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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  3 juli: 10.00 uur: Ds. E. Leune; Benthuizen 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
10 juli: 10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
17 juli: 10.00 uur: Ds. A de Raad; Zoetermeer 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
24 juli: 10.00 uur: Ds. W. Lolkema; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
31 juli: 10.00 uur: Ds. P. Schelling; Monster 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  7 augustus: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
14 augustus: 10.00 uur: Ds. C. Biemond; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Zomerzendingscollecte 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
21 augustus:  10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
Vervolg zie volgende pagina 
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28 augustus: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen. Viering H.A. in de kring 
                        Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
  4 september: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
  1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
KERKBLAD 
Kopij voor het septembernummer van ons kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 27 augustus. 
Allemaal een goede zomer toegewenst.  
Met hartelijke groet, Anneke van Strien.  
 

(S)PREEKSTOEL 

We zijn aangekomen in de zomer. Een prachtige tijd. Mei en juni zijn 

voorbij, het einde van het voorjaar. Als je buiten rondom je kijkt zie je 

alles groeien, gewassen gaan vruchten dragen. Veel jonge vogels 

fladderen rond, in hun donzige verenkleed. Soms nog wat 

onbeholpen. Bijna altijd onder de bescherming van de ouders. Die 

zijn nooit ver weg. Dat is nu het mooie van in of rond ons dorp 

wonen. Je ziet en hoort zoveel als je buiten stapt. Gelijk de natuur in. 

De schepping, zo rondom je heen. Wandelend of op de fiets. Of als 

dat niet (meer) gaat gewoon met de auto. Geniet, want het is Gods 

werk wat je daar ziet! Bekijk het schilderij van de schepping. 

Gods (s)preekstoel staat niet in de eerste plaats in de kerk, maar in 

de eerste plaats buiten. De schepping is één groot woordeloze 

gesprek. 

Vertelt over Gods majesteit, roemt over het werk van Zijn handen. 

Een gesprek zonder woorden, zonder hoorbare klank. Wijd verbreidt 

over heel de aarde, overal wordt het gehoord. Altijd. 
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Psalm 19 zingt dat uit. Zonder taal of woord kunnen we al veel van 

God horen. 

Daar stopt het niet mee. Psalm 19 gaat verder. God richt Zijn 

Schepping in. Hoe wij in de schepping mogen leven wordt geordend 

door Gods woord. Wetten en richtlijnen als levenskracht en wijsheid 

voor de mens. Iemand zei eens: God leer je kennen door Zijn woord, 

maar je kunt Hem herkennen in Zijn schepping. 

Daarom mag je ook in de zomer, naast genieten van de schepping, 

op zondag in de kerk bij elkaar komen. Misschien hier in onze eigen 

gemeente. Misschien wel in een andere plaats. In een andere kerk. 

Verfrissend om nu en dan eens over eigen kerkmuren heen 

springen. 

De uitnodigingen voor deze zomer staan er. De eerste (s)preekstoel 

van de Heer staat buiten en is altijd aanwezig. Zijn tweede 

preekstoel staat binnen, voor een praatje bij het plaatje. 

Een goede (vakantie-)tijd toegewenst. Rust waar mogelijk uit en kijk 

veel om je heen. Luisterend naar de woordeloze taal. Ook voor hen 

die in deze tijd niet aan vakantie toekomen, blijf opmerkzaam. Je zult 

op de meest wonderlijke plekken aangesproken worden. 

Allen oud en jong een goede tijd toegewenst. 

Psalm 19 vers 1 (Nieuwe vertaling berijmd) 

De hemel prijst de HEER; ze geeft welluidend eer, ze prijst zijn 

scheppingskracht. De dag vertelt de dag hoeveel Gods hand 

vermag; de nacht spreekt tot de nacht. Al klinkt er ook geen woord, 

toch wordt hun stem gehoord zelfs bij de verste volken. Geen klank 

wordt er verspreid, toch hoort men wereldwijd hoe zij Gods lof 

vertolken. 
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UIT DE GEMEENTE 

Rinus Quist is voor revalidatie bij Tante Louise. Zijn gezondheid is 

nog fragiel maar er is duidelijk vooruitgang. Hij en Nel zijn daar heel 

blij mee.                                                                                                                

Er waren onzekerheid de gezondheid van Corrie Nuijens. Uit de 

onderzoeken is gebleken dat het gelukkig mee mag vallen.                     

