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                                   Tel.: 0164-231992  
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  1 maart:  10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending: Project 40 dagen tijd 
 
  8 maart: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
15 maart: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad  Koffiedrinken na  
 1e collecte: Kerk                                            de dienst. 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte : Project 40 dagen tijd 
 
22 maart: 10.00 uur: Ds. E. Fockens; Terheijden 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd. 
 
29 maart: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd. 
 
  5 april: 10.00 uur: Ds. C. Biemond 
   Palmzondag 1e collecte: Totale werk 40 dagen tijd project 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het aprilnummer ontvang ik graag uiterlijk zaterdag  
28 maart.  
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
‘Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’. 
 
Bovenstaande uitspraak is van Jezus. Gericht, allereerst, aan zijn 
volgelingen. Ook aan ons dus. Een uitspraak die te vinden is in de 
Bergrede. (Matteus 5:48) Als kerntekst. Letterlijk en figuurlijk: 
Hij staat in het midden van de Bergrede. En vervolgens draait het 
ook om deze woorden in het leven van Christus en Zijn gemeente. 
Zo komt het koninkrijk van God nabij in onze wereld. In onze tijd.  
Wees volmaakt zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is.  
Met minder kan het blijkbaar niet toe.  
 
Ik kwam (weer)bij deze tekst doordat de Bergrede(Mattheus 5 t/m 7 ) 
op het rooster staat van Bijbellezingen voor een aantal  zondagen in 
deze weken.  
 
Volmaakt als je hemelse Vader. U voelt wel: Dat wordt niks toch?  
Wij zijn God niet!  Ons leven is nu eenmaal niet vlekkeloos. Wij zijn 
onvolmaakt. Wij zijn zondaars.  Je kunt weliswaar proberen te leven 
naar de Bergrede, maar altijd zul je aanlopen tegen je tekort. 
Persoonlijk, als gemeente en als samenleving.  Volmaaktheid is 
onhaalbaar voor een mens. ‘Schuldig staan wij voor U Heer, 
schuldig onweersproken’. (Lied 859:1) 
 
Het slechtste dat we kunnen doen is deze kerntekst onschadelijk 
maken. Dat kan door bij het eigen tekort, bij de eigen schuld, te 
blijven staan.  Nooit iets méér weten te zeggen dan: ik ben een 
zondig mens. In Bijbels licht is dat even waar als onvoldoende.  
De tekst kan ook onschadelijk worden gemaakt door te zeggen dat 
er nu eenmaal aan ieder mensen wel  fouten kleven. Je bent nu 
eenmaal mens in een onvolmaakte wereld toch?  Til daar niet te 
zwaar aan. Anders wordt je er maar depressief van. Probeer maar 
zo goed mogelijk je best te doen.  Dat is een “verontschuldiging” die 
niet echt verontschuldigt (de schuld wegneemt). Slechte theologie 
dus. 
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Zo niet. maar wel: Laat die woorden a.u.b (en ook als het je niet 
blieft, dan toch) in alle radicaliteit maar staan.  Máár dan wel in hun 
verband!  
Allereerst: Het is Jezus die deze woorden tegen ons zegt.  En Jezus 
begint de Bergrede met het uitroepen van God  grenzeloze genade 
over mensen. Zalig ben je!. Gods genade gaat voorop. Altijd weer. 
Genade als de heils wil van God. Genade die als een zon opgaat 
over goeden en kwaden (NB!) en als milde regen neerdaalt op 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen (nou ja zeg!) . (Mat. 5: 45). Wij 
weten wel beter wat te doen met die bozen en onrechtvaardigen. 
Gods genade is voor ons even ergerniswekkend als bevrijdend.  
Blijkbaar heeft onze hemelse Vader een onuitroeibare wil tot heil 
voor elke mens op deze wereld. En dát is ons geluk! Blijkbaar klopt 
Zijn hart met een liefde die Hem  borg doet staan voor zijn 
mensenkinderen. Zoals Hij getoond heeft in de weg die Jezus, ook 
voor ons,  is gegaan. Paulus heeft dit verstaan toen hij schreef: 
Christus heeft ons vrijgemaakt om de weg van de liefde te gaan. 
(Gal. 5 : 1 en 13). Nou ga die weg dan! We hebben geen 
verontschuldiging om dat niet te doen.  
 
