 89,50 140,50 
Zending 34,50 45,00 79,50 
Avondmaalscoll. 69,85 18,50 88,35 
Pastoraat  
         eigen kerk 31,50 42,50 74,00 
Werelddiaconaat  
         Moldavië 25,00 29,50 54,50 
Onderhoud 67,30 118,00 185,30 
Oliebollen 329,55  329,55 
 
 
COLLECTE OP 8 JANUARI 
Op 8 januari is de collecte voor de Stichting Steunfonds voor het 
protestantisme in het zuiden. 
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in 
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die zijn 
gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. 
De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het vragen 
en verzamelen van steungelden bij kerkelijke gemeenten, 
instellingen en particulieren en door het op aanvraag beschikbaar 
stellen van gelden in de vorm van kredieten en subsidies aan 
kerkelijke gemeenten onder nader te stellen voorwaarden. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Bij de bouw van onze aanbouw hebben wij ook subsidie van deze 
stichting gekregen. Vandaar dat wij er ook 1x per jaar voor 
collecteren.  
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KINDERNEVENDIENST 
 
Zoals in het verslag van de kerkenraad staat zingen we als nieuw  
Kinderlied : Jezus is de Goede Herder. 
U kunt bij de koster een briefje krijgen met de tekst en melodie. 
De tekst is:  
Jezus is de Goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de Goede Herder, 
Brengt mij veilig naar de stal. 
 
60+ MIDDAG 
Op 1 december was er weer een  middag, georganiseerd door de 
kerkenraad met vrijwilligers. Het was een gezellige middag  
We hebben met begeleiding van Jan Nell diverse liederen gezongen. 
En er was een leerzame, gezellige quiz. En een hapje en een 
drankje. 
Al met al een fijne middag met gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Ik spreek vast namens alle aanwezigen als ik de organisatie hartelijk 
bedank.   Anneke  van Strien 
 
COLLECTE  29 JANUARI: JONG PROTESTANT 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk.  
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 en vaak ook diaconale 
thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo 
bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag 
versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge 
vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans 
om hen bij de kerk te betrekken. 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw 
Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor 
jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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DANKBAAR ZIJN 
 
 
Voor mij ligt een blad papier, 
leeg en prachtig wit. 
Het wacht geduldig op ’t moment 
dat ik mijn eerste woorden zet. 
Tien punten plaats ik onder elkaar 
want daar wil ik voor gaan. 
Daar komen positieve gedachten 
van dankbaarheid te staan  
 
Dankbaar voor de morgen, 
dankbaar voor mijn bed. 
Dankbaar voor het kopje thee, 
dat ik vanmorgen heb gezet. 
Dankbaar voor het licht, 
dankbaar voor de bomen. 
Dankbaar voor de mensen, 
die bij me zijn gekomen. 
Dankbaar voor de lessen, 
dankbaar voor de tijd. 
Dankbaar voor de lach, 
maar ook voor de gevoelde spijt. 
Ik laat mijn leven niet langer 
door zorgen en last bepalen. 
Door vooral mijn zegeningen, 
bij mij omhoog te halen. 
Waardoor het beter met mij gaat. 
Wees dankbaar voor het leven, 
voor liefde, vriendschap en geluk. 
Voor gezondheid en vertrouwen, 
Koester deze dingen, stuk voor stuk. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 

 


