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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
Voor zover op dit ogenblik bekend kunnen we ook deze maand (nog) 
geen reguliere of beperkte diensten houden. Tijdens de dienst zijn 
alleen de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, de koster en 
degene die de muziek verzorgt, aanwezig. 
Elke zondag wordt er een dienst uitgezonden via de kerkomroep.  
U kunt de kerkomroep van onze gemeente vinden onder  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391  of via de link op  
de website van onze kerk. 
 
   7 maart: 10.00 uur: Kand. C. Bakker; Middelharnis 
 Collecten: Kerk, Onderhoud, project 40 dagen tijd 
 
14 maart: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud, Project 40 dagen tijd 
 
21 maart: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Roosendaal 
 Collecten: Kerk, Onderhoud, project 40 dagen tijd 
 
28 maart: 10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje 
 Collecten: project 40 dagen tijd, Onderhoud en Diaconie 
 
 2 april. GOEDE VRIJDAG. 19.00 uur: Ds. P. de Graaf; Kruiningen 
   Geen Collecte 
 
 4 april. PASEN. 10.00 uur: Ds. I. v .d .Meulen; Houten 
 Collecten: Kerk, Onderhoud, Diaconie 
 
 
DIGITAAL COLLECTEREN 
Op de website vindt u de betaallinks en QR codes voor de 
verschillende collectedoelen. De snelkoppeling naar de pagina is: 
https://anna-
jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384 
U kunt altijd ook zelf storten op de rekeningen van kerk en zending. 
Met vermelding van bestemming 
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester. 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384
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KERKBLAD 
De kopij voor het kerkblad van april ontvang ik graag uiterlijk 
zaterdag 27 maart. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
God, hoe graag zou ik weer zingen… 
 
Bovenstaande woorden zijn een regel uit een lied dat ds. André F 
Troost in 2020 schreef. Misschien las u het al eens. Het zingen als 
gemeente tijdens kerkdiensten was toen al enige tijd ontraden 
vanwege het gevaar op besmetting. Ook werd het ontraden om 
gemeenteleden in de kerkdiensten toe te laten. Intussen is het al 
even 2021. En  nog steeds geldt het advies van de PKN om niet als 
gemeente te zingen tijdens kerkdiensten.  
 
Inmiddels heeft de PKN nu wel enige verruiming van eerder advies 
gegeven. Op dit moment mogen er maximaal (hangt af van 
onderlinge afstand en aftstand tot gemeenteleden) vier  personen 
(voor)zingen. En mogen er (met inachtneming van een 
aanmeldingsprotocol) 30 gemeenteleden worden toegelaten in de 
dienst.  De PKN stelt wel nadrukkelijk dat iedere gemeente zelf 
verantwoordelijkheid draagt over wat wel en niet kan, afhankelijk van 
de eigen situatie.  
 
Natuurlijk is het prachtig als niet alleen de kerk, maar ook ons land, 
langzaamaan weer ‘open gaat’, zoals dat wordt genoemd. Maar als 
kerkenraad hebben wij de overtuiging dat wij in onze gemeente op 
dit moment nog niet moeten overgaan tot het toelaten van 
kerkgangers. De reden is dat wij het advies van de PKN eigenlijk niet 
goed begrijpen. Terwijl ik deze kopij schrijf nemen de cijfers van 
coronabesmettingen  en corona gerelateerde ziekenhuisopnamen 
alleen maar toe. Dit maal vanwege de besmettelijker Engelse variant 
van het virus. Eerder liet de PKN weten de ‘strenge’ maatregelen te 
adviseren  vanwege de kwetsbaarheid van haar kerkgangers en uit 
solidariteit met andere ernstig getroffenen. Nu bestaat de indruk dat 
het meegaan met de samenleving, die aan verruiming toe is’ (ja, wie 
niet)  leidt tot het advies van versoepeling van de maatregelen. Op 
grond van een risico dat aanvaardbaar wordt geacht. Dat lijkt toch in 
strijd met eerdere adviezen.  
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Als kerkenraadsleden hebben naar elkaars persoonlijke mening 
gevraagd. Op grond daarvan hebben we besloten nog even af te 
wachten met verruiming van maatregelen totdat we weten hoe het 
verloop zal zijn van het aantal corona besmettinge en corona 
ziekenhuisopnamen. Juist vanwege onze verantwoordelijk t.o.v. 
onze gemeenteleden, solidariteit met elkaar en met anderen die ook 
ernstig lijden onder de lock-down. Bovendien zouden we ook niet in 
een soort ‘jo-jo’ effect terecht willen komen. Waarbij er nu wel 
kerkgangers kunnen worden toegelaten maar dat besluit toch weer 
moet worden teruggedraaid als onverhoopt na enkele weken 
maatregelen weer  opnieuw moeten worden aangescherpt vanwege 
toename van besmettingen.    
 