Vervolgens: Het woord ‘volmaakt’ bekent vanuit het Hebreeuws niet 
dat je nooit eens een fout maakt. Van Noach, Abraham, Mozes en 
David  (die ‘volmaakt’ worden genoemd) kan je onmogelijk zeggen 
dat ze onberispelijk waren en altijd foutloos hebben geleefd. Wel zijn 
ze ‘volmaakt’ in de zin dat zij altijd weer God hebben gezocht.         
Ze staan met Hem in het verbond dat God heeft opgericht.           
Van God moeten ze het hebben, op Hem is hun leven gericht.    
Zoals God Zelf  in Zijn verbond van heil op mensen gericht blijft!    
Dat is de volmaaktheid van God! En die volmaaktheid wordt van ons 
gevraagd.  
 
Heb lief met de liefde waarmee jijzelf wordt bemind! God boven al, 
en je naast als jezelf. Dat is de ‘volmaakte’ weg die ons wordt 
gewezen. En waarop Jezus ons voorgaat. Sterker nog: Hij ís die 
weg. Hij is de weg die ons draagt en tot onze bestemming brengt als 
wij die weg willen gaan.  Daartoe geeft De Levende Heer ons Zijn 
Geest. Laten wij daarom die weg gaan. Er vloeit zegen uit voort. 
  
Berichten uit  de gemeente: 
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In memoriam: Arend Stander.  
 
Op 27 januari overleed  Arend Stander.  Hij werd 66 jaar.  Het was 
aan hem te zien dat het al even niet goed met hem ging. Zelf liet hij 
dat nauwelijks blijken. Hoe moe hij zich ook voelde, trouw als hij was 
zat hij achter het orgel. En met liefde verzorgde hij de honden in het 
pension dat Annemiek en hij hier waren begonnen.  Op het laatst 
ging het niet meer. Onderzoek wees uit hoe ziek hij was. Tijd om 
afscheid te nemen was er eigenlijk niet of nauwelijks. Arend wist zich 
geborgen in God, zijn Heiland.  Annemieke verliest in hem haar zo 
geliefde  ‘maatje’,. De kinderen een lieve, zorgzame en betrokken 
(schoon)vader en opa. En wij, als gemeente, een fijne broeder in het 
geloof.  
Tijdens de voorbereiding van de dankdienst voor zijn leven werden 
vele mooie herinneringen aan zijn leven opgehaald. Waarin water en 
de zelfgebouwde zeilboot een belangrijke rol speelde.  Want gezeild 
werd er! Dikwijls richting Biesbosch. Graag had Arend ook naar zee 
gewild, maar dat ging niet door. Hij werd tenslotte technisch 
tekenaar.  Arend was veelzijdig. Technisch en handig. Maar ook 
muzikaal. In diverse kerken (op Heiplaat) en bij ons bespeelde hij het 
orgel. Dikwijls oefende hij daarvoor nog in de nacht, als het werk in 
het hondenpension voor die dag klaar was. Nooit zei hij ‘nee’ als er 
een beroep op hem werd gedaan.  Hij was vaste organist bij het 
gelegenheidskoor dat met Kerst en Pasen de ingestudeerde liederen 
uitvoerde.  
In de dankdienst voor zijn leven op 31 januari  zongen we liederen 
die Arend graag speelde. Ook het gelegenheidskoor vertolkte een 
aantal liederen die bij Arend favoriet waren. O.a. over de ‘Lichtstad 
met uw paar’len poorten’. We lazen het verhaal over de storm op het 
meer uit Lukas 8 : 22-25. Over de Heer die op Zijn wijze ons 
tegemoet komt en bewaart als het stormt op onze  levenszee. 
Velen waren gekomen afscheid te nemen en Arend naar zijn laatste 
rustplaats te brengen op de algemene begraafplaats. Hij zal, 
allermeest door Annemieke , de kinderen en kleinkinderen maar 
daarnaast ook door vele anderen, zeer worden gemist. Dat allen de 
nabijheid en troost zullen mogen ervaren van de hemelse Vader en 
van  liefdevolle mensen.  
 
