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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. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
                                   4655 SH De Heen. Tel. 06 - 53991163 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW 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 
 
   2 juni: 10.00 uur: Mevr. E. Kleinjan; Maasdam  
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  9 juni: PINKSTEREN 
 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Pinksterzendingscollecte 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
16 juni: 10.00 uur: Mevr. E. Kleinjan; Maasdam 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
23 juni: 10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
30 juni: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  7 juli: 10.00 uur: Ds. A van Rooyen; Bleiswijk 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
 
Het volgende kerkblad zal alweer het zomernummer zijn: dus voor 
de maanden juli en augustus. Kopij graag uiterlijk zaterdag 29 juni 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
PINKSTEREN 
 
Kies een juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden. 

a) God daalt neer op de hoofden van de leerlingen, zoals 
eertijds op ‘het hoofd’ (de top) van de berg Sinaï toen Israël 
door de woestijn trok 

b) De eerstelingen van de Messiaanse Oogst zoals vroeger het 
feest van de eerste tarweoogst werd gevierd 

c) Ieder verstaat het Woord van God in de eigen taal in 
tegenstelling tot de spraakverwarring bij de torenbouw in 
Babel.  

d) Mensen ontvangen Woorden van God, zoals Israël eertijds 
de Thora van God ontving om te spreken en te doen .  

e) Geboortefeest van de Kerk. 
f) De Geest van God doorbreekt de sociale grenzen tussen 

mensen. 
g) Jezus réanimeert mensen die volgens het scheppingsverhaal 

door God de Vader de levensadem kregen ingeblazen.  
 
Wellicht denkt u: ik kan niet kiezen, want er lijken meerdere 
antwoorden goed. En dat is ook zo. Alle antwoorden vertellen met 
een eigen blik over het pinksterfeest. En zijn dus goed. Elk Ook  de 
evangelisten  Lucas en Johannes schrijven elk op eigen wijze over 
de Geest die mensen vervult.  
 
Bij de wijze waarop Lucas daarover schrijft passen, met name door 
de zeven weken tussen Pasen en Pinsteren,  vooral gedachten die 
het pinksterfeest als een oogstfeest zien.  De zeven weken roepen 
het Joodse ‘wekenfeest’ in gedachten  waarop zowel de eerstelingen 
van de tarweoogst aan God werden geofferd alsook het ontvangen 
van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken, de boeken van Mozes)  
werd gevierd. Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag, 
n.l. de dag van Jezus opstanding uit de doden. In de avond van die 
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dag, als de leerlingen zich verborgen hebben achter gesloten deuren 
(uit angst voor vervolging), komt Jezus in hun midden, groet hen met 
vrede en blaast zijn Geest op hen.  
 
Het is onverstandig om beide verhalen met elkaar in 
overeenstemming te willen brengen of een keuze te willen maken. 
Waarbij de ene evangelist gelijk heeft en de andere niet. Omdat 
alleen mag tellen wat historisch, feitelijk, gezien ‘waar’ is. Dat dus 
alleen het antwoord op de vraag ‘wat er historisch, feitelijk,  is 
gebeurd’ waar is.  Daarbij zou één van de evangelisten moeten 
afvallen. Want de 50ste dag ná Pasen is toch echt een andere dan de 
dag van Jezus opstanding uit de doden. Om van de windvlaag en de 
vuurvlammetjes nog maar te zwijgen. Daarover spreekt Johannes 
totaal niet. Maar wie zo met de teksten uit de Bijbel omgaat loopt 
vast. Of komt tot de conclusie dat de verhalen elkaar tegenspreken. 
En daardoor wel ‘niet waar’ zullen zijn. Maar dan mis je de waarheid 
(!) van beide verhalen. Waarheid die, bijbels gesproken, hetzelfde is 
als ‘betrouwbaarheid’. M.a.w.: Je kunt erop bouwen. Je mag en kunt 
er het fundament onder jouw leven van maken. Met Pinksteren: De 
opstanding van Jezus uit de doden zet zich, wat God betreft, voort in 
onze opstanding ten leven. “Ontwaakt Gij die slaapt en staat op uit 
doôn, en Christus zal over u lichten” (Gez. 462 , Liedboek 1973)  In 
het ‘nieuwe Liedboek’ (2013)  komt dit terug in een ander lied (lied 
596). Dat bezingt dat wij door God genoemd worden: ‘niet-langer-
verlatenen’. Hij is ‘een mantel van licht om ons heen’, Hij is ‘bron van 
ons leven’. Met de Geest die Jezus bij zijn sterven gaf, reanimeert 
(doen herleven) God gewone mensen tot zonen en dochters van 
Hem. En dat hoor je aan hun spreken en merk je aan hun doen en 
laten. En soms, al is het slechts even, maar o zó veelbelovend, zie je 
Gods nieuwe hemel en aarde. De wereld van dat prachtige 
scheppingsverhaal waar mensen en medemens naakt zijn en niet 
beschaamd. Niks te verbergen, niks om je voor te schamen, 
helemaal transparant voor elkaar. Hoe verschillend ook, hoe vreemd 
ook: ze verstaan en ontvangen elkaar vanwege de grote daden van 
God waarover wordt verteld. Dat wordt nog eens een wereld!  
Een gezegend Pinksterfeest toegewenst. 
 
