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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
   6 maart:  10.00 uur: Ds. H de Bie; ’s Gravenpolder. 
 Viering H.A. in de kring   
 Avondmaalscollecte: Voedselbank.  
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: project 40 dagentijd 
 
 13 maart: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: NOODHULP VOOR OEKRAÏNE 
                                        Extra aanbevolen 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 20 maart:  10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 27 maart: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
   
   3 april: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
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KERKBLAD 
Kopij voor het aprilnummer ontvang ik graag uiterlijk  
zaterdag 26 maart. 
Met vriendelijke groet, Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
Nog is Oekraïnes vrijheid niet vergaan……… 
 
Na ruim 76 jaar kent Europa weer een oorlog, met alle 
verschrikkelijke gevolgen van dien. 
In deze dagen zullen in vele kerken voorbeden zijn of worden  
gedaan voor de inwoners van Oekraïne. De PKN deed daarvoor een 
handreiking waarvan waarschijnlijk door veel predikanten gebruik is 
gemaakt.   
 
De tekst van die handreiking vindt u hieronder, voorafgegaan door 
een vertaling van het volkslied van Oekraïne dat opeens aangrijpend 
en angstig actueel blijkt. De melodie kunt u vinden op het internet. 
De tekst luidt; 
 

Nog is Oekraïnes glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid, 
Nog zal het lot ons, jonge broeders, toelachen. 
Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw in de zon, 
en ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land. 
 
Refrein (2x): 
Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid. 
En wij zullen tonen dat wij, broeders, van het geslacht der 
Kozakken zijn. 

 
De tekst van de handreiking voor de voorbede voor Oekraïne luidt:  
 

God van liefde en trouw, 
  
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen, 
de wapens zwijgen. 
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Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te houden. 
  
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot 
worden,  
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan 
ook blijft dragen. 
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd 
gehoord worden, 
geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
  
Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen, 
dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, 
van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
  
Heer, ontferm U over deze wereld, 
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.  
  
In Jezus' naam, 
 Amen 

 
Berichten uit de gemeente. 
In de vorige editie werd  nog de storm ‘Corrie’ genoemd die op 31 
januari jl. vele ouderen zal hebben doen terugdenken aan de 
rampnacht van 1 februari 1953.  Drie weken later (16, 18 en 20 
februari jl.)  hielden de stormen ‘Dudley’, ‘Eunice’ en ‘Franklin’ huis in 
ons land.  Met enkele doden en heel veel schade tot gevolg. 
Die laatste storm zorgde voor forse schade  op het bedrijf van Gert-
Jan Boudeling  en op het bedrijf van Rien en Kees van Strien. 
Schuren raakten zwaar beschadigd en in de wijde omtrek stukken en 
stukjes isolatiemateriaal. Ook ons kerkgebouw liep schade op door 
rondvliegende dakdelen. Gelukkig geen persoonlijk letsel. Daar zijn 
we dankbaar voor. Want wie de ravage heeft gezien moet hebben  
beseft dat het ook anders had kunnen zijn in het geweld van deze 
storm. Wel een hoop narigheid en rompslomp. We wensen alle 
betrokken toe dat schade op goede wijze zal kunnen worden 
afgewikkeld en hersteld. Niet alleen financieel, maar ook mentaal.  
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Bij alle narigheid was het wel hartverwarmend om te zien en te 
ervaren dat er velen kwamen, jong en ouder, om de rommel op te 
ruimen.  En de getroffenen een hart onder de riem te steken.  Ook 
daarvoor zijn we dankbaar.  
Onwillekeurig kwam bij mij het verhaal van Elia op de Horeb in 
gedachten . U leest het in 1 Koningen 19. In dat verhaal is ook 
sprake van een geweldige wind,  die rotsen doet splijten.  Maar in 
dat natuurgeweld is de God de Heer níet. Wél in het suizen van een 
zachte koelte.  Ik denk dat in de  ‘zachte krachten’ van die vele 
helpende handen deze Onzienlijke God aanwezig was.  
De kerkdienst op biddag kon nog niet worden gehouden in ons 
kerkgebouw. Gelukkig was de kerk de zondag erna weer bruikbaar 
voor de erediensten.   
Sjaak van der Reest is recentelijk  geopereerd aan een hernia. Die 
operatie lijkt goed verlopen zodat pijnklachten gelukkig zijn 
verdwenen. We wensen hem een verder herstel toe dat voorspoedig 
zal mogen verlopen.  
Inmiddels zijn de maatregelen ivm corona zover verruimd dat we 
elkaar weer op meer normale wijze kunnen ontmoeten in de kerk. 
Echter niet iedereen voelt zich gemakkelijk bij deze versoepelingen. 
Laten we daarom zorgvuldig met elkaar omgaan. Zodat ook in de 
kerkdiensten ieder die wil komen zich veilig weet en weer van harte 
kan meedoen.  
 