Een persoonlijk toevoeging : 
In bovenstaand ‘in memoriam’ leest u dat Arend zeer nauw 
betrokken was bij ons gelegenheidskoor. Met vreugde en overgave 
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speelde hij tijdens repetities en uitvoeringen.  Dat was te horen. Hoe 
nu verder met het koor? Stoppen of toch doorgaan? En wie bespeelt 
dan het orgel? Hoe dan ook zal, zeker voor de naaste betrokkenen, 
altijd duidelijk worden gevoeld dat Arend er niet meer is. Of bij 
stoppen zijn plaats op de orgelbank nu leeg blijft. Of dat bij doorgaan 
er een andere organist zit. Er is gesproken met Annemieke Stander. 
Zij was resoluut: “Doorgaan, dat zou Arend ook hebben gewild.” We 
zijn dankbaar voor haar antwoord omdat we weten hoezeer zij Arend 
mist. Ook het koor wil doorgaan. Er is gesproken met Marieke 
Wolse, die tijdens de uitvaartdienst van Arend op goede wijze ook de 
liederen die het koor zong begeleidde. Marieke is bereid gevonden 
om het koor ook verder te begeleiden op het orgel. Ook daarvoor zijn 
we dankbaar. We wensen allen hierbij Gods zegen toe.  
Ds. Henk van het Maalpad 
  
Overige berichten uit de gemeente 
Janny Wagemaker verloor  haar broer Piet. We wensen haar naast 
oprecht medeleven van mensen ook  kracht en troost toe van God. 
Sylvia Reijngoudt onderging een operatieve ingreep. Die lijkt 
gelukkig geslaagd.  Een goed herstel toegewenst.  
Matty Quist onderging een operatie die haar van pijn en ongemak 
heeft verlost. Helaas moest zij vanwege andere klachten opnieuw 
worden opgenomen in het ziekenhuis. We wensen haar geduld en 
moed toe 
Zonder andere namen te noemen vergeten we niet dat er meerderen 
zijn die thuis te maken hebben met moeiten ziekte of andere 
beperkingen. Als mensen hartelijk meeleven blijkt dat dikwijls 
bemoedigend. We bidden dat God allen die het betreft, met zijn 
zegen nabij zal zijn.  
 
Een vooraankondiging: 
In dienst op Paasmorgen, zondag 12 april, hopen we Sien en Jet, de 
tweelingdochters van John en Lisa van Splunter te dopen.  in de 
volgende editie meer informatie over deze dienst. 
 
Tenslotte: 
Na het overlijden van onze (schoon)vader ontvingen Karin en ik op 
diverse wijzen blijken van medeleven uit de gemeente. Dat heeft ons 
goed gedaan. Mede namens Karin dank daarvoor.  
U allen een hartelijke groet,  
Ds. Henk van Het Maalpad 
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PAASGROETENACTIE. 
 
Op zondag 29 maart deelt de diaconie paasgroeten uit bij de deur. 
Deze kaarten hebben gedetineerden samen met een dominee 
tijdens een project gemaakt. 
Opstandig hout was het thema. Pasen het verhaal van de levende. 
Wanneer U mee doet zet dan u naam als afzender op de bovenste 
kaart. Deze kaart is voor de gedetineerde. 
De onderste kaart mag de gedetineerde zelf naar iemand sturen. 
Wilt U op deze kaart op de aangegeven plaats een postzegel 
plakken. 
U mag de dubbele kaart in de envelop stoppen en dicht plakken. Wij 
hebben het adres al op de envelop geplakt. 
Er moet nog wel een postzegel op de envelop geplakt worden. 
Hartelijk dank voor U medewerking. 
De Diaconie. 
 
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN. 
 
Tijdens de 40 dagentijd staat er op tafel in de kerk een liturgische 
bloemschikking die samen gaat met het project van de 
kindernevendienst. In de cirkel ziet U het zelfde symbool als wat op 
het grote bord staat. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 

 
In maart zal Riet Wisse de bloemen in de kerk verzorgen, in 
april hoopt Marie Maas dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG                                                    

13-03-1940: Dhr. A.A. van Nieuwenhuijzen. Oostdijk 53.4675 RE 

                                                                                 St.Philipsland 

15-03-1945. Dhr.J. Boudeling. Langeweg 2D 4675 RL AJP 
26-03-1949. Mevr. A van Strien-van Leeuwen.Lageweg 7 4675RH 
                                                                                                      AJP 
01-04-1938. Dhr. I.L. Bolier. Noordweg 22  4675 RP  AJP. 
 