Ook denken we aan hen die niet persoonlijk genoemd worden maar 

zorgen en moeite hebben of misschien juist wel redenen tot 

dankbaarheid.                                                                                         

Wij wensen u allen van harte Gods nabijheid toe in welke situatie 

ook. 

De examenuitslag is bekend. Wij feliciteren de geslaagden van harte 

met deze mijlpaal. Jullie gaan een nieuwe opleiding volgens, soms 

zelfs van huis weg. Wij wensen jullie al het Goede in jullie verdere 

leven en uitdagingen die je gaat tegenkomen.                                     

Mocht er nog een herexamen zijn dan veel succes. 

IN MEMORIAM 

De kerkenraad heeft kennisgenomen van het overlijden van ons 

gemeentelid, 

mevr. Jacoba Engelvaart – Zwikker. (Co) 

Mevr. Engelvaart is op 12 augustus 1935 geboren en opgegroeid in 

Bergen op Zoom. Ze ontmoette haar man (Leen) waarna ze op 

Tholen gingen wonen. Vervolgens zijn ze verhuisd naar Hoenderloo 

en zo’n 30 jaar geleden zijn de hier in Anna Jacobapolder beland. Uit 

hun huwelijk zijn 4 zonen geboren. Ze was erg trots op hen en hun 

partners en kon genieten van de klein- en achterkleinkinderen.                 

Dit gevoel was wederzijds. Ma (en pa) werd niet vergeten, en ook 

oma en omi niet.                                                                                     

Co was een vriendelijk open mens die voor iedereen een praatje 

had. Terugkijkend zei haar man dat ze samen een goed leven 

hebben gehad. De laatste tijd was wat gezondheid betreft niet altijd 

even gemakkelijk. Op 20 juni is ze overleden. Maandag 27 juni heeft 
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de crematie plaatsgevonden.                                                                   

Haar passie was de tuin. Hier kon ze druk mee zijn en ervan 

genieten. Op de rouwkaart staat dit ook aangegeven middels een 

gedicht van Toon Hermans. 

De bomen komen uit de grond                                                                             

en uit de stam hun twijgen                                                                      

en ied’reen vindt het heel gewoon                                                                                  

dat zij weer bladeren krijgen                                                                  

we zien ze vallen op de grond                                                                        

en dan opnieuw gaan groeien                                                             

zo heeft de aarde ons geleerd                                                                                 

dat al wat sterft zal bloeien. 

Wij wensen de heer Engelvaart, kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen van harte Gods nabijheid toe. 

ROOSTERS 
OPPASDIENST  KINDERNEVENDIENST  DEURCOLLECTANTEN 
  3 juli: Anneke     Fanny Pieter 
10 juli: Judith Natalie Annelot 
17 juli: Ingrid Heleen Jop/Gilles 
24 juli: Arie Mariëlla Joost 
31 juli: Corrie Sylvia Babette 
  7 aug. Leontine Fanny Pieter-Jan 
14 aug. Irene Natalie Annelot 
21 aug. Lizette Miranda Joost 
28 aug. Arie Heleen Job/Gilles 
  4 sept. Judith Mariëlla Annemiek 
Willen jullie bij verhindering zelf voor vervanging zorgen? 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
  9-7-1948  Dhr. J. Quist. Noordweg 6. 4675 RP AJP.                                                                                       
10-8-1932. Mevr .A de Jager-Boudeling.Gebr.Delhezstr.1  4651 ZW 
                                                                                         Steenbergen 
17-8-1942.Mevr.C.J.C.Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37 4675 RN AJP 
25-8-1950.Mevr. J.M.Verboom-de Vries.Stationsstraat 17 4675 CG  
                                                                          St Philipsland 
Alle jarigen : hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
Gods onmisbare nabijheid in uw nieuwe levensjaar. 
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ROOSTER KERKTAXI: 
  3-7  Bram en Coby 
10-7  Sjaak 
17-7  Sylvia 
24-7  Martijn en Joke        Voor info tot zaterdagavond 
31-7  Bram en Coby          Sylvia Reijngoudt 
  7-8  Rien                          tel. 0167 573717 
14-8  Sjaak                         of:  06 28755011 
21-8  Sylvia 
28-8  Martijn en Joke 
  4-9  Bram en Coby 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 14 juni. Gert-Jan heette 
iedereen welkom. Rien verzorgde een mooie opening door een stuk 
voor te lezen uit Mattheus 28. Hierna ging hij voor in gebed. 
Begin juni zijn er een aantal jongeren met begeleiders naar de EO-
jongeren dag geweest. Het was de moeite waard. Er waren 
verschillende genres te horen en te zien. Het was prachtig om te 
zien dat zoveel mensen in een volle Ahoy hun geloof mochten en 
konden belijden. 
Bij de kindernevendienst zullen Marja Potappel en Sylvia Reijngoudt 
stoppen als leidsters. Gelukkig hebben we Ingrid van de Velde 
gevonden om het team weer te versterken. We wensen haar veel 
succes en plezier hierbij. 
Op 22 mei hebben we het avondmaal gevierd aan tafel. Doordat het 
avondmaal niet zo druk bezocht wordt, proberen we om iedereen 
aan 1 tafel plaats te laten nemen. Desnoods gebruiken we een extra 
rij in de voorste banken. 
De Pinksterdienst was niet zo goed bezocht. Maar het was een 
mooie dienst waarbij het koor hun medewerking verleende. 
Er zijn wat problemen geweest bij het online luisteren naar de 
kerkdienst. Het geluid was erg slecht. Dit had te maken met de 
wisseling tussen microfoons in de kerk. Dit probleem wordt 
besproken en opgelost. 
Op 2 oktober hopen we de Startzondag te houden. Het thema van 
deze dienst is “Aan Tafel”. Dominee van het Maalpad hoopt in deze 
dienst voor te gaan. We hopen deze morgen een ontbijt te 
organiseren in de kerk vanaf 9:15u.  
In deze dienst nemen we ook afscheid van Gert-Jan Boudeling. 



