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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
   
 7 juli:   10.00 uur: Ds. E van Rooijen ; Noordeloos  
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud  Deurcollecte: Zending 
 
14 juli: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
 1e collecte:  Kerk 
 2e collecte: Onderhoud  Deurcollecte: Diaconie 
 
21 juli:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud  Deurcollecte: Zending 
 
28 juli:  10.00 uur: Ds. G. Goverts; Dordrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud   Deurcollecte: Diaconie 
 
  4 augustus:  10.00 uur: Ds. O. Boersma/ H. Klip    
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud    Deurcollecte: Zending 
 
11 augustus: 10.00 uur: Ds. E.E. Barendregt; Dinteloord 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud.  Deurcollecte: Diaconie 
 
18 augustus: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud.  Deurcollecte: Zending 
 
25 augustus: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-leur 
                                                                Viering H.A. aan tafel  
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud.  Deurcollecte: Diaconie 
 Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 
  1 september:10.00 uur: Kandidaat E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending  
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KERKBLAD 
Kopij voor het septembernummer ontvang ik graag uiterlijk 24 
augustus. 
Een fijne zomerperiode toegewenst, hartelijke groet,  
 Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
De paden op, de lanen in,…… 
 
Wellicht dat ouderen onder ons dit kinderversje nog op school 
hebben geleerd. Het begin luidt als volgt: 

De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas. 
Met stralend oog en blijde zin. 
En goed gevulde tas. 

Een marsliedje. En onderweg wordt van zon en natuur genoten en 
de spieren van ‘been en kuit’ versterkt. En dat alles natuurlijk 
‘ordentelijk in de maat’. ‘Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom, 
bom.  Al wand'len w'uren lang.’ 
 
Ik denk dat dit liedje in gedachten kwam toen ik las dat er weer velen 
zijn die deze zomer op  pad gaan. Natuurlijk is een marsliedje geen 
pelgrimslied. Maar er  is bij alle verschil ook enige overeenkomst: 
beiden zijn liederen voor onderweg.  En beide zijn liederen die tocht 
al zingend lichter willen maken. Wie heeft nooit eens bij een 
wandeling een lied voelen opborrelen en daardoor gemerkt dat het 
lopen  neuriënd of zingend makkelijker leek te gaan? 
 
Bij een aantal psalmen staat het opschrift; ‘pelgrimslied’ (zie de 
psalmen 120 t/m 134). Hoogstwaarschijnlijk gezongen tijdens 
feesten waarop vanuit stad en land mensen letterlijk naar de tempel 
in Jerusalem ‘pelgrimeerden’. Maar ook zijn het liederen die figuurlijk 
gesproken met je mee kunnen gaan als je onderweg bent in je leven.  
Zo’n lied is Psalm 121.  In de Bijbel in Gewone Taal (BGT)  staat er 
boven  ‘Een lied voor de reis naar Jeruzalem’ . 
 

Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar komt mijn hulp vandaan. 
2 Daar is de Heer, hij helpt mij. 
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
 



5 
 

3 De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
4 Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
 
5 De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, 
bij hem ben je veilig. 
6 Er overkomt je geen kwaad, 
niet overdag en niet in de nacht. 
 
7 De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
8 De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, 
je leven lang. 

Een beurtzang. Waarmee pelgrims op hun weg worden gezegend.  
Deze psalm waarin het vaste vertrouwen op de Heer wordt 
bezongen zal ook tot vragen leiden. Wie door omstandigheden of 
gebeurtenissen op de levensweg hard onderuit is gehaald of gegaan  
zal dit lied wellicht niet zomaar kunnen of willen meezingen.  Omdat 
het niet klopt met de ervaring.  Vertrouwen op de Heer blijkt geen  
garantie dat onheil je niet zal treffen. Onderweg blijkt niets 
vanzelfsprekend. Er kan van alles gebeuren. Vertrouwen op de Heer 
is geloof dat je op jouw levensweg gezegend bent met een Vriend 
die met je meegaat.  En bij Wie je beschutting en bescherming mag 
zoeken en zal vinden. Ook als vragen pijn doen. En onbeantwoord 
blijven.  
 
De paden op , de lanen in,….. op weg naar elders of gewoonweg 
thuis, vanwege werk, of gezondheid. 
Welke gewone weg of welk nog onontdekt pad deze zomer ook 
wordt gegaan, al zingend wordt je toe gebeden:  
De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee bij hem ben je veilig. 
Je gaat niet alleen.  
Een gezegende zomertijd toegewenst!  
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Afwezigheid predikant. 