Onze gelukwensen met uw verjaardag. 
Ook alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd, een fijne dag 
gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 



9 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
   1 maart:  Lizette en Christian Jop de Jager 
   8 maart:  Leontine en Naomi Mark Wisse 
 15 maart:  Marjolein en Amanda Geen deurcollecte 
 22 maart:  Judith en Chantal Babette Reijngoudt 
 29 maart:  Ingrid en Anouk Joost Wisse 
   5 april:     Erna en Christian Annemiek Verboom 
 12 april:     Leontine en Naomi Pieter Jan de Waard 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
   1 maart:  Mariella 
   8 maart:  Irene 
 15 maart:  Irene 
 22 maart:  Natalie 
 29 maart:  Sylvia 
   5 april:    Mariella 
 12 april:    Fanny 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
1  maart: Rien en Agnes          Voor vragen over de kerktaxi kunt  
 8 maart: Martijn en Joke          u tot zaterdagavond contact  
15 maart: Sylvia                        opnemen met Sylvia Reijngoudt 
22 maart: John en Lisa              tel.  0167 573717 
29 maart: Bram en Coby                  06 28755011 
5 april: Sjaak 
10 april:...……….. 
12 april: Rien en Agnes 
   
GETELDE COLLECTEN OP  5 FEBRUARI 

 Cash  Bonnen  Totaal  
Kerk   € 27,20   € 23,00   € 50,20  

Protestantisme in het zuiden  € 25,30   € 11,50   € 36,80  

Diaconie deur  € 82,82   € 58,00   €140,82  

Zending deur   € 45,30   € 35,00   €  80,30  

Werelddiaconaat   € 193,62   € 19,00   € 212,62  

Onderhoud   € 122,95   € 82,00   € 204,95  
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Donderdag 19 februari heeft de kerkenraad vergaderd. Hieronder 
enkele punten. 
De kindernevendienst sart op 23 februari met hun paasproject, 
waarbij ze weer gebruik zullen maken van de beamer. 
Het koor gaat weer repeteren en zal in de Paasdienst haar 
medewerking leveren. Tijdens deze dienst zal er ook gedoopt 
worden. 
Door het overlijden van Arend missen we nu een vaste organist. Jan 
Nell zet zich enorm in om elke zondag een organist te hebben. 
Marieke Wolse wil één keer per maand bij ons spelen, waar we al 
erg blij mee zijn. 
De jongeren van de soos hebben een escaperoom gedaan in de 
kerk en hadden een geslaagde avond. 
De jongerengroep is een jongerendienst aan het voorbereiden. 
Tijdens het avondmaal ligt er al enige tijd geen opengeslagen bijbel 
op de tafel. Dit is gedaan omdat de open bijbel op de kansel 
volstaat.de liturgie die de laatste keer gebruikt is, zal gedurende een 
jaar gebruikt worden. 
Op 6 februari heeft de kerkenraad een ontmoeting gehad met ds 
Marco Luijk, classis predikant. Het was een fijne avond waarin we 
goede gesprekken met elkaar hebben gehad. 
Ook ds Luijk had het een prettige ontmoeting gevonden en we 
ontvingen een hartelijke brief van hem. Hieronder een klein gedeelte 
uit zijn brief: 
 
Het was hartverwarmend te horen hoe u gemeente bent in de 
context van het agrarische gebied waar u leeft, en hoe u gestalte 
geeft aan de kerntaken van de gemeente. Artikel IV van de kerkorde 
biedt een helder raamwerk voor de essentie van de gemeente en 
formuleert deze als: ‘het gaande houden van de eredienst, 
diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming.’ Dit 
zijn vijf taken die je in iedere protestantse gemeente zou moeten 
kunnen herkennen, ongeacht de grootte.  Dan is er sprake van 
volwaardig gemeente-zijn. De aandacht voor deze vijf basistaken 
kenmerkt zogezegd de gemeente en haar kwaliteit.  
In uw kleine gemeente heeft u samen met uw predikant creatieve 
wegen gevonden om aan deze basistaken inhoud te blijven geven. 
Het is te prijzen hoe u dit doet! 
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Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat de kerkenraad graag wat 
andere liederen zou willen zingen tijdens de dienst. Hier hebben we 
tijdens de vergadering verder over gesproken. Met een klein comité 
van enkele kerkleden en de predikant zullen enkele liederen 
uitgezocht worden. Wanneer de kerkenraad de kerkzaal binnen 
komt, zullen we eerst een lied zingen, waarna de mededelingen 
gedaan worden en de dienst zal aanvangen. Na de Pasen zullen we 
hiermee starten.  
Er zal gestart worden met koffiedrinken na de dienst op elke 3e 
zondag van de maand. Een oproep hiervoor vindt u elders in het 
kerkblad. 
De volgende vergadering zal gehouden worden donderdag 19 
maart. Hierbij zullen ook de leden van de ZWO en College van 
Kerkrentmeesters bij aanwezig zijn om de cijfers door te nemen. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 
 
 

Februari  
Woensdag 

26 
Biddag  Dienst 19.00 uur 

Woensdag 
26 

Overleg contactpersonen Na de dienst 

   

Maart  
Maandag 2 Start gelegenheidskoor Aanvang 19.30 

Dinsdag 3 ZWO-vergadering  

Donderdag 
19 

Kerkenraadsvergadering 
met het CvK en ZWO-

bespreking cijfers 

Aanvang 19.30 
uur 

Zondag 29 Paasgroetenactie  
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KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST: 15 maart. 
 