Pinksterketen: 
Ook dit jaar is er in de week voor Pinksteren een Pinksterketen 
waarop in drie korte vieringen het Pinksterfeest wordt voorbereid.   
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Op  maandag 3 juni is dat in onze kerk . Voorganger is pastor Lenie 
Robijn van de RK parochie. Op woensdag 5 juni is dat in de 
Lourdeskapel (St. Gummaruskerk) . Voorganger is dan ds. Corry 
Biemond. En op vrijdag 7 juni hoop ik zelf voor te gaan de 
protestantse kerk in Nieuw Vossemeer.  
Alle avonden beginnen om 19.00 uur en aan alle avonden werkt het 
pelgrimskoor o.l.v. dhr. Martien van Gaans mee. Na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Van 
harte welkom om op deze wijze ook dit jaar zingend en bidden het 
Pinksterfeest tegemoet te gaan.  
 
Uit de gemeente. 
Agnes van der Reest moest, nadat zij was aangereden, op een later 
moment  toch nog  enige dagen in het ziekenhuis verblijven ten 
gevolge van de verwondingen.  Rust en voorzichtige revalidatie 
blijken de beste weg te zijn naar goed herstel. We wensen haar van 
harte volharding en geduld toe.  
Jeanne de Jager kwam ongelukkig ten val, met breuken in een enkel 
tot gevolg. Operatief ingrijpen bleek noodzakelijk. Hopelijk kan 
spoedig met revalidatie een begin worden gemaakt. Hierbij zullen 
vertrouwen , doorzettingsvermogen en geduld belangrijke 
ingrediënten zijn. Die wensen we haar van harte toe.   
Sommigen uit ons midden hebben te kampen met al langer durende 
klachten , waarbij deze, vanwege de ziekte of aandoening,  soms 
niet meer te verhelpen zijn en zelfs verergeren.  Anderen kennen 
zorgen om familieleden of vrienden. Gelukkig  blijken er  betrokken 
mensen die door huh oprechte-  en trouwe aandacht, naasten zijn 
geworden. Dat daarbij ook de nabijheid van God mag worden 
ervaren.  
 
Afwezigheid predikant. 
Vanaf 10 juni, tweede pinksterdag tot en met zondag 7 juli hopen we 
onze vakantie te hebben. Voor vervanging is gezorgd, daar de 
predikanten op de Brabantse Wal voor elkaar waarnemen. In 
voorkomende gevallen kunt u van 10 juni t/m 15 juni een beroep 
doen op ouderling Ike de Jager (06-53991163)  en van 16 juni t/m 7 
juli  op Joke Bomas (06-55107947) .  Zij weten welke predikant 
waarneemt.  
 