Tot en met zondag 7 juli  ben ik nog afwezig. Mocht u contact willen 

hebben met een predikant dan kunt u bellen met                             

Joke Bomas (06-55107947) .  Zij weet welke predikant waarneemt.  

 
UIT DE GEMEENTE 
 
In verband met de afwezigheid van onze predikant, ditmaal een 
schrijven van de scriba. 
 
Juni is altijd een spannende tijd voor veel leerlingen. Of je nu 
examen moet doen, of nog hard moet blokken voor de laatste cijfers, 
het is altijd de vraag: ben ik geslaagd, ga ik over? Mocht je geslaagd 
zijn of over gaan, dan feliciteren we jullie hiervan harte mee! Mocht 
je een herkansing hebben, of je moet een jaar over doen, geef de 
moed niet op en veel succes hierbij. Geniet allemaal vooral van jullie 
vakantie, om fris weer aan het nieuwe jaar te beginnen. 
 
In de vakantietijd gaan velen eropuit, om even los te komen van de 
dagelijkse beslommeringen en drukte, zodat men bij terugkeer weer 
vol energie de taak die je wacht kan vervullen.  
Helaas geldt dit niet voor iedereen. We denken hierbij aan de 
gemeenteleden die het niet gemakkelijk hebben door hun 
lichamelijke gesteldheid en beperkingen kunnen ervaren op vele 
manieren.  
We wensen hen kracht toe om het pad te bewandelen dat zij moeten 
gaan.  
Dat ze zich omringt weten met de liefde en trouw van God en allen 
die om hen heen staan. Dat we ook als gemeente mogen omzien 
naar elkaar in moeilijke tijden. 
 
Waar u zich naar toe begeeft, of hoe uw situatie ook mag zijn, we 
hopen dat iedereen toch kan genieten, soms kan het al van iets heel 
kleins zijn. 
 
Hartelijke groet, Joke Bomas 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
   7 juli:  Leontine en Christian Jop de Jager 
14  juli:  Erna Annemiek Verboom 
21  juli:  Marjolein en Amanda Babette Reijngoudt 
28  juli:  Heleen en Chantal Joost Wisse 
  4  aug. Lisa en Anouk Pieter Jan de Waard 
11  aug. Judith en Christian Mark Wisse 
18  aug. Lizette en Naomi Jop de Jager  
25  aug. Ingrid Annemiek Verboom 
  1  sept: Leontine en Amanda          Babette Reijngoudt 
  8  sept: Lisa en Chantal           Joost Wisse 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  7 juli: Natalie 
14 juli: Irene 
21 juli: Sylvia   
28 juli: Fanny 
  4 aug. Wendy 
11 aug. Irene 
18 aug. Natalie 
25 aug.: Marja 
  1 sept: Meta 
  8 sept: Sylvia 
 
ROOSTER KERKTAXI:  
  7 - 7 John en Lisa 
14 - 7 Martijn en Joke 
21 - 7 Bram en Coby        Voor vragen over de kerktaxi kunt  
28 - 7 Rien en Agnes        u tot zaterdagavond contact opnemen 
  4 - 8 Sylvia                      met Sylvia Reijngoudt 
11 - 8 Sjaak                       tel.  0167 573717 
18 - 8 John en Lisa                of : 
25 - 8 Bram en Coby               06 28755011 
 1 - 9 Martijn en Joke 
 8 - 9 Rien en Agnes 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In juli hoopt Riet Wisse te verzorgen, in augustus Joke Bomas en in 
september Marie Maas. 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
  2-7-1945.Mevr.J.M. Walpot-v.d.Reest.Plataanstr.13.4675 AW St.Ph  
  9-7-1948  Dhr. J. Quist. Noordweg 6. 4675 RP AJP.                                                                                       
10-7-1936. Dhr. G.Walpot .Plataanstraat 13.4675 AW St.Ph. 
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. 
 
Alle jarigen : hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
Gods onmisbare nabijheid in uw nieuwe levensjaar. 
 
