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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  5 juni :   PINKSTEREN 
 10.00 UUR: Ds. S.T. v.d. Hauw; Noordgouwe 
 1e collecte: Project Moldavië 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 m.m.v. het gelegenheidskoor 
 
 
12 juni:  10.00 uur: Ds. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
19 juni:  10.00 uur: Ds. I. v.d. Meulen; Houten 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
26 juni:  10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje 
 1e collecte: Wereldvluchtelingendag 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
  3 juli: 10.00 uur: Ds. E. Leune; Benthuizen 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
LET OP! 
Het volgende nummer van ons kerkblad is het zomernummer voor 
juli en augustus. Kopij voor 2 maanden ontvang ik graag uiterlijk 
zaterdag 25 juni. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien. 
 
 
VAN DE DOMINEE                                                                         
Een heel mooi afscheid! 

Zo hebben Karin en ik zondag 15 mei ervaren. We kijken er met 
dankbaarheid op terug. Een mooie kerkdienst waaraan door 
meerderen op diverse wijzen is meegewerkt: door het organiseren 
en realiseren, door muziek, door zang en door gesproken woord. 
Door jongeren en ouderen. Alles gaf blijkt van echte en hartelijke 
betrokkenheid. 

En na afloop was er een gezellige en ontspannen ontmoeting met 
elkaar waar hartelijke en goede woorden werden gesproken. En van 
diverse lekkernijen en drankjes kon worden genoten. Tot aan een 
broodje hamburger toe! Wat een werk is er door velen verzet!              
Ik ga geen namen noemen want ik weet wel zeker dat ik er dan toch 
weer zou vergeten. En dat moet zeker niet gebeuren. 

Dank ook voor de mooie cadeaus die we namens de gemeente 
kregen aangeboden. Wees ervan verzekerd dat we er op een goede 
wijze gebruik van zullen maken. Het zijn tastbare herinneringen aan 
de fijne jaren die ik heb mogen werken in de gemeente. Waarbij het 
woordje fijn naar mijn idee vooral ook aangeeft dat wij, als gemeente 
en predikant, onze weg hebben mogen gaan onder de zegen van 
God en in goede verbondenheid met elkaar. In de ‘gewone’ 
kerkdiensten, in het pastoraat, maar ook in bijzondere diensten. De 
vreugdevolle momenten, bij doop en trouw. Maar ook in verdrietige 
dagen wanneer afscheid moest worden genomen van 
gemeenteleden die ons waren ontvallen. 

Goede en dankbare herinneringen zullen, blijvend in onze 
gedachten, met ons meegaan. Ook straks wanneer wij in de eerste 
week van augustus willen verhuizen naar Broek op Langedijk. 
(Dorpsstraat 36, 1721 BL)  
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Ik denk terug aan de goede samenwerking met velen. Want als er 
zovelen zich op één of andere wijze voor een gemeente inzetten, 
mag deze daarvoor dankbaar zijn. Zonder die inzet wordt het voor 
een predikant ook moeizaam. 

Met mijn emeritaat is voor de gemeente een vacante periode 
aangebroken. Van harte wens ik u toe dat ook bij het 
beroepingswerk Gods zegen zal worden ervaren. En dat het niet 
lang zal duren voordat een nieuwe predikant(e) kan worden begroet. 

Zoals hierboven al gezegd: Wij kijken terug op een heel mooi 
afscheid. Wat tegelijkertijd ook een goede start is geworden van mijn 
emeritaat. Maar ik hoop zeker nog eens als gastpredikant te mogen 
voorgaan 

Nogmaals: allen heel hartelijk dank!                                                             
Gods zegen toegewenst. 

Met hartelijke groet, ook namens Karin                                           
Henk van het Maalpad. 

UIT DE KERKENRAAD 

De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 19 mei. Gert-Jan 
heette iedereen welkom en door Erna werd een gedicht voorgelezen 
van Hans Bouma. Tijdens het eerste gedeelte van deze vergadering 
was het College van Kerkrentmeesters aanwezig. De jaarstukken 
van 2021 werden besproken en toegelicht door Heleen. Er werden 
zaken besproken rondom de stormschade. Het grote raam in de kerk 
wordt gerepareerd. Verder is er een nieuwe grasmaaier in gebruik 
genomen, wordt er een scherm in de consistorie gehangen, wordt er 
zonwering voor in de oppasruimte opgemeten en besteld en wordt 
de drempel bij de klapdeuren aangepast. De torenklok is al een poos 
kapot en wordt op 30 mei gemaakt. 

Ds de Bie gaat ons ondersteunen bij het crisispastoraat. De 
voorzitters van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters 
zullen een gesprek met hem hebben over de concrete invulling. 
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De toffee actie van de kindernevendienst heeft een nettobedrag van 
€144 opgebracht. 

