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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. J Nell Langeweg 62  4675 RM 
               Anna Jacobapolder.tel.0167 572796 
    
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Zijpestraat 9 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 
   1 juli: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: JOP  (Landelijk jeugdwerk) 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
  8 juli: 10.00 uur: Ds. W. Speelman; Barendrecht 
 1e collecte: kerk. 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
15 juli:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
22 juli: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
29 juli: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Kerk  Bezoek Dabar team.  Koffie drinken  
 2e collecte: Onderhoud   3e collecte: Zending 
 
  5 augustus:  10.00 uur: Ds. J.M. Wilschut; Rockanje 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
12 augustus 10.00 uur: Ds. C. Biemond-Spek;  Bergen op Zoom. 
  1e collecte: Zomerzending K.i.A.  Viering H.A.(tafel) 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
  Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening. 
 
19 augustus: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
  1e collecte: kerk 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
26 augustus: 10.00 uur: Ds. B. Fockens; Terheijden 
  1e collecte: kerk 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
 2 september: 10.00 uur: Ds. C. Brakema; ’s Heer Abtskerke 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
Het eerstvolgende nummer van het kerkblad verschijnt in week 35. 
Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 25 augustus. 
Met vriendelijke groet,   Anneke van Strien                                                                                  
 
VAN DE DOMINEE 

‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift’ 

Deze woorden uit Jesaja 49 : 16 zullen niet zelden als dooptekst zijn 
meegegeven. In Jesaja zijn het woorden die de profeet namens de 
Heer tot Sion spreekt. Hoe zou de Heer Jeruzalem (Sion) kunnen 
vergeten? Onmogelijk! 

Bij een doop onderstrepen deze woorden de kwaliteit van de 
verbintenis die de Heer met de dopeling is aangegaan. Hoe ook het 
leven van dit kind zal verlopen, de Heer zal het nooit uit het oog en 
uit het hart verliezen. Heel de levensweg zal de Heer het trouw 
blijven. En zijn liefde aan dit kind willen schenken. In de hoop dat het 
kind gaandeweg deze liefde zal willen ontvangen en beamen. 

Toen een zoon in zijn leven een verkeerde weg was ingeslagen zei 
zijn vader in gesprek tegen me: ‘Hij is gelukkig gedoopt’. 
Oppervlakkig gehoord kan dit makkelijk klinken. Maar voor deze 
vader was het een geloofsbelijdenis waarmee hij staande hield dat 
‘Gods goedheid te groot is voor het geluk alleen’. (Lied 650) En die 
belijdenis hield hemzelf ook staande. Waar ouderlijke armen te kort 
(kunnen) lijken, zullen Gods armen dat niet, nooit, zijn.  
God is daarbij geen garantie voor succes, maar Hij blijft trouw. En 
laat niet los het werk dat zijn hand begon. Mooi om dat aan het begin 
van mensenleven te belijden, en het kind, bijv. bij een 
doopbediening, mee te geven. Als een reiszegen. Waarmee het in 
het leven op weg mag gaan. 
Niet toevallig dus dat die woorden over de handpalm van God 
terugkomen in een traditionele Ierse reiszegen. In het Nederlands 
vertaald (en vervolgens enigszins hertaald) is deze ook in het 
Nieuwe Liedboek terecht gekomen als Lied 821. Onder dit lied is 
daar de meer letterlijke vertaling weergegeven. 
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In deze periode van het jaar, wanneer sommigen van ons letterlijk op 
weg gaan naar een vakantiebestemming, past zo’n reiszegen goed. 
Maar ook als er geen sprake is van een vakantie elders, om wat voor 
reden ook (het werk, de gezondheidssituatie, de financiën bijv.) is 
zo’n reiszegen op zijn plaats. Want hij verwoordt dat ons leven niet 
maakbaar is, al wordt dat in onze cultuur dikwijls gesuggereerd. 
Gelukkig gebeurt er veel moois en goeds. Waar we blij mee zijn en 
dankbaar voor zijn. Maar ons overkomen ook ongewenste dingen. 
Onverwacht, ongevraagd. We hebben te leven met het onvolmaakte, 
het tekort, het gemis. De reiszegen is geen amulet die daartegen 
beschermt. Maar wel een goede wens waarmee we elkaar kunnen 
groeten als onze levenspaden kruisen. En wens die ons bepaalt bij 
zowel onze afhankelijkheid als mens alsook bij de trouw van God. 
Hieronder staat die Ierse reiszegen in de originele Engels tekst, met 
een daarbij een vertaling 