Met elkaar na de dienst een kop koffiedrinken en elkaar ontmoeten 
voor een gesprek over de dienst of gewoon gezellig praatje. In onze 
kerk wordt het slechts enkele keren per jaar gedaan. Graag willen 
we hier meer structuur in aanbrengen. 
Elke 3e zondag van de maand zal er na de dienst gelegenheid zijn 
om met elkaar koffie te drinken. Om de kosters te ontlasten, zoeken 
we een aantal mensen die willen helpen met koffiezetten en 
schenken en opruimen na afloop. 
Wie wil zich hiervoor beschikbaar stellen? 
Kees en Fanny van Strien hebben zich beschikbaar gesteld om een 
en ander te coördineren. U kunt zich opgeven bij hen. 
Telefoon: 06-12229070 
 
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 de getroffenen van het coronavirus in China. 
 
Achtergrondinformatie. 
In China zijn onze partnerorganisatie Amity Foundation en de Raad 
van Kerken in China hard aan het werk om ziekenhuizen in de 
provincie Hubei te voorzien van maskers en andere materialen 
terwijl ze het coronavirus bestrijden. Veel kerken in de getroffen 
regio´s zijn gesloten, omdat het verboden is om met grote groepen 
samen te komen. Veel christenen luisteren daarom nu naar preken 
en liederen op het internet. Wij bidden voor hen. 
 
Gebed. 
Almachtige God, 
Heer, wees met de mensen uit China, die nu zo'n angstige tijd 
doormaken. We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en 
iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus 
tegen te gaan. 
Geef hen de moed om door gaan, bescherm hen Heer, opdat zij 
door kunnen gaan anderen te helpen. 
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En bemoedig hen die nu niet naar de kerk kunnen gaan, omdat 
kerken gesloten zijn. Help hen opdat ze niet in isolement geraken. 
Geef dat ook elders in de wereld, waar mensen besmet zijn met 
deze nieuwe ziekte zich gesteund voelen en zich in Uw hand weten. 
Laten we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en 
solidariteit. 
Moge het zo zijn, Amen 
de ZWO-groep 
 
VAN DE DABARCOMMISSIE.   
Het is 8.00 uur, je wekker gaat. Je trekt je korte broek en je 
Dabarshirt aan en loopt met je handdoek en je Bijbel naar de 
zeedijk, waar je stille tijd houdt. Om 8.45u ga je terug naar de Keet, 
waar een van de andere teamleden inmiddels de tafel heeft gedekt. 
Na het ontbijt gaan jullie je als team voorbereiden op de clubs. 
Vandaag staat het thema ‘Vriendschap’ centraal. Je leest nog snel 
het Bijbelgedeelte door dat je hebt voorbereid voor de tieners en 
zoekt wat kranten bij elkaar voor het spel krantenmeppertje, terwijl 
een ander teamlid door de Keet rent op zoek naar haar gitaar en de 
knutselspullen voor de kinderclub. De eerste jongeren zitten 
inmiddels al buiten aan de picknicktafel te wachten op de limonade. 
De dag is begonnen! 
 
Dit zou zomaar een ochtend van een willekeurig Dabarteamlid op 
Camping Stavenisse kunnen zijn. Word je hier enthousiast van en 
ben je tussen de 18 en 25 jaar oud? En ben je beschikbaar van 
zaterdag 11 juli tot zaterdag 25 juli óf van zaterdag 25 juli tot 
zaterdag 8 augustus? Meld je dan aan voor Dabar Stavenisse! 
Opgeven kan via de website van de IZB (vereniging voor zending in 
Nederland): https://www.izb.nl/dabar/inschrijven/. 
 