Op 22 mei hebben we het avondmaal gevierd aan de tafel. Er 
stonden dienbladen op tafel met kleine stenen bekertjes met de wijn. 
De rvs-bekertje waren gevuld met druivensap. 

De afscheidsdienst van Ds van het Maalpad was een mooie dienst. 
De medewerking van het koor en de blazers was een mooie 
aanvulling. Er werden een drietal cadeaus overhandigd en 
wethouder Hoek sprak mooie woorden. Het was druk en het weer 
was zonnig zodat we na de dienst lekker buiten konden staan met 
een bakje koffie en een stukje taart. Nadat er ook hamburgers waren 
gebakken ging iedereen rond 14 uur weer huiswaarts. We konden 
terugkijken op een mooi afscheid. 

Op 5 juni is het Pinksteren. In deze dienst zal het gelegenheidskoor 
weer zingen. 

In de afgelopen tijd is het een keer voorgevallen dat de dominee niet 
op tijd aanwezig was. Dit is toen opgelost door een kerkenraadslid. 
Gelukkig kwam de desbetreffende dominee alsnog, waardoor de 
dienst doorgang kon vinden zoals de bedoeling was. We hebben 
deze casus besproken in de kerkenraad en besloten om een 
draaiboek te maken voor “noodgevallen”. We komen hier in de 
vergadering in juni op terug. 

Het Thools-mannenensemble wil in onze kerk een concert geven op 
8 oktober. Hierbij zal ons eigen gelegenheidskoor ook een optreden 
geven. 

Voor het beroepingswerk voor een nieuwe predikant is een 
advertentie geplaatst in verschillende bladen en websites. We hopen 
dat er contacten gelegd kunnen worden zodat we er mee verder 
kunnen gaan. 

Er wordt gebrainstormd over de vervulling van de vacature in de 
kerkenraad. Ook het beam-team en het schoonmaakteam kan 
versterking gebruiken. Mocht u zich geroepen voelen om een van 
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deze vacatures te vervullen, dan mag u contact opnemen met een 
van de kerkenraadsleden. Dit komt in juni weer op de agenda. 

Op 2 oktober willen de startzondag houden. Het thema voor de 
startzondag is “Aan tafel”.                                                                          
Dit waren enkele punten uit de vergadering. De volgende 
vergadering staat gepland voor 14 juni, deze keer op een dinsdag 
.Hartelijke groeten namens de kerkenraad. 

BEDANKT                                                                                               
Langs deze weg willen wij als kerkenraad iedereen heel hartelijk 
bedanken voor het vele werk dat er is verzet voor het afscheid van 
onze predikant Ds.Henk van het Maalpad. Het was overweldigend 
en daardoor hebben we Henk en Karin een mooi afscheid kunnen 
bieden.  Nogmaals: BEDANKT!                                                                                         

UIT DE GEMEENTE 

Er blijven zorgen om Rinus Quist zijn gezondheid. Hij werd 
geconfronteerd met een ziekenhuisopname, waarna hij – ten tijde 
van schrijven – naar de revalidatie van tante Louise is gegaan.     
Ook Bram Wisse werd in het ziekenhuis opgenomen. Hij moest een 
operatie ondergaan. Hij zal geduld moeten hebben met het herstel. 

Stoffel en Corrie Nuijens kampen met onzekerheid in verband met 
onderzoeken welke bij Corrie lopen. Veel sterkte en Gods nabijheid 
gewenst tijdens deze moeilijke periode. 

Verder zijn er gemeenteleden waarvan we weten dat er ziekte of 
zorgen zijn. Ook hen willen we niet vergeten, zonder namen te 
noemen. Dat ze troost mogen vinden in hun geloof en weten dat we 
als gemeente naast hen staan. 

Op 3 juni hoopt Janie Quak te verhuizen naar Sint Annaland. Ze 
heeft de wens uitgesproken verbonden te blijven met onze kerk. We 
hopen haar dan ook nog regelmatig ze zien. We wensen haar een 
fijne tijd in haar nieuwe woning, dichter bij haar dochter. 

Alle examenkandidaten wensen we nog goede moed bij het wachten 
op de uitslag! 
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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: 

 

Wereldvluchtelingendag 

Achtergrondinformatie. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen 

op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis 

en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. 

Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere 

toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. 

Sta in de week van 20 juni - Wereldvluchtelingendag - samen stil bij 

het lot van mensen wereldwijd op de vlucht, zondag 26 juni hopen 

we hier een collecte voor te houden. 

Gebed. 

Wij bidden voor de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking, voor 

mensen die geen perspectief meer zien in hun eigen land, maar ook 

voor de slachtoffers van natuurrampen. 

Wij bidden voor de mensen die in hun eigen land ontheemd zijn 

geraakt, en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen. 