May the road rise to meet you 
May the wind be always at your back 
May the sun shine warm upon your face 
May the rain fall soft upon your fields 
And until we meet again 
May God hold you in the palm of his hand." 
 
Moge de weg je tegemoet komen 
Moge de wind je altijd steunen in de rug 
Moge de zon je gezicht verwarmen 
Moge de regens zacht neerdalen op je velden 
En totdat we elkaar weer zien: 
Moge God je bewaren in de palm van Zijn hand. 
 
Een goede zomertijd toegewenst! 
 
Tenslotte, 
Als deze editie van het kerkblad bij u op de mat- of in de mailbox valt 
hopen wij weer terug te zijn van onze vakantie. En het werk in de 
gemeente weer op te pakken. 

 
U allen een hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op 21 juni. Hier enkele punten uit de 
vergadering. 
Bij afwezigheid van de dominee, opende voorzitter Jan Nell de 
vergadering met lezen en gebed. 
Op 1 juli zal er een Amerikaanse barbecue gehouden worden door 
de jongeren, elkaar op een andere manier ontmoeten. 
We hebben een fijne bijeenkomst gehad met de contactpersonen.  
Er zal een oproep gedaan worden in het kerkblad om enkele nieuwe 
contactpersonen erbij te krijgen. 
Vanuit het college van kerkrentmeesters was er tevredenheid over 
de gehouden bazaar, met het mooie resultaat van €1750,=. Het was 
veel werk, maar mooi om op deze manier gemeente met elkaar te 
zijn. 
De gehouden brainstormsessie over de financiële toekomst van de 
kerk is een agendapunt geweest en blijft dat nog om verdere zaken 
te onderzoeken. 
De  AVG (privacywet) heeft de volle aandacht. Men sluit zich in deze 
aan bij de kerken van de Brabantse wal, we hoeven het wiel niet 
opnieuw uit te vinden tenslotte. 
Het dankjewelmoment van 1 september zal door Riet en Joke 
geregeld gaan worden. 
De beide Gert-Jannen zullen de startzondag gaan organiseren. 
Wat betreft een nieuwe ouderling, zijn we er nog niet in geslaagd 
deze vacature op te vullen. We maken ons zorgen over het voltallig 
krijgen van de kerkenraad.  
Het verslag van het gezamenlijke Thoolse overleg komt nog aan de 
orde.  
We bespreken nog een aantal pastorale zaken met elkaar. 
Om continuïteit te vergroten, besluiten we vanaf september elke 
derde donderdag van de maand te vergaderen. 
Ook de kerkenraad maakt qua vergaderen even een pas op de 
plaats, zodat we op 16 augustus weer met frisse moed aan het 
nieuwe seizoen kunnen gaan werken. 
Tot zover enkele punten uit de kerkenraadvergadering. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  1 Juli: Ingrid en Marjolein         Chantal de Jager 
  8 juli: Erna en Christiaan Annemiek Verboom 
15 juli: Lisa en Naomi Driek van Nieuwenhuijzen  
22 juli: Judith en Dominique Pieter Jan de Waard 
29 juli: Leontine en Chantal collecte tijdens de dienst      
  5 aug. Heleen en Anouk Jop de Jager 
12 aug. Lizette en Christiaan Chantal de Jager 
19 aug. Lisa en Marjolein Annemiek Verboom 
26 aug. Judith en Naomi Driek van Nieuwenhuijzen 
  2 sept. Erna en Dominique Jop de Jager 
   
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  1 juli: Marja Potappel   5 aug. Irene Boudeling 
  8 juli: Natalie Nuijens 12 aug.:Marja Potappel 
15 juli: Sylvia Reijngoudt 19 aug.:Natalie Nuijens 
22 juli: Fanny van Strien 26 aug.:Sylvia Reijngoudt 
29 juli: Miranda Wisse  2  sept :Fanny van Strien 
 