Er is, ook bij de leden van de kerkenraad, zeker het vertrouwen dat 
we op weg zijn naar (waarschijnlijk eerst nog beperkt) gezamenlijk 
kerkbezoek. En tenslotte naar weer samen kunnen zingen. Dat we 
immers zo graag doen. We verlangen daarnaar. Als we verruiming 
m.b.t. onze kerkdiensten  verantwoordelijk achten zullen we ook 
zeker niet nalaten om dat te doen.  Maar voor nu wensen we elkaar 
nog geduld en volharding toe. Overigens zijn dat woorden en 
waarden die een christelijke gemeente, die bidt om de komst van 
Gods koninkrijk, niet vreemd zullen zijn. Houd moed en houd hoop!        
Hieronder de tekst van het lied van ds. A.F. Troost . Een lied van 
verlangen zou ik het willen noemen. Het kan gezongen worden op 
de melodie van een ander lied van verlangen: Psalm 42.  
 

God, hoe graag zou ik weer komen  / waar uw kerk één 
 lofzang is –  
nu nog ver, om van te dromen,  /  harten boordevol gemis.  
Ooit was alles zo gewoon:  / fluitspel, paaskaars, orgeltoon,  
stemmen, stilte, al die mensen –  kan men zich iets mooiers 
wensen?  
 
God, hoe graag zou ik weer zingen  / juist nu ik niet zingen 
mag!  
Waar, waar zijn nu al die dingen  / die ik liefhad, zó graag 
zag:  
bidden, danken in uw huis,  / aan uw tafel, rond het kruis 
zwijgen, spreken, lachen, huilen  / - bij U rusten, bij U 
schuilen...  
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          God, hoe graag... Laat ons weer komen / dit of anders volgend 
            jaar,  

laat ons bloeien als de bomen –  / onze dromen, maak ze 
waar!  
Laat ons weer vol vreugde zien, / wie weet binnenkort 
misschien,  
wat wij nu zo vurig hopen:  / wagenwijd uw deuren open! 

 
Berichten uit de gemeente. 
Jannie Fontijne viel thuis ongelukkig en brak haar pols.  In ieder 
geval figuurlijk, maar ook een beetje letterlijk is zij nu onthand. 
Hopelijk zal de breuk goed herstellen zodat zij haar hand weer goed 
kan gebruiken.  
Mientje Walpot kampt met een forse hernia die haar erg beperkt. 
Zij staat hoog op de lijst voor een operatieve ingreep. Hopelijk duurt 
het wachten daarop niet lang en zal zij snel van dit ongemak zijn 
verlost. 
 Van Peter en Elles de Jager- Buijs ontvingen we bericht van 
verhuizing. Samen met hun kinderen Anouk en Chantal wonen ze 
sinds half  februari in Krabbendijke.  We wensen hen van harte toe 
dat zij zich ook daar snel thuis zullen gaan voelen en dat zij zich 
daarbij door God gezegend zullen weten.  
Ook van Ben en Jopie van der Sluijs – Steijn ontvingen bericht van 
aanstaande verhuizing. In deze eerste week van maart zullen zij 
vertrekken naar Zeewolde in de provincie Flevoland. Het blijft 
polderland, maar na zovele jaren St Philipsland zal het wennen zijn;  
hoewel zij er niet onbekend zijn.  Ook hen wensen  we van harte toe 
dat zij zich daar snel thuis zullen voelen.  En dat ook zij daarbij  
Gods zegen zullen ervaren.  Dat er hier verder geen namen worden 
genoemd wil niet zeggen dat er onder ons geen mensen zijn die 
ziekte of  zorgen kennen. We wensen allen Gods zegen toe.   
 
