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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:   NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk 
                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com 
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell 
    Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572796 
 
SCRIBA:  Mevr. A. van Strien-van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 

Tel.: 0167-572682 
 
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. A. 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    

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 2 juli: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: JOP 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
 9 juli: 10.00 uur: Ds. C. Brakema; ’s Heer Abtskerke 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
16 juli: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
23 juli:  10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Kerk. 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
30 juli:  10.00 uur: Mevr. M. Maris; Nisse 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
 6 augustus: 10.00 uur: Ds. S. Tj. van der Hauw; Maasland   
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
13 augustus: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant 
 1e collecte: Zomerzending. KerkInActie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
20 augustus: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
27 augustus:  10.00 uur: Ds. W. Speelman; Barendrecht 
   1e collecte: Kerk 
   2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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 3 september:  10.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
   1e collecte: Kerk 
   2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie. 
 
KERKBLAD 
Het volgende nummer van het kerkblad verschijnt waarschijnlijk in 
week 35.  Kopij graag uiterlijk 26 augustus. 
Goede zomer gewenst, Anneke van Strien. 
 
VAN DE DOMINEE 
 
De feestloze tijd. 
 
Worden deze woorden in kerkelijk verband  gebruikt, dan wordt 
daarmee zeker niet een saaie, vreugdeloze periode aangegeven. 
Bedoeld is de periode tussen Pinksteren en Kerst, waarin er geen 
kerkelijke feesten zijn. De kleur van het kerkelijk jaar is groen. Te 
zien o.a. aan de kleur van de stola van predikanten als deze wordt 
gedragen.  
Groen: Zomertijd. Licht. Vreugde. Kerkelijk: tijd van het Koninkrijk 
van God. 
Lied 747 : 1 verbindt al deze beelden.  

‘Eens komt de grote zomer  
 waarin zich ’t hart verblijdt. 
 God zal op aarde komen 
 met groene eeuwigheid. 
 De hemel en de aarde 
 wordt stralende en puur. 
 God zal zich openbaren 
 in heel zijn creatuur.  

 
Eigenlijk is die term ‘feestloze tijd’ dus ongelukkig. Voor velen  is de 
zomertijd ook een fijne periode. De dagen zijn langer, de avonden 
duren  kort. De temperatuur is doorgaans prettig . Al kan het voor 
sommigen ook al gauw te warm zijn.  Of te droog. De scholen zijn 
dicht: vakantietijd! Er op uit trekken of thuis blijven: Dat wordt mede 
bepaald door behoefte, gezondheid, financiën of  werkzaamheden 
op het bedrijf. Veel activiteiten liggen ook stil in deze periode. Ook 
kerkelijk.  De bouw van de  nieuwe bijruimte kon ook ‘voor de zomer’ 
afgerond. Het is mooi geworden. En er wordt wekelijks al dankbaar 
gebruik van gemaakt. De officiële opening is rond het verschijnen 
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van deze editie. Ook vanaf deze plaats een woord van hartelijke 
dank aan allen die zich hebben ingezet voor de realisatie.   
 
Ik vond een geloofsbelijdenis van de hand van ds. Sytze de Vries, 
die ook een aantal liederen  schreef die in het Liedboek zijn 
opgenomen. Natuurlijk kun je een geloofsbelijdenis gedurende het 
heel jaar uitspreken en overdenken. Maar omdat deze 
geloofsbelijdenis ook goed aansluit op de beelden van deze 
“feestloze” periode, noem ik hem op deze plaats. Een belijdenis om 
hardop te lezen, of in stilte te overdenken;  om je aan vast te 
houden, of je erdoor te laten vasthouden. Als je op vakantie gaat, of 
als je, om welke reden ook, de vakantieperiode thuis doorbrengt. In 
elk geval verbindt een geloofsbelijdenis ons allen. Want het ‘ik 
geloof’ is altijd openomen in een ‘wij geloven’ en dit laatste gaat altijd 
aan het eerste vooraf.  
 
 Wij vertrouwen ons toe 

aan de God van ons leven. 
Hij heeft ons gedacht en uitgesproken, 
blijvend tot zijn vrienden bestemd.  
 
Hij wil bij ons wonen, 
onze Zon zijn. 
Zijn Naam is ons vertrouwd, 
van zijn trouw weten wij 
door Israël zijn knecht, 
door Jezus, zijn gezalfde.  
 
Wij geloven 
dat onze dagen niet tevergeefs zijn, 
ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven. 
Hij zal ons herscheppen 
naar lijf en leden nieuw, 
bekleed met Christus. 
 