Doop en belijdenis: 
Op 13 februari is de heilige doop bediend aan Tommie Uijl, Samuel 
Bardelmeijer en Zoë Fontijne.  Ook deed Judith Uijl belijdenis van 
het geloof.  We zijn blij met hen  en dankbaar.  
De ouders kunnen hun kinderen later zeker ook vertellen op welke 
bijzondere wijze deze doopdiensten hebben plaatsgevonden i.v.m. 
de coronamaatregelen.   
 
Viering Heilig Avondmaal. 
6 maart zal ds. Hans de Bie voorgaan in een dienst waarin we weer 
het Heilig Avondmaal willen vieren. Dit maal zal dat in de kring zijn. 
Elders leest u in een bericht van onze scriba meer informatie m.b.t. 
deze dienst en de wijze van vieren. Als kerkenraad zijn we van 
mening dat het vieren op zorgvuldige wijze kan gebeuren.   
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Organist. 
Met Jan Nell is afgesproken dat hij 13 maart as. de kerkdienst op het 
orgel zal begeleiden. Zo nu en dan begeleidde,  hij naast de organist 
van dienst, al eens een enkel lied. Maar nu zal hij dus de gehele 
dienst spelen. Liederen thuis voorbereiden is één ding, ze in de 
dienst spelen als begeleiding van gemeentezang is nog iets heel 
anders.  Dat zal menig organist kunnen beamen. Jan, fijn dat je de 
stoute schoenen hebt aangetrokken (het moet er toch een keer van 
komen hè)  en dat je op deze wijze onze gemeente wilt dienen. Ook 
vanaf deze plaats: veel moed en vertrouwen toegewenst! En vooral 
ook: dat je ook zelf met voldoening onze gemeente mag begeleiden 
bij het zingen.   
 
Veertigdagentijd 
Vanaf woensdag 2 maart  (Aswoensdag) gaat de zogenoemde 
veertigdagentijd in. De voorbereidingstijd op het Paasfeest. Kerk in 
Actie, het diaconaat van onze landelijk PKN, heeft deze 
veertigdagentijd het thema meegegeven: Alles komt goed?! Het 
uitroepteken verwijst naar het Paasfeest! De Heer is waarlijk 
opgestaan. Het komt goed!  Het vraagteken stelt ons de vraag of wij 
vanuit dát geloof willen leven. Geloven wij dat het goed komt? Is dat 
te merken aan ons doen en laten? Dat ‘doen en laten’ wordt in deze 
veertigdagentijd verwoord door  de zeven werken van 
barmhartigheid (o.m. Mattheüs 25 : 35-36): hongerigen voeden, 
dorstigen laven, vreemdelingen onderdak bieden, naakten kleden, 
zieken ondersteunen, gevangenen bezoeken en doden verzorgen en 
begraven.   
 