KERKTAXI 
 
  1-7 Sjaak 
  8-7 Martijn en Joke         Voor vragen over de kerktaxi kunt 
15-7 Rien en Agnes          u tot zaterdagavond contact  
22-7 John en Lisa             opnemen met Sylvia Reijngoudt. 
29-7 Bram en Coby          tel. 0167 573717  of: 
  5-8 Sylvia                               06 28755011 
12-8 Sjaak 
19-8 Martijn en Joke 
26-8 Rien en Agnes 
  2-9 John en Lisa 
  9-9 Bram en Coby 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
De bloemen in de kerk zullen in juli verzorgd worden door Joke 
Bomas, in augustus door Riet Wisse en in september door Wendy 
Geluk. 
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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. 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
Omdat dominee van het Maalpad van een welverdiende vakantie 
geniet, ditmaal een stukje vanuit de gemeente van de scriba. 
 
In de achter ons liggende weken moesten verschillende 
gemeenteleden een opname ondergaan in het ziekenhuis. Hetzij 
voor onderzoek of operatie. 
We noemen (met toestemming van betrokkenen) hier de namen van 
Mevr. Adrie van der Reest -  van der Reest, Mevr. Janie Quak en 
Mevr. José Backer.  
We zijn dankbaar dat ze inmiddels allemaal weer thuis mochten 
komen, om in de vertrouwde omgeving te revalideren of verder te 
herstellen. We wensen jullie allen hierbij kracht en vertrouwen toe. 
We weten dat er ook leden zijn, die hier niet met naam genoemd 
worden, die kampen met ziekte, zorg en strijd op velerlei manieren. 
Dat we als gemeente om mogen zien naar elkaar en hen gedenken 
in onze gebeden. Dat ze mogen ervaren dat er altijd mensen om hen 
heen staan. 
 
Na een periode van hard werken, spanning en wachten, kwam het 
verlossende bericht geslaagd of gezakt. Ook binnen onze gemeente 
hebben diverse jongeren examens gedaan. Mocht het niet gelukt 
zijn, geef niet op en vertrouw erop dat er nog meer kansen voor je 
volgen. Voor degene die geslaagd zijn: van harte gefeliciteerd en 
veel succes met de nieuwe uitdaging die voor jullie ligt. Ook 
spannend, want je laat het vertrouwde los. Dat geldt ook voor de 
kinderen uit groep 8, die de stap naar het middelbaar onderwijs  
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maken. Ook voor jullie straks een grote verandering. Maar eerst 
allemaal genieten van een welverdiende vakantie! 
 
Blijdschap ook bij Bianca en Bert de Jong en natuurlijk Fenne, met 
de geboorte van hun zoon en broertje: Luuk. Luuk is geboren op 16 
juni 2018. Op het geboortekaartje staat de volgende, prachtige tekst: 
   
 Het is niet te beschrijven, wat geluk met je doet 
 Soms is het er alle dagen, soms is het even zoek.   
           Je moet hard blijven werken, en dat altijd weer. 
 En soms wordt het je gegeven, met nieuw leven, klein en teer 
 
De ouders en hun familie van harte gefeliciteerd met dit nieuwe 
leven, waarbij we hen toewensen dat Luuk op mag groeien tot een 
gezegend mens. 
 
Tot slot wens ik u allen, of u op reis gaat of thuisblijft, een hele 
goede zomer toe. 
 
Hartelijke groet, Joke Bomas 
 
29 JULI BEZOEK VAN DE DABAR CAMPINGEVANGELISATIE 
 
Tijdens de dienst van zondag 29 juli, zal het evangelisatieteam, dat 
voor DABAR werkzaam is op de camping in Stavenisse, aanwezig 
zijn in onze dienst. 
Als alles volgens plan loopt, zullen ze tijdens de dienst iets van hun 
werk vertellen aan ons. Na de dienst drinken we met elkaar 
koffie/thee/fris. 
We nodigen u van harte uit om deze enthousiaste mensen te 
ontmoeten en na de dienst met elkaar in gesprek te komen over hun 
werk. 
 