VANUIT  DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft op 20 juni de laatste vergadering van dit 
seizoen gehad. 
Hieronder enkele punten uit de vergadering. 
De kindernevendienst hoopt op 22 juni weer een creamiddag te 
organiseren, met als thema Circus.  De jongerengroep starten in het 
najaar weer en de soos heeft een kampvuuravond gehad, met 11 
deelnemers, een mooi aantal. 
In het verslag van de vorige kerkenraad stond vermeld dat er geen 
predikant gevonden was voor de dienst van 4 augustus, waardoor 
we leesdienst zouden houden. Het kerkblad gaat digitaal ook naar 
veel (oud)predikanten en dit heeft tot gevolg dat de familie Boersma 
spontaan aanbood om deze dienst voor ons in te vullen. Reuzefijn 
dus. 
Een aantal kerkenraadsleden zijn naar de bijeenkomst geweest met 
de andere Gereformeerde kerken van Tholen. Ditmaal waren we te 
gast in de gereformeerde kerk van Oud Vossemeer. Het was een 
fijne avond, waarin met elkaar ervaringen uitgewisseld werden m.b.t. 
het vieren van het avondmaal. Hoe doet iedere gemeente dit. 
Daarnaast is het goed om van elkaar te weten wat er leeft in de kerk 
en wat de plannen zijn. Al met al een goede avond, die volgend jaar 
weer georganiseerd zal worden. De gereformeerde kerk uit Tholen 
zal dan de gastheer zijn. 
Vanuit het college van kerkrentmeesters werd gemeld dat 
verplaatsing van de gasmeter (nog) niet gedaan is. Men is bezig hier 
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een afspraak voor te maken. De beamer hangt, nu nog de 
benodigde bijkomende zaken regelen, voordat we gebruik kunnen 
maken van de beamer. 
De ZWO/diaconie heeft een classisvergadering gehad en zijn al 
bezig met hun volgende project dat ze willen gaan steunen. Het 
huidige project loopt nog 1 jaar. 
Op 22 september is de startzondag gepland. Tijdens deze dienst zal 
ook belijdenis gedaan worden door een drietal personen en 
bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en afscheid van aftredende 
ambtsdragers genomen worden. In het volgende kerkblad komen we 
hier uitgebreid op terug. 
We bespreken alle pastorale zaken uit onze gemeente. 
Ook de kerkenraad stopt even met vergaderen, maar donderdag 15 
augustus gaan we weer starten met het nieuwe seizoen, door onze 
eerste vergadering dan te houden. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 
Van de kerkrentmeesters 
 
Voor het bedienen van de beamer hebben we nog een laptop nodig. 
Voor we een nieuwe kopen… is er misschien iemand die een laptop 
‘over’ heeft of zelf toe is aan een nieuwe? We nemen de oude graag 
van u over (als deze geschikt is om de beamer aan te sturen).  
Graag contact opnemen met Natalie 
 
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.  
Voor nu:  5 augustus, 2 september 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
Antwoord puzzel op pag. 14: 
Maar wie geboren wordt door de Geest zal eeuwig leven. 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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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: 
Zuid-Afrika 
 
Achtergrondinformatie. 
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun 
toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 
gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare 
school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. 
Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze 
kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. 
 
Gebed.  
Gebed uit Zuid-Afrika. 
God, Hoe geweldig is het, hoe fantastisch, om genezen te zijn van 
de bijtende ziekte van racisme en onderscheid, om te leven als uw 
volk, samen in harmonie.  
Uw Geest zal dan de harten en geesten van alle mensen vervullen. 
Niemand zal meer beoordeeld worden op basis van ras of kleur; 
maar iedereen zal bestuurd met recht en integriteit.  
Oorlog zal voorbij zijn en mensen zullen samen hun land opbouwen. 
Er zal niet gelet worden op huidskleur, omdat iedereen gezien wordt 
als mens van God, omdat U ieder mens maakte naar Uw eigen 
beeld.  
En dit zal het begin zijn van wat U beloofde: het leven dat nooit 
eindigt! 
Amen. 
 
Vakantietijd. 
De vakantietijd komt er weer aan. Een heerlijke tijd voor 
ontspanning, er tussenuit zijn, even weg uit de vertrouwde 
omgeving. Vele mensen gaan op reis, om nieuwe wegen te 
ontdekken. Het leven zelf is ook een reis. Mooie en moeilijke 
momenten, bergen en dalen wisselen elkaar af. Een gebed voor 
onderweg: 
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Gebed. 
Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld, 
vol wonderen en zó mooi.  
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, 
en onder mij de aarde en de rots. 
Op pad zijn met U, broeder Jezus, 
is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 
en op het kruispunt afscheid nemen, 
wetend dat U met ons allen bent. 
Op pad zijn met U, Heilige Geest, 
is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 
en dan zo uw lied zingen, 
dat anderen het kunnen horen. 
Amen 
De ZWO groep 
 

 
CBS “Het Kompas”  

Steintjeskreek  2 

4675 RZ Sint Philipsland/AJP    

Tel. 0167-573173 

www.cbshetkompas-ajp.nl   
 

Gevraagd: vrijwilligers om te helpen bij het overblijven 

Beste lezers, 

Graag wil ik een oproep doen voor vrijwilligers die ons willen helpen bij het 

overblijven op onze school.  