Tenslotte 
Inmiddels zijn er bij alle beperkingen toch ook enkele verruimingen  
van de  maatregelen. Hierboven hebt u kunnen lezen dat wij als 
kerkenraad daarmee zorgvuldig willen omgaan m.b.t. onze 
kerkdiensten.  Bezoekwerk gebeurt nog veel telefonisch, maar als u 
behoefte heeft aan een bezoek thuis, laat u dat dan a.u.b. even 
weten. Mocht u daaraan behoefte hebben schroom niet om het laten 
weten. Met hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Op woensdag 17 februari heeft de kerkenraad via teams vergaderd. 
Er is weinig nieuws te melden vanuit de oppasdienst, 
kindernevendienst, jongerengroep en jeugdsoos. Het is nog steeds 
niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. 
Vanwege de slechte weersverwachtingen is er laatst een dienst 
opgenomen op zaterdagmiddag. Een geheel nieuw iets in deze toch 
al vreemde tijden. De mensen met luisterkastjes zijn geïnformeerd 
hoe te handelen op zondagmorgen om de dienst te beluisteren. 
Na rijp beraad heeft de kerkenraad besloten om niet verder te gaan 
met onderzoeken en/of investeren in onlinebeelddiensten. Dit omdat 
men, zodra het weer mogelijk is, de diensten weer gaan vieren op de 
wijze zoals we die voor de corona gewend waren. 
Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe wijkindeling door de 
ouderlingen. 
Vanuit het college van kerkrentmeesters zal de volgende 
vergadering toelichting gegeven op het financiële jaar 2020 en wat 
de gevolgen zijn voor de kerk nu er door de corona veel minder 
diensten gehouden konden worden. Omdat nog niet alle enveloppen 
van de actie kerkbalans binnen zijn komt dit ook volgende 
vergadering terug. 
We hebben vanuit Bergen op Zoom bericht gekregen van de intrede 
en verbintenis aan de protestantse gemeente Bergen op Zoom van 
ds. Ellen van Sluis. Dit vindt plaats op zondag 7 maart en is alleen 
online te volgen. 
Aan de hand van een praatpapier, gemaakt door ds. van het 
Maalpad, gaat de kerkenraad het gesprek aan om te kijken hoe we 
straks na het emeritaat van de dominee verder willen. Het is nog in 
een pril stadium en zal elke vergadering op de agenda staan, om 
verder te laten groeien en uit te bouwen. Het college van 
kerkrentmeesters is gevraagd om de financiële kant te bekijken en te 
onderzoeken wat we als gemeente zouden kunnen. 
De pastorale zaken uit de gemeente worden gedeeld met elkaar. 
Het is en blijft heel lastig om in deze corona tijd de verbinding te 
blijven vinden en zoeken in de gemeente. Juist omdat we elkaar niet 
ontmoeten, missen we veel van het stukje sociale contacten 
onderling. Hoe blijven we elkaar “zien” in deze tijd. Een grote zorg, 
waar we geen passend antwoord op hebben. We hopen dat we 
binnen afzienbare tijd weer op de oude voet erediensten kunnen 
houden en elkaar mogen ontmoeten. 
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Dit waren enkele punten uit de vergadering. De volgende 
vergadering staat gepland voor donderdag 18 maart. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Actie Kerkbalans 2021 
 
Het grootste deel van de formulieren is ingeleverd, waarvoor dank! 
Een aantal formulieren verwachten wij nog terug te krijgen. Heeft u 
nog een formulier liggen, wilt u dit dan nog inleveren? Het kan bij de 
in de brief genoemde adressen of per 
email: penningmeester.gk.ajp@gmail.com. 
 
De telling tot nu toe is als volgt: 
Toezeggingen voor de kerk € 23.455 (2020 € 27.567) 
Toezeggingen voor de ZWO € 3.210 (2020 € 3.095) 
 
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 (ondanks de beperkingen) en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar 

 
ALS GIJ NIET ZIJT 
 
Als Gij niet zijt 
De grond waarop ik sta 
De bron waaruit ik put 
De einder waarheen ik ga – 
Als Gij niet zijt 
Waar blijf ik dan 
In tijd en eeuwigheid 
                       Uit: Liedboek Lied 926 
 

mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com
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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 Myanmar 
 
Achtergrondinformatie. 
 