Tenslotte 
Regelmatig kregen en krijgen Karin en ik de vraag of wij, - na mijn 
emeritaat- , in Halsteren blijven wonen of gaan verhuizen.  
Een begrijpelijke vraag daar vier van onze kinderen met hun 
gezinnen in of bij Heiloo wonen. Wij hebben daar ook zelf 11 jaar 
gewoond en gewerkt.  Inmiddels werkt Karin met veel voldoening 
drie dagen per week in Heiloo,  in een restaurant van enkele van 
onze kinderen. We hebben er geen geheim van gemaakt open te 
staan voor een verhuizing . Maar zitten niet op een schopstoel 
omdat we ook met plezier in Halsteren wonen evenals twee van  
onze kinderen met hun gezinnen. Echter: er kwam een, naar onze 
mening, leuk en mooi huis  ‘voorbij’. Het staat in Broek op Langedijk  
(vlak boven Alkmaar en Heerhugowaard ) En het is ons gelukt om 
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dat huis vorige week te kopen. Dat  betekent dat een verhuizing in 
het verschiet ligt. Het is onze bedoeling om aan het eind van de 
deze zomer daar naartoe te gaan. In elk geval zullen dan gelukkig 
vele goede herinneringen aan de tijd dat wij hier woonden en 
werkten met ons mee gaan.  
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad.   
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 16 februari 2022. 
Hieronder enkele punten uit de vergadering. De dominee had ons 
een mail gestuurd met een artikel van kerk in actie over de 40 
dagentijd, daarin staan de 7 werken van barmhartigheid centraal. Hij 
ging op het eerste werk van barmhartigheid, de hongerige voeden, in 
de bijbel komt dit terug in Matheus 27 vers 37 – 40. Het is een 
aanrader om dit artikel te lezen op de website.   
Ook de kindernevendienst heeft weer een project uitgezocht voor de 
40 dagen tot Pasen, we zullen in de kerk hier meer van horen en 
zien. 
De jeugdsoos heeft het voornemen om de eo-jongerendag te 
bezoeken. Fijn dat er weer plannen gemaakt kunnen worden. 
We vieren op 6 maart het Heilig Avondmal in de kring. Elders in het 
kerkblad leest u hoe we deze viering gaan doen. Wat niet meer 
terugkomt is het drinken uit één beker voor de wijn. We denken dat 
dit niet meer past in deze tijd en zal ook niet meer terugkomen. 
Wat was het fijn dat er gedoopt en belijdenis gedaan kon worden! 
Ondanks de beperkingen mochten er twee mooie diensten gevierd 
worden met allen die de doopouders lief zijn om hen heen. 
Vanaf 20 februari gaan we weer een stap verder terug naar het oude 
normaal. Er zullen dan vrije zitplaatsen zijn en we zingen de liederen 
ook weer onder begeleiding van het orgel. We vragen u wel om 
elkaar de ruimte te geven die iemand nodig heeft om zich 
comfortabel te voelen in de kerk. 
De invulling van de diverse vacatures hebben de aandacht van de 
kerkenraad. Ook die van u? 
We hebben een nieuwe paaskaars uitgezocht. Het is dit keer een 
kaars geworden met de regenboog en de vredesduif erop. 
Twee leden van de beroepingscommissie hebben een cursus 
gevolgd samen met leden van de beroepingscommissie van 
Halsteren/Nieuwe Vossemeer. Het was een leerzame dag. Er is een 
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samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen Halsteren/Nieuw 
Vossemeer en Anna Jacobapolder, om samen een predikant te 
beroepen. Dit is een voorwaarde om een predikant te mogen 
beroepen. Er wordt nu nog gewerkt aan een werkplan voor de 
predikant, waarin de werkzaamheden globaal ingedeeld worden. 
Wanneer dit allemaal compleet is, kan er een verzoek naar het 
breed moderamen van de classis gestuurd worden om toestemming 
te krijgen voor het zoeken naar een nieuwe predikant. 
Er wordt een datum gepland om als contactpersonen en ouderlingen 
bij elkaar te komen. De contactpersonen ontvangen hier een 
uitnodiging voor. 
Dit waren enkele punten uit de vergadering. De volgende 
vergadering staat gepland voor 17 maart, hierbij zullen ook de leden 
van het college van kerkrentmeesters bij aanwezig zijn. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
De viering van het Heilig Avondmaal zal ditmaal in de kring 

plaatsvinden. 
Wanneer de predikant de uitnodiging uitspreekt, mag u naar voren 
komen om een kring te vormen. Voor de mensen die liever willen 
zitten, is daarvoor in de derde bank van voren de mogelijkheid voor. 
Vanaf deze bank zal de kring zich vormen tot voor in de kerk. 
De collectebeker voor het avondmaal, staat aan beide zijden in de 
kerk op een tafel. U kunt hierin uw gaven doen voor de voedselbank. 
De ambtsdragers zullen rondgaan met brood en wijn. Het brood ligt 
op een schaal, waar u het brood vanaf kunt pakken. U mag het 
brood direct eten. Zoals in het verslag van de kerkenraad staat, 
verdwijnt het drinken uit één gezamenlijke beker en krijgt u door de 
ambtsdragers een klein bekertje wijn of druivensap aangeboden. 
We hopen op deze manier op een verantwoorde wijze het 
avondmaal te vieren 
 
Storm  
Helaas werden we de afgelopen tijd meerdere malen geconfronteerd 
met heftige stormen. Velen hebben hierdoor schade opgelopen, zo 
ook onze kerk. 
Het was fijn dat we voor de dienst van biddag gebruik konden maken 
van het dorpshuis. Er wordt met man en macht gewerkt om de kerk 
weer gebruiksklaar te maken. We danken iedereen enorm voor de 
steun en helpende handen die we in de afgelopen week mochten 
ervaren. 
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LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN                                                                                  
Tijdens de 40 dagentijd staat er een liturgische bloemschikking op 
de avondmaalstafel.  
Het thema is ”De toekomst tegemoet”. 
Het is een schikking die iedere week naar het paasfeest toegroeit. 
 