Bewogen door zijn adem bestaan wij, 
van zijn liefde leven wij. 
En ieder mensenkind 
dat zonder waarde heet, 
zal Hij vernieuwen, glansrijk 
en naar de volle maat van zijn Beminde, Zijn Zoon. 
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Wij verwachten de nieuwe aarde, 
Waar de nacht is verbleekt, het verleden genezen. 
Zingenderwijs zullen wij daar leven 
want stralend is Hij over ons opgegaan. 
Ons blijvend thuis zal Hij dan zijn. 

 
Een goede zomertijd voor u allen gewenst. 
En een felicitatie voor degenen die hun opleiding met een diploma 
hebben kunnen afronden. En mocht het niet zijn gelukt, dan toch 
weer na de vakantie goede moed toegewenst. Een hartelijke groet. 
 
Ds. Henk van het Maalpad    
 
UIT DE GEMEENTE 
Vanwege de vakantie van Dominee van het Maalpad een stukje van 
de scriba uit de gemeente. 
We mochten dankzegging doen voor het thuiskomen uit het 
ziekenhuis van Riemon Backer. We wensen hem en de familie weer 
het allerbeste toe en hopelijk weer wat rust. 
Zondag 25 juni deden we voorbede voor mevrouw Janie Quak. Zij 
zal deze week geopereerd worden. Haar, haar man en de familie 
wensen we veel sterkte toe. 
Niet ieders verdriet of moeilijkheid is altijd zichtbaar. We wensen hen 
die dat extra nodig hebben Gods nabijheid toe. 
Maar ook dankbaarheid bij vreugdevolle gebeurtenissen. Zoals er in 
de afgelopen tijd heel wat jongeren in onze gemeente geslaagd zijn 
voor hun diploma. Onze hartelijke gelukwensen en succes bij 
verdere studie of werk gewenst. Ook de kinderen die afscheid 
nemen van de basisschool wensen we een mooi afscheid.              
Op naar de brugklas. 
En voor iedereen: een goede zomer toegewenst, of u nu op reis gaat 
of thuis blijft. Een hartelijke groet, 
Anneke van Strien        
 
GEPLAATST OP VERZOEK: 
 
Graag wil ik iedereen bedanken, ook namens Ina en de kinderen 
voor het vele medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 
Riemon 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  2 juli: Heleen de Jager Dominique van Nieuwenhuijzen 
  9 juli: Lisa van Splunter Anouk de Jager 
16 juli: Erna Verboom Bram van Nieuwenhuijzen 
23 juli: Marcia Backer Christiaan de Waard 
30 juli: Marjolein de Waard Driek van Nieuwenhuijzen 
  6 augustus: Heleen de Jager Chantal de Jager 
13 augustus: Lizette de Waard Christiaan de Waard 
20 augustus: Ingrid v.d.Velde Bram van Nieuwenhuijzen 
27 augustus: Lisa van Splunter Christiaan de Waard 
  3 september: Erna Verboom Driek van Nieuwenhuijzen  
10 september: Marcia en Anouk 3e collecte in de kerk.i.v.m. 
                                                                                     Startzondag 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  2 juli: Marja Potappel 
  9 juli: Miranda Wisse 
16 juli: Sylvia Reijngoudt 
23 juli: Fanny van Strien 
30 juli: Irene Boudeling 
  6 augustus: Fanny van Strien 
13 augustus: Irene Boudeling 
20 augustus: Natalie Nuijens 
27 augustus: Marja Potappel 
 3  september: Natalie Nuijens 
10 september: Sylvia Reijngoudt 
 
KERKTAXI 
  2-7: Sylvia     
  9-7: Bram en Coby 
16-7: Sjaak                       Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
23-7: Martijn en Joke        tot zaterdagavond contact opnemen  
30-7: Rien en Agnes         met Sylvia Reijngoudt. 
  6-8: Sylvia                         tel. 0167 573717 of: 06 28755011 
13-8: John en Lisa 
20-8: Bram en Coby 
27-8: Sjaak 
  3-9: Martijn en Joke 
10-9:  Rien en Agnes 
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BLOEMEN IN DE KERK. 
 
In juli worden de bloemen verzorgd door Nel Nunnikhoven 
In augustus hoopt Wendy Geluk dat te doen, terwijl in september 
Rita Boudeling aan de beurt is. 
 