Op 1 februari 2021 vond er in Myanmar een staatsgreep plaats. 
Sindsdien is het erg onrustig in het land. Theologiedocent Layang 
Seng Ya uit Myanmar roept ons op te bidden voor het volk van 
Myanmar. 
 
Gebed. 
 
HEER, onze God, 
Voor Myanmar bidden we. 
We dragen de bevolking aan U op,  
vooral degenen die deel uitmaken van minderheden. 
Geef hen het lef, moed en kracht om op te komen  
voor een democratisch bewind,  
dat de identiteit,  
het geloof en de waardigheid  
van de bevolking respecteert. 
Geef vrede, HEER, geef vrede! 
In Jezus’ naam,  
Amen. 
 
de ZWO-groep 
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Kijkje bij het kind 
 
In aanloop naar Pasen staat ‘de weg’ centraal. 
Een weg in allerlei omstandigheden van het 
leven; van diepe dalen, open velden, onder de 
brandende zon, in de striemende wind en 
regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons 
voor en geeft ons: water, brood, licht, 
bescherming, een stevige basis.  
 
Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze 
hemelse bestemming. Jezus leert ons vooruitkijken, omdat Hij de 
opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en 
met Hem onze levensweg gaan. In deze 40 dagentijd volgen wij 
iedere zondag een weg die langzaam zichtbaar wordt.  

 
Op iedere afbeelding van de weg is een landschap te zien. Het 
landschap geeft een locatie/situatie weer uit het leven, waarin juist 
datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. 
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7 maart 

(Johannes 10: 11-21) 

Het regent, donkere wolken pakken zich 
samen aan de lucht en de lucht is grijs. Het 
landschap is weids, leeg en uitgestrekt. 
Nergens een plaats om te schuilen. In ons 
leven kunnen we net ons net zo verlaten 
voelen, eenzaam in de stormen van ons 
leven. Jezus vergelijkt zichtzelf met een 
goede herder. Het kenmerk van een goede 
herder is dat hij een band heeft met zijn 
schapen. Hij heeft alles voor hen over en 
zal hen niet in de steek laten. De goede 
herder beidt bescherming. Hij heeft zijn 
schapen lief. Ze kunnen Hem vertrouwen 
en volgen. Bij Hem is jun bestaan in veilige 
handen. In de cirkel een warme winterjas. 
Een warme winterjas biedt bescherming 
tijdens de reis. Zoals een goede herder zijn schapen beschermt 
en veilige plaats biedt, zo zorgt een warme waterdichte jas voor 

bescherming tegen regen en 
kou. 
 
14 maart 
(Johannes 14: 1-13) 
Te zien is hoe de bladeren door een harde 
storm uit de boom worden geblazen. Als 
we op reis zijn en het hard waait is het 
moeilijk om je richting te bepalen. 
Onbewust volgen we de kracht van de 
wind en lopen met de wind mee. Wil je 
tegen de harde wind in, dan moet je je 
inspannen, dat vraagt veel. Als Jezus zijn 
discipelen vertelt dat Hij zal gaan sterven 
schrikken de discipelen erg. Het begint te 
stormen in hun leven. Ze weten niet meer 
welke kant ze op moeten gaan. Jezus stelt 
hen gerust. Hij zegt: Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Ik ben de enige 
weg die je bij God brengt. Alleen Ik leer 

jullie de waarheid. Alleen als je gelooft in Jezus, in de weg 
die Hij ging door het lijden en de dood heen, zul je voor 
altijd leven. Het kompas wijst tijdens de reis de weg aan die 
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we moeten gaan. Ook al stormt het en blaast 
de wind hard, de naald blijft de weg 
aanwijzen. 
 