Jarenlang heeft Arno Wisse onze kerk vertegenwoordigd in de 
DABAR-commissie. Nadat Arno gestopt is, is het nog steeds niet 
gelukt om een vervanger voor hem te vinden, die onze kerk in deze 
commissie vertegenwoordigd. Misschien is deze dienst een mooi 
moment om je te verdiepen in het werk binnen de DABAR 
commissie…. En wie weet komt er een opvolger uit. 
 
 



10 
 
NIEUWE AMBTSDRAGER 
In het verslag van de kerkenraadsvergadering heeft u al kunnen 
lezen dat het (nog) niet gelukt is een nieuwe ouderling te vinden die 
de plaats van Jan in kan nemen. Jan heeft deze periode 8 jaar het 
ambt van ouderling op zich genomen en heeft dus alle recht om te 
zeggen dat een ander nu het stokje over moet nemen. 
Alleen, nu nog iemand die dat stokje aan wilt pakken… 
In maart bent u gevraagd om namen in te leveren, waar geen 
respons op gekomen is. Daarna zijn we met diverse personen in 
gesprek geweest. Het moment voor hen was er (nu) nog niet om ja 
te zeggen op de vraag ons te komen versterken. We respecteren 
hun besluit. Heel veel mensen willen best veel doen voor de kerk en 
doen dat ook al, maar we zullen voor het draaiende houden van de 
kerk toch ook ambtsdragers nodig hebben.  
We zijn met elkaar gemeente en hebben ook in dezen onze 
verplichtingen. Als de vraag aan je gesteld zou worden of je 
beschikbaar bent, denk dan niet te snel “dat is niks voor mij, te druk, 
ik kan dat niet”, of …. vul maar in. 
Het is niet de predikant, ouderling of diaken die je vraagt … het is de 
gemeente van de Heer die je vraagt. 
Daarom nogmaals een oproep om als lid van onze kerkelijke 
gemeente de afweging maken of je bereid bent om voor een periode 
ook je verantwoordelijkheid te nemen en mee te bouwen en in stand 
houden van onze gemeente.  
Informatie geven, of een gesprek ter verdieping op deze vraag, 
willen wij vanuit de kerkenraad graag geven. We wachten op jouw 
telefoontje…  
 
GETELDE COLLECTEN  OP  6 JUNI 
Pinksterzendingscollecte:  €  56,72 
Kerkbalans 20,00 
Zending deur 52,25 
Kerk 191,55 
Zangdienst 314,95 
Diaconie 68,35 
Diaconie deur 118,08 
Bazar 1841,39 
Kerkbalans 50,00 
Kerkblad 10,00 
Onderhoud 249,27 
 



11 
 
DANKJEWELMOMENT 
 
 

Als kerk mogen we ons gelukkig prijzen met 
een hele grote groep vrijwilligers. Met elkaar 
vormen we onze gemeente en eenieder 
draagt zijn/haar steentje hieraan bij. De een 
zichtbaar, de ander meer op de achtergrond, 
buiten ons zichtveld, maar niet minder 
waardevol! 
 
Het mooie van vrijwilligerswerk is, dat het 
voor alle leeftijden is en dat zien we ook 

terug in de kerk. 
 
We vinden het fijn om eens een keer alle vrijwilligers bij elkaar te 
zien… je zult versteld staan, de kerk is dan goed gevuld.  
 
Om onze dank tot uiting te brengen, nodigen we alle vrijwilligers uit 
om elkaar te ontmoeten op:  

 
Zaterdag 1 september, van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

 
Graag opgeven i.v.m. de inkoop.  
Opgeven kan op de lijst, achterin de kerk, of bij de scriba, Joke 
Bomas geref.kerk.ajp@gmail.com of via 06-55107947  
In de kerk komen papieren te hangen, waarop we alle vrijwilligers 
vragen hun naam te zetten en wat voor vrijwilligerswerk je doet. We 
hopen op deze manier al onze zichtbare en onzichtbare vrijwilligers 
in kaart te brengen. 