Een Hartelijke groet, 
Ds Henk van het Maalpad.  
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  2 juni: Marjolein Pieter Jan de Waard 
  9 juni: Erna en Amanda Annemiek Verboom 
16 juni: Heleen en Chantal Joost Wisse 
23 juni: Judith en Anouk Babette Reijngoudt 
30 juni: Lizette Mark Wisse 
  7 juli:  Leontine en Christian Jop de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  2 juni: Natalie 
  9 juni: Fanny 
16 juni: Mariella en Irene 
23 juni: Irene en Miranda 
30 juni: Marja 
  7 juli: Natalie 
 
KERKTAXI: 
  2 juni: Martijn en Joke        Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
  9 juni: Bram en Coby          tot zaterdagavond contact opnemen  
16 juni: Rien en Agnes         met Sylvia Reijngoudt. 
23 juni: Sylvia                       Tel. 0167 573717 
30 juni: Sjaak                          of:  06 28755011 
 7 juli: John en Lisa 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In juni zal Rita Boudeling de bloemen in de kerk verzorgen. In juli is  
Riet Wisse aan de beurt. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. 4675 BP 
                                                                                           St.Ph 
20-06-1944. Mevr. H.C. Jagt. Eendrachtstraat 44. 4675 CS.St.Ph. 
25-06-1941. Dhr. M. Quist. Langeweg 37. 4675 RJ. A.J.P. 
28-06-1932. Dhr. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ. A.J.P. 
28-06-1937. Mevr.v.d.Sluis-Steijn. Plataanstraat 17.4675 AW St. Ph. 
 
Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen 
over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst 
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Vanuit de kerkenraad 
De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 16 mei. Hieronder 
enkele punten uit de vergadering. 
Na het welkom van Ike, opent de dominee de vergadering met het 
lezen van psalm 139 uit de bijbel in gewone taal. 
Vanuit de jeugd en jongeren waren er niet veel bijzonderheden. We 
bespreken de kinderdienst, welke in het najaar gehouden zal 
worden. Dit is een dienst met en voor de kinderen van de Brabantse 
wal gemeenten, die elk jaar ergens anders georganiseerd wordt. Bij 
de soos zijn twee aanmeldingen van volwassenen, die eventueel 
mee willen helpen bij activiteiten. 
Binnenkort gaat er een groep naar de EO-jongerendag. 
Bij de post zit een uitnodiging vanuit de gereformeerde kerk Oud 
Vossemeer, voor een overleg met de gereformeerde kerken van het 
eiland Tholen. Vorig jaar heeft onze kerk dit initiatief genomen en dit 
jaar komt de uitnodiging vanuit Oud Vossemeer. Het overleg zal 
bezocht worden door een aantal kerkenraadsleden. 
De kerkrentmeesters kunnen melden dat de beamer hangt. Weer 
een aanwinst voor onze kerk. Er wordt nu nog een laptop 
aangeschaft, voordat hij in gebruik genomen kan worden. 
Er worden nog werkzaamheden uitgevoerd aan de 
gasmeter/afsluiting, in navolging op de aan/verbouw van de 
consistorie. 
De ZWO heeft geregeld dat op 19 mei Mevr. Wolswinkel wat komt 
vertellen over het project Syrië, dat de gezamenlijke ZWO’s 
ondersteunen.  
Vanuit de diaconie is Riet naar een bijeenkomst geweest van de 
gemeente over NIX, alcohol en jongeren. Het was een zinvolle, 
interessante avond. 
Ook dit jaar start de Pinksterketen vanuit onze kerk, en wel op 
maandag 3 juni.  
Het is niet gelukt een predikant te vinden voor de dienst van 4 
augustus. We besluiten dan een leesdienst te houden. 
We proberen in augustus een overleg te plannen met de 
kerkenraden van Halsteren/ NieuwVossemeer. Lukt niet meer voor 
de zomer. 
Hoewel het seizoen nog bezig is, zijn we al bezig met het seizoen 
van 2019/2020. We hopen het seizoen te starten met een 
starzondag, welke gepland staat voor 22 september.  
Met elkaar bespreken we de zieken in onze gemeente, de zorgen en 
het verborgen leed wat er is. Goed om te zien dat er door 
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gemeenteleden ook naar elkaar omgezien wordt, zichtbaar en 
onzichtbaar op de achtergrond. Zo mogen we met elkaar kerk zijn. 
De dominee heeft in juni vakantie. Vervanging bij noodgevallen zal 
worden geregeld. 
Bij de rondvraag komt aan de orde dat er nog geen afvaardiging 
vanuit onze gemeente voor het Dabar team is. We zullen hier weer 
actie op ondernemen. 
We sluiten de vergadering met het zingen van lied 139. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 juni. 