Wij bidden voor mensen die een lange reis wagen naar ons veilige 

Europa om hier bescherming te zoeken, en onderweg slachtoffer 

worden van uitbuiting en geweld. En voor hen die verdrinken op zee. 

Wij bidden om kracht voor vluchtelingen en asielzoekers in Europa, 

voor hen die klem zitten in procedures, en voor hen die proberen 

een nieuw bestaan op te bouwen. 

Wij bidden ook voor de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen 

en voor beleidsmakers die belangrijke beslissingen moeten nemen: 

Voor de hulpverleners wereldwijd, in het bijzonder de mensen van al 

onze partnerorganisaties. 

Voor wereld leiders, dat ze de weg vinden naar een humaan 

migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood. 

Voor de medewerkers van de Nederlandse overheid, die 

vluchtelingen begeleiden in AZC’s en beslissingen moeten nemen 

over procedures, dat ze de menselijke maat hoog houden. 
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Voor mensen in hulporganisaties en de vele kerkelijke vrijwilligers, 

om het vol te houden. Wij danken voor de mensen die altijd weer 

klaar staan om hulp te verlenen, en vragen Uw zegen voor alle 

plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit 

verschillende culturen. Goede God, U hebt in Uw Woord Israël 

herinnerd aan haar vreemdelingschap in Egypte en in Babel.  

Blijf ons storen, opdat wij in de vreemdeling onszelf mogen 

herkennen. 

Amen 

de ZWO-groep 

 

ROOSTERS 

OPPASDIENST  KINDERNEVENDIENST    DEURCOLLECTANTEN 
  5 juni Arie Meta Gilles/Jop 
12 juni Irene Sylvia Babette 
19 juni Lizette Mariella Annemiek 
26 juni Leontine Wendy Pieter Jan 
  3 juli Erna Fanny Pieter 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 5 juni: Sjaak 
12 juni : Sylvia                 Voor info tot zaterdagavond 
19 juni: Martijn/Joke         Sylvia Reijngoudt 
26 juni: Bram/Coby          tel. 0167 573717  
   3 juli:  Rien                    of  06 28755011 

 
BLOEMEN IN DE KERK 
In juni hoopt Joke daar voor te zorgen.  
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. 4675 BP 
                                                                                           St.Ph 
25-06-1941. Dhr. M. Quist. Langeweg 37. 4675 RJ. A.J.P. 
28-06-1932. Dhr.L.G. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ. A.J.P. 
02-07-1945. Mevr. J.M. Walpot-v.d. Reest Plataanstraat 13 
                                                                      4675AW Sint Philipsland 
 
Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen 
over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst 
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HET GELEGENHEIDSKOOR. 
We zijn nog aan het repeteren met ons gelegenheidskoor voor 
Pinkstermorgen in de dienst. 
Het is een fijne groep met zangers en zangeressen, onder leiding 
van Annet de Ruijter. 
Marieke Wolse begeleidt ons op het orgel.  
We hebben wat liederen gezongen in de afscheidsdienst van ds. 
Henk van het Maalpad. 
Ook al hadden we nog maar 3 keer gerepeteerd , waarvan maar 2x 
met Annet. 
Nu gaan we voor perfectie, en hopen ook het mooie lied van Sela te 
zingen : Een toekomst vol van Hoop ! 
Met Pinksteren is het jammer genoeg nooit zo druk in de dienst, 
maar  we wensen dat iedereen die thuis is, ook  komt luisteren 
zodat we al die moeite van het repeteren, ook voor jullie allemaal 
hebben gedaan. 
Ds. Simon van der Hauw is dan onze voorganger, dus ook voor hem 
hoop ik dat jullie met Pinksteren in de kerk zitten, en de dienst 
meemaken. 
Nu  gaan we nog een paar keer repeteren, en dan zie ik iedereen  
graag op  5 Juni om 10 uur in de kerk. 
Het koor. 
 
DE EETGROEP. 
Met de eetgroep voor alleenstaanden hebben we nu 2 keer in de 
consistorie gegeten. 
De reden hiervan is dat de beheerster van Ons Dorpshuis ermee 
stopte, en dat er daar niet meer voor ons kon worden gekookt. 
We hebben restaurant Shmaak bereid gevonden, om voor ons soep 
en hoofdgerecht te maken, en dat in de consistorie te brengen . 
Voor drinken en het nagerecht zorgen we zelf. 
Het is tot nu toe naar ieders tevredenheid gegaan en het wordt 
geleverd in pannen en schalen. 
De borden, het bestek en de servetten zijn erbij, en de afwas wordt 
opgehaald. 
Het eten smaakt prima, en Shmaak wil het voor dezelfde prijs 
leveren als dat we in Ons Dorpshuis gewend waren. 
Super fijn, en voor ons ook handig dat het zo toch door kan gaan. 
De groep werd te klein, om daar Ons Dorpshuis voor te huren. 
Ook Jani Quak gaat onze groep verlaten omdat ze naar St-Annaland 
gaat verhuizen. 
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Wij wensen haar heel veel woonplezier toe, en dat het haar goed 
mag gaan. 
Er is nog steeds ruimte voor meer mensen om met ons mee te 
komen eten. 
Geef U op, en kom er bij.  Opgeven bij Marianne Nell : 0628414772. 