 
STARTZONDAG 9 SEPTEMBER 
Hoewel de zomerperiode nog voor ons ligt, zijn we ook al aan het 
denken en voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar willen 
we het nieuwe winterseizoen weer beginnen met een startzondag, 
welke op 9 september gehouden zal worden. Gert-Jan de Jager en 
Gert-Jan Boudeling zullen de organisatie hiervoor voor hun rekening 
nemen. In het volgende kerkblad hopen we u meer te vertellen over 
de invulling van de startzondag. 
 

mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com
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Kijkje bij het kind 
 

In deze maand Juni wordt er door vele 
kinderen toch wel weer reikhalzend 
uitgekeken naar de grote vakantie.  
Op school zijn de meeste nog op 
schoolreisje geweest en is er geknutseld 
voor de vaderdag. Aan dit laatste is tijdens 
onze kindernevendienst ook aandacht 
besteed. 
Het schooljaar loopt alweer ten einde en de meeste sport- en 
vrijetijdsverenigingen gaan in zomerreces.  
 
Toch gaan wij als kindernevendienst gewoon door. 
 
Er is door de leiding een 
aanschaf gedaan voor 
een opbergsysteem. Dat 
betekend dat het kleuren 
met uitgedroogde stiften 
niet langer aan de orde 
zal zijn en dat het bij het 
(snelle) opruimen als de 
bel gaat nog sneller en 
ordelijk in de kast terecht 
komt.  
Daar waar we voorheen 
de stiften staande in 
blikjes bewaarden 
komen ze nu in ons 
mooie nieuwe ladenkastsysteem te liggen in een eigen bak. We 
hopen dat het uitdogen hierdoor enigszins kan worden voorkomen.  
De scharen, pritt-stiften en kleurpotloden zijn zo eerder tevoorschijn 
te halen.  
Hierdoor hopen wij dat onze materialen wat minder snel zoek raken 
& langer mee zullen gaan. 
 

De leidsters van de kindernevendienst wensen alle kinderen,  
maar ook zeker hun familie, vriend(inn)en & andere kennissen,  

“Een hele fijne zomer”  
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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: 
 
Gebed voor Guatemala 
 
Achtergrondinformatie. 
De Volcán de Fuego in Guatemala is uitgebarsten. Giftig gas, 
aswolken en lava stortten zich over de dorpen uit op de flanken van 
de vulkaan. Bewoners hadden geen schijn van kans. Het dodental is 
opgelopen tot 99. Bijna tweehonderd mensen worden nog vermist. 
Meer dan drieduizend mensen zijn geëvacueerd. De beelden laten 
een troosteloze aanblik zien van een grijs landschap waarin mensen 
wanhopig op zoek zijn naar hun geliefden. 
 
Gebed.  
Goede God, 
U roepen wij aan. 
Angstaanjagend desastreus was de uitbarsting van Volcán de Fuego 
in Guatemala. 
Wij bidden voor de slachtoffers die getroffen zijn, 
en hun families, in ontreddering op zoek naar hun geliefden. 
God van ontferming, verhoor onze gebeden. 
Laat de nabestaanden niet alleen in hun pijn en verdriet. Omring hen 
met Uw liefde en troost.  
Wees met hen met Uw licht. 
Wij bidden voor onze partnerorganisaties Cedepca en Action 
Churches Together in Guatemala.  
Mogen zij de nabestaanden en de mensen die gevlucht zijn voor het 
natuurgeweld bijstaan. 
Dat vragen wij U door Jezus Christus, 
Uw Zoon en onze Heer, 
Amen 

de ZWO-groep 
 



15 
 
INTERACTIEVE THEMA-AVOND 

 
De gemeente organiseert 26 september en interactieve thema-
avond over het vroegtijdig signaleren van alcohol en drugs in het 
gemeentehuis van Tholen. 
 
Stichting Chris en Voorkom verzorgt deze interactieve thema-avond. 
De avond duurt 1,5 tot 2 uur en is opgebouwd uit 3 elementen; 
kennisoverdracht, herkenning en ken de grenzen. 