 
Werkkalender seizoen 2019/2020 

 Juni   

Maandag 3 Pinksterketen 19.00 uur  

Zondag 9 1e Pinksterdag  

Dinsdag 11 ZWO vergadering  

Donderdag 20 Kerkenraadsvergadering  

Zaterdag 22 Creamiddag thema “Circus” Miranda/Fanny 

 

Van de ZWO en DIACONIE                                           
Paasgroetenactie 2019                                                                                       
Met Pasen hebben 50.000 gedetineerden een kaart van de 
Paasgroetenactie ontvangen. 
In de week voor Pasen hebben wij een kaart gestuurd om te laten 
zien dat wij deze mensen niet vergeten. 
Op 15 maart 2019 raasde de cycloon Idai over Mozambique, Malawi 
en Zimbabwe. 
Zeker 3 miljoen mensen werden getroffen. 
De ZWO heeft € 1000,00 kunnen schenken waarvan er € 272,65 bij 
de collecte aan de deur werd opgehaald. 
Zondag 19 mei was Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie in de dienst 
aanwezig. Zij heeft een presentatie gegeven over de kerk in Syrië. 
Dit naar aanleiding van een project wat we samen met Halsteren en 
Nieuw Vossemeer voor 3 jaar ondersteunen. 
Wilma vertelde ons over de wederopbouw van de kerk en de 
gemeente. Het was een boeiende presentatie. 
Wij hebben € 155,10 kunnen schenken aan dit project. Hartelijk dank 
voor u gulle gaven. 
De ZWO en de Diaconie. 
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Kijkje bij het kind 
Op de eerste plaats willen wij graag iedereen 
bedanken voor de deelname aan onze high 
tea/coffee of het kopen van lekkere of leuke 
dingen. Hiermee hebben wij een bedrag bij 
elkaar gekregen van €236,80, waar wij erg trots 
op zijn!  
Zodra wij hier een mooie bestemming voor 
hebben bedacht zullen wij u dat zeker laten weten. 
We zijn zondag 26 mei gestart met het Pinksterproject ‘Aangeraakt 
door Gods Geest’. De verbeelding is een mobile. Met in het midden 
een duif als teken van Gods Geest.  
Er omheen komen per keer twee symbolen. De mobile hangt zo, als 
het ware tussen de hemel en de aarde en vormt met de duif de 
verbinding tussen die twee. Net zoals de Heilige Geest voor ons de 
verbinding is met God. 

 
Het hart is een beeld van de liefde van God die bij en in ons is als 
we Jezus liefhebben. God geeft ons die belofte. We mogen daarvan 
zeker zijn! God kent ons door en door en schenkt ons zijn liefde. Nu 
Jezus niet meer op aarde is, werkt Gods Geest hier door. Dat mogen 
we delen met anderen. 
Jezus geeft ons ook een opdracht mee:  leef op aarde zoals Hij dat 
zou doen. Hij moedigt ons aan om vol te houden zijn geboden te 
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gehoorzamen. De Bijbel helpt ons daarbij. In de bijbel van de mobile 
zien we het verlossingswerk van Christus verbeeld. We mogen door 
Christus als bevrijde mensen leven met zijn vrede in ons hart.  
De wolk is een beeld van Hemelvaart, van Jezus die nu uit het zicht 
is verdwenen. Maar Jezus belooft ons om te helpen vanuit de hemel. 
We mogen ervaren dat we, met zijn boodschap in ons hart, kracht 
ontvangen om op Hem te lijken, om het goede te doen. Hij maakt 
sterk in geloof. Gods Geest verbindt ons met Christus als we 
luisteren naar zijn woorden.  
Jezus wil ons ook vruchtbaar maken (druiven). Hij wil in ons leven 
het geloof laten groeien. Zo wordt zichtbaar wat God in ons leven 
doet. Hij geeft ons daarvoor alles wat we nodig hebben als we 
verbonden willen blijven met Hem. Leven met Hem betekent het 
goede willen. Hij helpt je kiezen als het moeilijk is. Hij laat je zien wat 
goed is. Zo kan God ook jou gebruiken voor zijn werk hier op aarde.  
Een vis als een teken van bij Christus horen. (Het welbekende 
Ichthus-teken (griekse woord voor vis) ken je vast) In de tijd na 
Christus werd het visteken bedacht en gebruikt als herkenningsteken 
voor andere christenen. Je mocht in die tijd geen christen zijn. Het 
moest geheim blijven, anders werd je vervolgd en gehaat. Je toonde 
met het teken je verzet en je  trouw aan Christus.  
Christenen hier gebruiken het teken bijvoorbeeld omdat ze aan 
anderen willen laten zien dat ze Christen zijn. Het visje helpt je 
herinneren aan trouw zijn aan Christus en Hem volgen ook als je 
met ongeloof en verzet te maken krijgt.  
Als Gods Geest mensen aanraakt verandert hun leven. Op 