 
KIJKJE BIJ HET KIND 
 
De maand Mei heeft voor onze kinderen 
in het teken gestaan van vissen. 
Visssen; “ Diep, diep, diep in de Zee. 
Hoog, hoog, hoog in de lucht. Wijd, wijd, 
wijd als het waterblauw. Is Jezus’ liefde 
voor jou en mij”.  
Er is gevraagd om met de kinderen thuis 
dit lied alvast te oefenen. En ze kregen 
van ons een mooie kleurplaat van een 
vis om in te kleuren. Tevens hebben we 
gevraagd of ze een mooie foto van 
zichzelf op de achterkant wilde plakken met hun naam. Dit alles was 
bedoeld voor het afscheid van onze dominee Henk van ’t Maalpad. 

En wat hebben ze hun best gedaan 
met hun muziekinstrumenten en 
het zingen van het lied. Alle mooie 
vissen die ze gemaakt hadden zijn 
in het cadeau verstopt dat we voor 
de dominee hadden ingepakt. Hij 
kreeg van ons een koffer in de 
vorm van een vis met daarin 
allemaal speelgoed om mee te 
spelen op het strand. We hopen 
dan ook dat er in de vrije tijd die 
voor hem komen gaat gespeeld 
kan gaan worden met deze koffer. 
Samen met zijn kleinkinderen 

kunnen ze dan lekker aan de slag met zand en water net zoals onze 
kinderen van onze kerk dat graag doen.  
Tijdens de afscheidsdienst hebben we naar het verhaal geluisterd 
van: De Mooiste vis van de Zee.  
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Daarin hoorden we dat wanneer je iets moois bezit dat je dit kunt 
delen met anderen. Zo kwam de 
mooiste vis van de zee er al snel 
achter dat als je je mooie vinnen gaat 
uitdelen aan anderen iedereen een 
beetje meer gelukkiger wordt.  
Zo zien wij dat ook bij het werk wat 
onze dominee voor ons in de kerk 
heeft betekend. Hij heeft de verhalen 
en het vertrouwen in God met ons 
gedeeld in de hoop dat we daarmee 
verder kunnen op ons levenspad. Er 
zijn kinderen in onze kerk door hem 
gedoopt, huwelijken zijn gesloten maar 
ook in minder goede tijden bij het 
overlijden van onze dierbare, heeft 
dominee Henk ons bij gestaan en mee 
gegeven dat wij op God mogen vertrouwen. 
Wij wensen de dominee, samen met zijn vrouw, een mooie toekomst 
toe in zijn nieuwe woonplaats samen met zijn kinderen en 
kleinkinderen en allen die hem dierbaar zijn. En wij bedanken hem 
voor het mooie werk dat hij samen met ons heeft mogen doen. 
 
Achter de schermen zijn wij (leidsters van de kindernevendienst) ook 
druk bezig geweest om snoepgoed te verkopen. Deze inspanning 
heeft het mooie bedrag van €144 opgeleverd. Met dit bedrag hopen 
wij een mooie activiteit met de kinderen te kunnen gaan ondernemen 
om de band onderling te versterken.  
Wij willen een ieder bedanken voor de aankoop van een zakje 

snoepgoed👍. 

 

Oplossing van de puzzel: 

Gods Geest is heerlijk 
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 PINKSTEREN 
 
God schept zich een gehoor 
dwars door de barrières 
van land, cultuur en taal. 
God gaat de mensen voor 
met zijn royaal onthaal. 
Wij worden stagiaires. 
 
 
Het trotse Babylon: 
‘Wij bouwen paradijzen!’ 
is uit elkaar gespat. 
De Geest – mysterion - 
gaat nederig op pad 
en opent zijn paleizen. 
 
 
Die laffe man, van toen 
de haan die driemaal kraaide, 
wordt hier weer aangezien. 
God geeft de mens een zoen, 
maakt van een nul een tien. 
God zoekt het weggewaaide. 
 
 
De wereld drijft haar spot 
met wat hier toen gebeurde: 
‘De kerk is ’s morgens teut!’ 
De kerk blijft kerk van God, 
in ernst, niet voor de leut, 
omdat Gods Geest hier geurde. 
 
 
Anton Chardon      
 
   
  
 



15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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: 
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