-         Kennisoverdracht, er wordt aandacht besteed aan het 
overdragen van feitelijke kennis over de middelen en een stuk 
bewustwording hoe u er zelf tegenover staat. Dit helpt op het 
moment dat u een gesprek aangaat met een tiener of ouder. 
-         Herkenning, signaleren van gebruik, wat speelt er in de 
omgeving, wat zijn oorzaken van verslaving en hoe kunnen we 
dit met elkaar aanpakken. 
-         Ken de grenzen, Aan de hand van eigen ervaringen wordt 
door een ervaringsdeskundige kennis gedeeld over gevolgen 
van verslaving. (Men ervaart dit als een heel bijzondere en 
onvergetelijke afsluiting van de avond.) 

Iedereen die met jongeren werkt, wordt uitgenodigd voor deze 
avond.  
Opgeven kan via de scriba tot en met 14 september as. 
 
 
 
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:  2 juli, 6 augustus, 3 september 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
 

 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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MET EEN STEM DIE HAPERT….. 

Geprezen zijt gij, God, onze Schepper. 
Altijd zullen wij U loven. 
 
U prijzen het morgenlicht en de schemering, 
U prijzen de wassende maan en de lentezon, 
U prijzen de rimpels op het diepe water, 
U prijzen de wolken, de regen en de wind, 
U prijzen de dieren in de stallen, steppe en weide, 
U prijzen de bomen die stormen weerstaan, 
U prijzen de boskevers en kleurige vlinders, 
U prijzen de vissen en de vogels zo hoog, 
U prijzen de kinderen die dansen in het licht, 
U prijzen de handen die de aarde bewerken, 
U prijzen de harten die liefde dragen, 
U prijzen de monden die van vrede spreken, 
U prijzen de bejaarden die van toekomst weten, 
U prijzen de zieken die het lijden weer op zich nemen. 
 
U bent mijn God. 
Altijd zal ik U loven. 
Ook al is het met een stem, 
Die dikwijls hapert…… 
                      Uit: Rakelings nabij van Alfred C. Bronswijk 
 
Uitkomst Puzzel:  Trouw aan god 

Oplossingen  

Horizontaal Verticaal 

1. Juda 2.Doorvoed 

4. Beltesassar 3. water 

6. koning 5. tien 

8. Visioenen 7. Chaldeeën 

9. Sadrach 10. Jojakim 

11. Aspenaz 12. paleis 

17. Abednego 13. Sinear 

18. kamerheer 14. groente 

19. reinheidsvoorschriften 15. Mesach 

 16. drie 
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HEER JEZUS, ALS EEN LICHT 
 
Heer Jezus, als een licht zijt Gij 
Gekomen in de nacht, 
Ons meer nog dan de dood nabij, 
Vertroostend, ongedacht. 
 
Als Gij ons licht niet was geweest 
dan was er slechts verdriet, 
een wond die schrijnt en niet geneest, 
veel pijn –  en anders niet. 
 
Niet elk gebed wordt zo verhoord 
als ieder dat wel wil; 
wij gaan met uw beloften voort, 
uw toekomst maakt ons stil. 
 
Niet iedereen begrijpt waarom 
ons lichaam moet vergaan –  
het kiemt als zaad en komt weerom 
als Gij het op doet staan. 
 
Er is geen leven zonder zin, 
de dood is maar een poort, 
geen einde, maar een nieuw begin 
van vreugde, ongestoord. 
 
Kom, Heiland, in die laatste nacht, 
verdrijf de angst, de pijn, 
zodat wij, eenmaal thuisgebracht, 
voorgoed genezen zijn! 
 
Eens staan wij dan weer oog in oog, 
wij zien elkaars gezicht, 
en zingen samen, hemelhoog: 
God dank – Hij is ons licht! 
 
André F. Troost 
Lied 281 uit: Zingende gezegend.    
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VAKANTIE KLEURPLAAT 
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 In verband met vakantie zijn er zondag 12 en 19 augustus geen 
collectebonnen af te halen. Bestellingen worden vanaf zondag 26 
augustus weer gereed gezet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 