21 maart 
(Johannes 15: 1-8) 
Een berglandschap in de zomer. Wandelend 
door de bergen kunnen we ons klein voelen 
en merken we hoe hard we God nodig 
hebben. Het bewandelen van een berg vraagt 
uithoudingsvermogen en een goede uitrusting. 
In het Oude Testament wordt Israël met een 
wijnstok vergeleken. God heeft een verbond 
gesloten met Israël. Hij heeft het zijn 
bescherming en zegen beloofd. Hij vraagt van 
Israël om zijn geboden te volgen. Jezus zegt: 
Ik ben de ware wijnstok. In Hem blijven 
geloven is het navolgen van de wet. 
Gelovigen zijn aan Jezus verbonden als 
ranken aan een wijnstok; zo geeft Hij kracht 
en ondersteuning. Een paar bergschoenen want in de bergen is 

een goede uitrusting 
belangrijk. Jezus is de 
wijnstok, de basis van de 
druivenplant. Een goede 
basis, stevige schoenen en een 
wandelstok zorgen voor goede 
uitrusting op reis. Jezus wil deze 
uitrusting, onze basis zijn. Hij geeft ons 
kracht en ondersteuning tijdens onze 
reis. 
 
28 maart 
(Johannes 11) 
Een stevige brug over water is 
verbonden met het berglandschap. We 
kunnen nu nog niet zien waar de brug 
ons naar toe leidt. In de lucht zijn veel 
donkere wolken te zien, de lucht dreigt. 
Is er slecht weer op komst? Enkele 
zonnestralen schijnen achter de wolken. 

Ze schijnen op het water en de brug, ze beloven verandering. 
Als Lazarus sterft zegt Jezus tegen Maria en Marta: ’Ik ben de 
opstanding en het leven’. Jezus bedoelt: Ik ben sterker dan de 

dood. Hij wijst vooruit naar Pasen, als de dood geen macht meer heeft. 
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Jezus bouwt voor ons een brug naar de Hemelse stad bij de Vader. De 
donkere wolken die te zien zijn blijven niet voor altijd. Het slot van het 
aardse leven hoeft niet de dood te zijn, maar is het leven voor altijd. Het 
lijden is voor Jezus heel dichtbij, maar hier geeft Hij een voorproefje van het 
Paasfeest. Het licht beschijnt de brug, de weg naar de Hemelse stad. Jezus 
geeft een blijk in de toekomst. Ondanks dat het verdriet het einde lijkt te 
zijn, mogen we door Jezus’ verrekijker kijken en kunnen we de brug en de 
Hemelse stad zien. 
 

HANDEN 
 

Gelukkig is de mens die tot het einde 
handen mag voelen die goed doen. 
 
De hand die met aandacht wast. 
De hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde kamt. 
De hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
 
Geen mens kan leven 
zonder die hand, 
die teder is, 
die behoedt, 
die beschermt 
en bemoediging uitstraalt. 
 
Tot het einde toe 
verlangt de mens naar die hand, 
totdat er die andere Hand is, 
die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, 
die alle tranen wist. 
 
Tot die tijd 
kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die handen, 
en handen en voeten geven 
aan de liefde  
die onmisbaar is. 
 
Marinus van den Berg    
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PAASCHALLENGE 2021Wie doet er mee aan de Paaschallenge 
2021? 
Een coronaproof QR-code spel waarbij deelnemers in groepjes van 
2 personen 
(of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. 
Kortom: Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier in en 
door ons eigen dorp! 
Iedereen is welkom, dus alle leeftijden kunnen meedoen! Graag wel 
aanmelden! 
De datum is op dit moment nog niet bekend maar informeer gerust 
bij Erna of Meta via 
sjvanstrien@hotmail.com of metamaas@icloud.com (06-16944785) 
of check via de website of Facebook pagina van de kerk! 
 
DE BRUG 
                                            Lucas 23 : 34a 
Geen vloek bliksemt neer van het kruis – 
hoor, uit zijn pijn 
schenkt Hij woorden van zegen: 
Vader vergeef het hun 
want zij weten niet 
wat zij doen –  
over de kloof 
tussen de Heilige 
en onze verkeerdheid 
spant Hij de brug van zijn gebed 
legt Hij zichzelf 
pad van verzoening –  
Hij roept om voeten: 
Ik ben de weg.                    Inge Lievaart 
 

mailto:sjvanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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