Voor de periode van 25 juli tot 8 augustus zijn wij ook nog op zoek 
naar een campingpastor. Vind jij het mooi om van je geloof te 
getuigen door te luisteren naar en mee te denken met de 
(levens)verhalen van de volwassen campinggasten? Of bied je 
graag een helpende hand? Meld je dan aan via: 
https://www.izb.nl/dabar/inschrijven/. 
Wil je meer informatie? Neem contact op met de plaatselijke 
Dabarcommissie via het e-mailadres: 
dabarstavenisse@hotmail.com. 
Beleef Dabar: de ervaring is echt onbetaalbaar! 
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Kijkje bij het kind 
 
Op zondag 1 maart vervolgen wij het 
Paasproject met de verbeelding van 
gevouwen handen; ‘Hoe kom je naar mij?’ 
In Gods huis ben je op Hem gericht. Je doet je 
handen samen als je gaat bidden. Je laat zien 
dat je niets anders wilt doen dan je op God te 
richten. Je zet je handen, alles wat je aan het 
doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om 
van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor 
Hem.  
Laat het huis van God, een plaats van ontmoeting zijn met Hem en 

elkaar; om te delen en vieren, te zingen, te zoeken, te bidden, te 
danken en dat alles met eerbied en verwondering. 
Daarop volgend het hart, met het teken van onvoorwaardelijke liefde; 
‘Wat geef je Mij?’ 
Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. 
Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? 
Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle 
liefde die in je is. 
Op 15 maart zal de Bijbel; ‘Wat zeg je over Mij?’ als symbool worden 
toegevoegd. Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de 
Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij 
om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen 
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leugens bij. Daar hoort bij: leven met Gods woorden, doen waar Hij 
over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de legen altijd 
overwint. 
‘Kies je voor Mij?’ met een weegschaal volgt hierna.  
“Afwegen” wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene 
schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer 
weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is. 
 
 
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.  
Dus nu: 2 maart, 6 april, 4 mei.   Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 

 
DE 40 DAGEN TIJD 
 
In de 40 dagentijd is de deurcollecte bestemd  voor het 40 dagen 
project van Kerk in Actie met als thema “Sta Op”. 
Jezus riep sta op tegen de zieken. 
Wij mogen in de 40 dagen tijd opstaan en hoop bieden aan 
vluchtelingen. Ook aan mensen die extra zorg nodig hebben. Aan 
kinderen in de knel. Aan mensen in armoede, voedsel gebrek en aan 
daklozen. 
Sta op voor deze groep mensen. 
Wij vragen aan u om gebed en uw gulle gaven. 
 
Oplossing van: Zoek de verschillen op blz. 16: 
man links – hoofdband en bies bij hals / man bij raam – bies op 
rechterschouder en bovenste knoop / poef – knoop rechts / Jezus – 
bies op mouw / vrouw – bies op hoofddoek en onderste rand mantel 
/ man bijna rechts: hoofdband en onderste knoop 
 

 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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GELEGENHEIDSKOOR 
 
Ook dit jaar hopen we weer te zingen in de dienst op eerste 
Paasdag.  
We beginnen met repeteren op maandag 2 maart. 
Er zijn weer mooie liederen uitgezocht.  
Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.  
We gaan ook proberen weer een korenavond te organiseren. 
 
DE EETGROEP . 
 
Op donderdag 27 februari komt de eetgroep voor alleenstaanden 
weer bij elkaar in Ons Dorpshuis, om gezamenlijk een maaltijd te 
houden. 
We zijn al jaren bij elkaar, er zijn mensen gestopt bij onze groep,  
maar ook mensen overleden. Een aantal deelnemers van onze 
eetgroep is  al de 8 jaren dat we met elkaar eten, van de partij 
geweest. 
Zo ook  mevr. Adri Kosten, die een heel trouwe deelnemer was van 
onze eetgroep, zij is op 16  februari  overleden.  We zullen haar erg 
missen.  
Namens de hele eetgroep hebben we de familie veel sterkte 
gewenst met het gemis van hun moeder en oma. 
Ook bij mevr Maan, die in de Schutse woonde, zijn we op de 
begrafenis geweest. 
Zij was ook bij de eerste deelnemers van onze eetgroep, en we 
hebben veel fijne middagen gehad. 
Nu wordt de groep wel kleiner, we hopen dat er wat meer mensen 
zijn die zich bij ons willen aansluiten, om elke laatste donderdag van 
de maand in Ons Dorpshuis met elkaar een warme maaltijd te 
willen  nuttigen. 
Het is altijd erg gezellig, en met elkaar smaakt het beter dan 
wanneer je alleen bent.  
Meld U aan, en we zorgen voor het vervoer als dat nodig is. 
 Marianne Nell: Tel.: 0167 – 572796 
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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 
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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: 
 
 
 
 
 