9 
 
Er is een draaiboek gemaakt voor “noodgevallen”. Wanneer een 
predikant niet (op tijd) aanwezig is in de dienst, kan dit draaiboek 
direct worden gebruikt. 
Voor het beroepingswerk van onze kerk, hebben we een consulente 
toegewezen gekregen. Ellen van Sluijs is haar naam. Zij begeleidt 
ons in het beroepingswerk. Op 2 juni was er een overleg met haar, 
met de voorzitter van de beroepingscommissie, een afgevaardigde 
van de kerkenraad van Halsteren/Nieuw Vossemeer en een 
afgevaardigde van de kerkenraad van Anna Jacobapolder. Hierin 
zijn diverse zaken besproken over de verhoudingen tussen 
ledenaantallen en de percentages in de vacature. 
De kerkklok is inmiddels gemaakt, maar hij geeft nog niet de juiste 
tijd aan. Hier wordt wat aan gedaan. 
Ds de Bie heeft al wat mensen bezocht. We zijn dankbaar voor zijn 
hulp in het crisispastoraat. Wanneer u een beroep wil doen op zijn 
hulp, wilt u dit dan via uw wijkouderling laten weten. 
Er is een idee geopperd voor een jeugddienst in het najaar of 
winterperiode. Dit wordt nog nader besproken. 
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 21 juli. 
Wij wensen een ieder een fijne vakantie toe.. 
Hartelijke groeten van de Kerkenraad. 
 
OPROEP: 
De naam “Gereformeerde Kerk” bestaat al een hele poos niet meer. 
Onze kerk heet nog steeds wel zo. We vallen allemaal nu onder de 
PKN, Protestantse Kerk in Nederland. 
Zou u een andere passende naam voor onze kerk weten? Laat het 
ons weten… U kunt uw ideeën laten weten aan de scriba. Op de 
gemeenteavond kunnen we hier dan een besluit over nemen. Alvast 
bedankt! 
 
PINKSTERDIENST 
Het was dan misschien geen erg volle kerk met Pinksteren. 
Maar het was wel een inspirerende dienst waarin enthousiast 
gezongen werd. Ds. v.d.Hauw liet het kinderlied als canon zingen 
door gemeente en koor. Het gelegenheidskoor zong mooie liederen 
en dirigente Annet zong solo.  
De kinderen van de kindernevendienst kregen een cadeau mee naar 
achter en deelden daar ook van uit na de dienst. 
Thuis konden de kinderen hun ijslolly’s maken en opeten.  
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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: 
Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika: 
 ‘Het gaat nu om leven of dood’ 
Achtergrondinformatie. 
 
De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van 
Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen 
druppel regen is gevallen. Voor meer dan 23 miljoen mensen in het 
gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan de 
gevolgen van voedselgebrek. Via het internationale kerkelijk netwerk 
biedt Kerk in Actie noodhulp. 
 
Gebed. 
 