Pinksteren zien we dat met de uitstorting van de Heilige Geest. 

Tongen als van vuur (vlammen) verspreiden zich over de hoofden 

van de mensen, Gods Geest raakt hun harten, ze willen niets anders 

dan getuigen van Gods werk. Velen komen daardoor tot geloof in 

Christus. Het werk van Jezus gaat door! 

Jezus heeft het beloofd, Gods Geest komt ook vandaag de dag! Hij 

werkt door alles heen, Hij raakt ons aan, inspireert, laat ons geloven 

en getuigen. Laten we daarom met blijdschap het Pinksterfeest 

vieren! 
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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: 
Voedselhulp voor Nigeriaanse vluchtelingen. 
 
Achtergrondinformatie. 
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het 
geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen 
van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste 
vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk 
rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en 
hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie 
voedselhulp, water en sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. 
Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen 
vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede 
en terrorisme. 
 
Gebed.  
Goede God en Vader, 
We danken U voor dit moment, een moment waarop we stilstaan bij 
uw grootheid en bij de kracht van uw kerk. We danken U voor deze 
plek, een plek waar we in vrede samen mogen zijn.  
We danken U voor al het goede. Ook voor de gemeenschap waar wij 
deel van uitmaken: de kerk waar wij ons nu bevinden, maar ook de 
wereldwijde kerk. Wij voelen ons verbonden met mensen overal ter 
wereld, Heer. Wilt U met uw kerk zijn, vooral op plekken waar onze 
broeders en zusters te maken hebben met vervolging, oorlog, haat 
en ongerechtigheid? 
We bidden U voor het werk van JPRM in Nigeria. Wilt U christenen 
en moslims helpen om elkaar als mens en als naaste te zien? Wilt U 
hen ondersteunen als ze zich samen inzetten voor een betere 
samenleving? Wij bidden U dat ze zich samen sterk zullen voelen. 
Leer ook ons om als kerk gemeenschap te zoeken met mensen om 
ons heen. Of we het nu met anderen eens zijn of niet, we zoeken 
naar een wereld waarin iedereen thuis is, Heer. Open ons hart en 
maak ons vindingrijk. Geef ons oog voor onze naaste, ook als die op 
een plek is waar wij het niet verwachten.  
Amen 
 
de ZWO-groep 
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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:  3 juni, 1 juli 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
GETELDE COLLECTEN OP 8 MEI 

 Cash          Bonnen    Totaal 

Zending (deur)        € 33,65  16,00  49,65 

40 dagen project    82,10      52,50        134,60 
Kerk 160,61 100,00 260,61 
Paasviering 60+ 134,50 
Diaconie 41,75 25,50 67,25 
Korenavond 334,12 14,50 348,62 
Diaconie (deur) 97,25 67,50 164,75 
Kerkblad 10,00 
Onderhoud 217,50 127,00 344,50 
 
UIT HET LIEDBOEK: 
Kom, heilige Geest, 
spreek altijd tot mijn hart, 
En als Gij toch zwijgt, 
laat dan uw zwijgen tot mij spreken 
Want zonder U loop ik gevaar 
mijn eigen inzicht te volgen  
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt. 
                      Bernardus van Clairvaux 
 
PINKSTERKLEURPLAAT                                                

 
Op de volgende bladzijde dit keer geen puzzel maar een kleurplaat. 
En allen werden vervuld van de Heilige Geest. - Handelingen 2: 4  

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Pinksteren.  
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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: 