De kinderen blijven over op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00-

13.05. 

Het lukt ons niet meer om alleen met eigen ouders het aantal helpers op peil te 

houden. 

Misschien vindt u het leuk om ons te helpen tegen een (kleine) 

vrijwilligersvergoeding? 

U kunt altijd vrijblijvend informatie opvragen bij Cokky Schults: 

c.schults@vpcotholen.nl 

U mag ook gerust eens op school komen kijken (zomervakantie vanaf 5 juli; we 

starten 20 augustus weer op school). Wij zouden erg geholpen zijn met extra hulp! 

 

Met vriendelijke groet, 

Cokky Schults-van Goch,     Directeur CBS Het Kompas 

mailto:c.schults@vpcotholen.nl
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Kijkje bij het kind 
Op zaterdag 22 juni hadden we  
een gezellige crea-kindermiddag in- en om de kerk, 
waarin we met elkaar hebben gezongen, geknutseld, 
spelletjes gespeeld, van lekkers hebben gesnoept 
en vooral veel plezier gemaakt!  
Deze middag had het thema ‘Circus’. Maar wat heeft 
het circus dan met het geloof en de kerk te maken? 
In het circus zien we mensen en dieren met 
bijzondere talenten. Deze middag hebben we met de kinderen gewerkt over 
welke talenten ze zelf hebben gekregen van God, hoe we elkaar nodig 
hebben en hoe we elkaar kunnen helpen met onze talenten.  
Daarnaast hebben we ook gesproken over en gekeken naar de dieren uit 
de schepping van God. De dieren zijn allemaal zo verschillend en hebben 

allemaal hun eigen specialiteiten en talenten.  
We kunnen terugblikken op een geslaagde middag, waar de kinderen 
zichtbaar van hebben genoten! 
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KINDERPAGINA 
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GETELDE COLLECTEN OP  6 JUNI 
 Cash bonnen totaal 
Zending deur € 65,57 € 41,50 € 107,07 
Kerk 33,70 28,00 61,70 
Syrië 134,60 30,50 165,10 
Diaconie 49,45 55,50 104,95 
Avondmaal 71,00 10,00 81,00 
JOP 28,95 27,50 56,45 
Diaconie deur 13,50 10,50 24,00 
High tea 236,80 
Ingeleverd vet 25,00 
Onderhoud 112,35 90,00 202,35 
 
UIT HET LIEDBOEK: ZINGEN EN BIDDEN IN HUIS EN KERK: 
In het liedboek staan heel mooie, voor ons onbekende liederen en 
gedichten. Af en toe zal ik er één plaatsen in ons kerkblad. 
 
Uit blz. 1329: 
Wees gezegend,  
Waar je ook heengaat,  
Wees gezegend. 
 
VOOR ONDERWEG 
Open mij, 
les mijn dorst, 
stil mijn verlangen 
te zijn 
wie ik mag zijn, 
aanvaard door jou, 
Aanwezige, 
aanvaard door mezelf, 
ongedurig, afwezig. 
Zend boden op mijn weg, 
engelen met geduld, 
naasten met liefde, 
vreemden 
die vrienden blijken. 
Open mij, 
stil mijn verlangen.                    
 
Nico Vlaming    
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Kleurplaat voor de kleintjes. 
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GENOEG 
 
 
                                      Dan was jij de herder 
                                      en ik was het schaap………. 
 
Jij zoekt voor mij 
groen grazig gras, 
Ik voel me vrij, 
speel zonder jas. 
 
En als ik blaat, 
begrijp jij mij. 
Loop ik op straat, 
ben jij er bij. 
 
In diepe nacht 
maak jij het licht. 
Jij houdt de wacht, 
jij blijft in zicht.  
 
Als ik jou heb, 
heb ik genoeg   

 
 

Erik Idema 
 

 
Uit het liedboek zingen en bidden in huis en kerk 
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IN HET DONKER 

 
Als het leven zwaar is, 

te zwaar lijkt om te dragen, 
vergeet dan niet dat er Een is 

die je om hulp kunt vragen 
 

Als het binnen donker is, 
te donker om te leven, 

vergeet dan niet dat er Een is 
die jou zijn licht wil geven. 

 
Als je je zo verdrietig voelt, 

je tranen niet te stelpen, 
weet dan dat er een Trooster is 

die ook jou wil helpen. 
 

Als je niet meer bidden kunt, 
geen woorden meer kunt vinden, 
luister dan maar naar zijn stem 

Hij noemt je: Zijn beminde!    
 
 
 
 
Uit: Voor deze gelegenheid  gedichten van Ina van der Beek 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 