STARTZONDAG 
 
Op zondag 10 september hebben we startzondag. Tijdens die dienst 
zal er de bevestiging zijn van Ike de Jager tot ouderling en afscheid 
van Anneke van Strien, die dan wordt ontheven uit het ambt. 
Medewerking is er van het koor: d’Accord uit Tholen. 
Over verdere activiteiten wordt u in de kerk geïnformeerd en in het 
septembernummer van dit kerkblad.   
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
  2-7-1945.Mevr.J.M. Walpot-v.d.Reest.Plataanstr.13.4675 AW  
                                                                                        St.Ph. 
10-7-1936. Dhr. G.Walpot .Plataanstraat 13.4675 AW St.Ph. 
30-7-1929. Mevr.C.Quist-v.d.Male. Eendrachtstraat 22.4675 CS St.P 
10-8-1932. Mevr.A de Jager-Boudeling.Gebr.Delhezstr.1  4651 ZW 
                                                                                         Steenbergen 
12-8-1935.Mevr.J.Engelvaart-Zwikker. Steintjeskreek 8.4675RZ AJP  
12-8-1938 Dhr. W.Quak. Eendrachtstraat 37 4675CRSt.Ph. 
17-8-1942.Mevr.C.J.C.Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37 4675 RN AJP 
21-8-1941.Dhr. G den Haan. Deensestraat 9.4675 CM St.Ph. 
 
 
GETELDE COLLECTEN OP 31 MEI 
 
High tea € 65,-- 
Kerk 148,27 
Onderhoud 237,00 
Diaconie deur 66,10 
Avondmaalscollecte voor  
            Voedselbank 54,25 
Diaconie 94,18 
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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: 
Een gebed na moord in Colombia 

Achtergrondinformatie. 
In Juni kreeg Kerk in Actie het afschuwelijke bericht dat Bernardo 
Cuero, een van de leiders van onze partnerorganisatie Afrodes in 
Colombia is vermoord.    Afrodes komt op voor de belangen van 
Afro-Colombianen, die van hun geboortegrond verjaagd zijn door het 
gewelddadig conflict in Colombia, en wiens rechten doorlopend 
geschonden worden. 
Wij vragen voorbede voor zijn familie, zijn vrienden, voor Afrodes en 
voor de Afro-Colombianen voor wie hij opkwam.  Bidt u mee? 
 
Gebed. 
Goede God van recht en vrede, 
Wij bidden u om troost voor de familie en vrienden van Bernardo 
Cuero, die vermoord is vanwege zijn inzet voor de zwarte bevolking 
in Colombia. Wilt u hen kracht geven om zonder Bernardo verder te 
gaan. Wilt u hen helpen niet verbitterd te raken door zoveel onrecht 
en geweld. 
 
Wij danken u voor alles wat de ontheemde Afro-Colombiaan 
Bernardo Cuero voor zwarte Colombianen heeft kunnen doen, onder 
andere via de organisatie Afrodes. Wij danken u voor de moed die hij 
getoond heeft, ondanks jarenlange bedreigingen. Wij bidden u voor 
de medewerkers van Afrodes. Troost hen. Bemoedig hen, geef hen 
de kracht om de strijd voort te zetten tegen het onrecht ,dat zoveel 
Afro-Colombianen aangedaan wordt. Geef hen hoop om het vol te 
houden. Wilt u de Afro-Colombianen behoeden en zegenen. 

God, wij bidden u voor de Colombiaanse overheid en de 
Colombiaanse bevolking. We horen over vrede in Colombia, terwijl 
de samenleving nog vol geweld en onrecht zit. Wilt u Colombianen 
helpen de welvaart beter te verdelen. Wilt u de overheid helpen 
onrecht aan te pakken en geweld tegen te gaan en te bestraffen. 
Wilt u hen oog geven voor de moeilijke positie van de Afro-
Colombianen. Wij bidden u dat de strijd van Bernardo Cuero niet 
voor niets is geweest, maar uiteindelijk tot een rechtvaardige 
samenleving mag leiden, waarin Afro-Colombianen een 



10 
 
gelijkwaardige plek hebben. Amen 
de ZWO-groep 

 
Een kijkje bij het kind 
Met de Pinksteren werd   

“De kracht van de Heilige Geest” uitgebeeld 
in een hele mooie rode hartvormige ballon 
waarin met kracht lucht was geblazen. Maar 
de mooie ballon was verstopt in een grote 
doos en die lieten de kinderen aan ons zien 
toen ze terug kwamen in de kerk (zie foto 
hieronder en op onze site staat het filmpje). De zondag erop waren 
er meerdere kinderen in onze dienst die alweer wat ouder zijn. Op 
uitnodiging van de leidster is er speciaal voor hen gesproken over 
wat je nu eigenlijk hebt en kunt met de dingen die je hoort in de 
dienst voor het kind. Tevens is er een mooie kaars gemaakt met 
daarop een spreuk die op dit onderwerp aansloot. 