Bestrijding van honger, armoede, onrecht  
Bron van leven, u danken wij voor het brood van elke dag,  
voor gezond water,  
voor schone kleren en onderdak.  
help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen over heel uw 
aarde  
zodat niemand honger hoeft te lijden, geen kinderen sterven van 
dorst geen dieren van droogte omkomen. 
Bron van leven, laat uw antwoord opwellen in het hart van uw 
gemeente zodat wij samen uw wil doen.  
Hemelse vader, u die uw Zoon liet neerdalen als manna uit de hemel 
om voor mensen het hemelse brood te zijn, u bidden we voor allen 
die honger lijden, die onder de armoedegrens leven, die hun 
kinderen horen huilen om rijst en niets hebben, help hen door onze 
handen,  
Heer, door dit gebed, om aan dit onrecht een einde te maken.  
Uw naam is toch: Ik ben.  
Wees dan bij hen, Heer en zegen alle menselijke inspanningen om 
werk te vinden, om het voedsel beter te verdelen.  
Geef regen waar droogte heerst.  
Laat de oogst gelukken. Heer, we delen vandaag in uw gaven van 
brood en wijn.  
We danken u daarvoor.  
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Maar we bekennen u ook dat wij leven in een land van weelde, als 
een grenzeloze generatie.  
Leer ons delen ons water en brood met de allerarmsten, en geef dat 
we matig zijn, ter wille van hen. 
Amen 
de ZWO-groep. 
 
 
 
Oplossing puzzel op blz.14: door de watertoevoer af te sluiten 
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LANDSCHAPSFAIR 
Zaterdag 25 juni was er in de Eendekooi in de Anna-Jacobapolder 
een Landschapsfair. 
De dirigente van ons gelegenheidskoor, Annet de Ruiter is daar de 
kooiker.  
Zij had ons als gelegenheidskoor gevraagd om de catering van de 
koffie en thee te verzorgen, en dat hebben we aangenomen. 
We hebben op deze dag ruim 250 koppen koffie en thee 
ingeschonken,  10 appeltaarten, 2 kwarktaarten in stukken , 40 
cakeplakjes, en 50 koeken verkocht. 
Voor de kinderen ook nog drinken en lolly's 
De opbrengst is voor ons koor en heeft het mooie bedrag van €400,-
opgebracht. Het was een hele organisatie, en dankzij een aantal 
vrijwilligers is het heel goed verlopen. 
Zelf hebben we er ook heel erg van genoten, met veel dank voor het 
bakken en inschenken. 

   

KIJKJE BIJ HET KIND 
 
De zomer is volgens de kalender 
alweer begonnen maar de 
zomervakantie nog niet.  
Gaan jullie wel alweer met 
zomerkleren naar school en kunnen 
jullie ’s avonds wel een beetje in slaap 
komen ondanks dat het nog zo licht is 
buiten? 
 Nog even en dan is het een 
paar weekjes allemaal anders. Je 
hoeft niet op tijd uit bed voor school 
en ook je schooltas blijft aan de 
kapstok hangen. We mogen allemaal genieten van het mooie weer 
en misschien mag je wel wat langer op blijven in de avond.  
 Wij van de kindernevendienst doen in deze periode 
evengoed ons best om er voor jullie te zijn op de zondag. Wel 
merken we daarbij dat het wat lastiger wordt om deze taak voor jullie 
te kunnen doen. Aan jullie opkomst zal het iedere zondag zeker niet 
liggen maar of we iemand voor de leiding kunnen vinden wordt wel 
moeilijker. Er zijn wat mensen die andere taken zijn gaan doen 
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binnen de kerk of hebben aangegeven dit niet meer voor jullie te 
kunnen doen. 
  Mocht je nu iemand weten die ook heel fijn verhalen kan 
vertellen uit de bijbel en met jullie verder wil knutselen/ tekenen? 
Laat het ons dan weten misschien dat die persoon ook vier keer op 
een jaar bij ons op het rooster kan worden ingedeeld? Zo kunnen we 
er samen voor zorgen dat ondanks de zomervakantie jullie ieder 
week kunnen horen van de verhalen uit de bijbel. 
We wensen jullie deze zomer heel veel plezier bij het genieten van 
jullie vrije tijd.  
 
 

Veel vakantieplezier samen 
 
 
 
Zaterdag 11 juni zijn we met de jeugd naar de EO-jongerendag 
geweest in Ahoy! We genoten van de sfeer en prachtige optredens 
en sloten gezellig samen af bij de Mc Donalds. 
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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: 
 
 
 
 
 