Op Vaderdag is er een mooie map gemaakt voor de papa’s met de 
volgende tekst: “God schiep een unieke vader met een glimlach vol 
optimisme en vol vergeving Hij creëerde een geweldige man en 
deze papa schonk Hij aan mij! Hierop aansluitend is het verhaal van 
de verloren zoon gelezen en is er gesproken over dat vaders altijd 
blij zijn als je thuis komt en je vergeven.                                          
Op de laatste zondag van deze maand is er vertelt over de Farao die 
de Israëlieten niet wilde laten gaan en op bevel van God liet Mozes 
de stok in een slang veranderen. De magiërs van de Farao deden 

dat ook, maar de slang 
van Mozes at deze 
slangen op; God is de 
sterkste en zorgt ook voor 
ons. 

(foto: heliumballon van 
een hart met daarop een 
duif) 
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KINDERPAGINA 
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Uitnodiging: kom op de koffie 
 
Op maandagochtend 3 juli, 7 augustus, 4 september  
staat de koffie/thee met (ontbijt)koek weer klaar  bij Wendy.  
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong & oud” van harte welkom!  
Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail! 
Hogeweg 2, St Philipsland.  
0167 572455 / 06 23272455,  J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
DABAR 
 
Evenals voorgaande jaren werkt Dabar dit weer namens de kerken 
op Tholen en Sint Philipsland op Camping Stavenisse. 
Dit jaar zijn er teams van 22 juli tot 19 augustus. 
Wij wensen ze daar een mooie, vruchtbare periode toe. 
 
OPLOSSING ZOEKPLAATJE 
 
Oplossing van “Zoek de zeven verschillen”: 
Hoofddeksel Farao, plant, patroon op de pilaren, patroon op de 
achtermuur, stoel Farao, Arm Aäron & kleding Mozes 
 
13 augustus 2017, collecte Kerk in Actie Zending: 
 Versterk geloven in Egypte 
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich 
staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. 
Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. 
De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner 
van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer 
dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar 
mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar 
mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en 
twaalfduizend prijswinnaars. 
Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap. Geeft u ook? 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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HET KOMPAS 
 
Van mijn ankers losgeslagen, 
drijf ik hulpeloos in zee, 
als een speelbal van de golven, 
met de wilde winden mee. 
 
Niemand zal mij kunnen redden. 
Maan en sterren ze gaan schuil, 
achter grimmig grijze wolken. 
Niemand weet hoe of ik huil, 
 
omdat straks mijn schip zal breken. 
En misschien is dat een troost. 
Maar als dan de nood het hoogst is 
en de zee het allerboost, 
 
komt er op mijn wrakke scheepje, 
plotseling een Man aan boord, 
die mijn tranen toch gezien heeft, 
en mijn angst heeft aangehoord. 
 
Hij neemt kalm het roer in handen 
en ik laat Hem stil begaan. 
Ik herken Hem aan Zijn handen 
En ik heb Zijn blik verstaan. 
 
Ach, ik durf Hem niet te naadren, 
maar Hij zegt: Weest niet bevreesd. 
Wees toch niet zo ongelovig, 
Ik ben steeds nabij geweest, 
 
want Ik zal de mijnen redden. 
Géén zal er verloren gaan. 
Welk gevaar je zal bedreigen, 
Ik zal het voor je verslaan. 
 
Neem het roer maar weer in handen, 
want je moet nog even voort, 
maar er kan je neits gebeuren, 
Ik laat mijn kompas aan boord. 
 
En als ik weer aan het roer sta, 
Weet ik, ik kom veilig thuis. 
Zijn kompas; het staat er borg voor. 
’t Is het altijd reddend kruis. 
 
                         Uit: Tegenwind van Co ’t Hart.       
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LIED VOOR REIZIGERS 
 
Wanneer we onze rugzak pakken en onderweg gaan 
op zoek naar een ander land, ver weg van alles wat we kennen 
wanneer we onze vleugels willen uitslaan 
dan is God onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander…. 
 
Soms lijken nachten eenzaam, en is de lucht vol donkere wolken 
Waar geen zonnestraal doorheen kan. Maar God zal er vol liefde 
zijn; 
Want God is onze reisgenoot; we ontmoeten hem in de ander… 
 
Onze kinderen zullen ons verlaten, vrienden gaan een andere kant 
op 
Wat altijd blijft, dat is het hart dat vertrouwen mag op God: 
Want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander…. 
 
In de uitgestoken hand en door de open deur van vreemden 
Ontmoeten we de liefde, en we weten dat God daat ook is; 
Want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander… 
 
 
Shirley Murray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