Eerste zondag. Lucas 4 : 1 – 13. 
Jezus wordt op de proef gesteld. 
Aan het begin van de 40 dagentijd denken we aan Jezus in de 
woestijn ,waar hij op de proef wordt gesteld.  
Jezus antwoord zijn belager dan, een mens leeft niet van brood 
alleen. In de schikking ziet U tarwe en gerst. 
 
Tweede zondag. Lucas 9 : 27 – 36. 
Jezus ging op de berg om te bidden. Toen hij op de berg was kwam 
er uit een wolk een stem die sprak “dit is mijn geliefde zoon, luister 
naar hem”. In de schikking ziet U een wolk van gipskruid. 
 
Derde zondag. Lucas 13 : 1 – 9. 
De onvruchtbare vijgenboom. 
In dit verhaal wordt ons verteld over een vijgenboom die geen vrucht 
draagt. Voordat hij wordt om gehakt wordt de grond er om heen 
gespit en krijgt hij mest. Het symboliseert het geduld van God met 
ons. In de schikking komt nu een vijgentak. 
 
Vierde zondag. Lucas 15 : 11 – 32. 
De verloren zoon. 
Halverwege de 40 dagentijd denken we aan de uitspraak van Jezus 
“Je broer was verloren en is weer terug gevonden”. 
In de schikking ziet U takken met bloesem.  
Het symboliseert  “Opnieuw beginnen”. 
 
Vijfde zondag. Lucas 20 : 9 – 19. 
Jezus is in de wijngaard en weet wat er gaat komen. Hij  weet van 
de lijdensweg die hij moet gaan. Dit wil hij de leerlingen duidelijk 
maken. De druiven verwijzen naar de wijngaard. 
 
Zesde zondag. Palmzondag. 
De intocht in Jeruzalem. 
Hosanna de Koning is in aantocht. 
Buxus takken symboliseren de palmtakken. 
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Goede vrijdag. De kruisiging. 
Een kruis in de schikking van rechte takken. 
De doornen tak verwijst naar de kroon op Jezus zijn hoofd. 
 
Pasen. Johannes 20 : 1 – 18. 
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt 
deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd. Het einde werd 
een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst. 
Een vrolijk bloemstuk met witte en gele bloemen en bloesem. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In maart zal Riet de bloemen in de kerk verzorgen.  
 
ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST EN 
DEURCOLLECTANTEN 
 
  6 maart: Arie                              Natalie/Fanny    
13 maart: Lizette                          Fanny                  Pieter-Jan 
20 maart: Judith                           Irene                    Joost 
27 maart: Ingrid                           Sylvia                   Annelot  
  3 april :  Erna                             Heleen                 Annemiek 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
  6-3    Bram en Coby  
13-3    Sylvia                       Voor info tot zaterdagavond 
20-3    Rien                          Sylvia Reijngoudt 
27-3    Martijn en Joke         tel. 0167 573717  of  06 28755011 
  3-4    Sjaak 
10-4    Martijn en Joke 
 
 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 hartelijke gelukwensen voor deze, en alle andere jarigen. 
Gods zegen over uw nieuwe levensjaar, en een fijne dag gewenst. 
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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 Oekraïne 
 
Achtergrondinformatie. 
Door de economische crisis en het al jarenlange conflict in Oost-
Oekraïne hebben veel inwoners grote moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Ook in een tijd van oorlogsdreiging blijven de 
kerken in het land onverminderd omzien naar de meest kwetsbaren 
in de samenleving. Maar ze zijn ook erg bezorgd over de situatie in 
hun land. 
Kerk in Actie staat klaar om noodhulp te bieden als de situatie in 
Oekraïne dat vraagt. Als lid van het wereldwijde partnernetwerk van 
Kerken, Action by Churches Together (ACT) zijn de lijntjes kort. In 
geval van nood kan er heel snel worden ingesprongen. "De 
humanitaire nood wordt steeds zichtbaarder, vooral in het oostelijk 
deel van Oekraïne", aldus Daan Verbaan, relatiebeheerder Oost-
Europa bij Kerk in Actie. "Op verschillende plekken in de regio 
Donetsk wordt door ACT al hulp geboden. Mocht het tot een oorlog 
komen, dan staan wij klaar om de bevolking in korte tijd noodhulp te 
kunnen bieden." (Inmiddels is er een oorlog gaande) 
 
Gebed. 
God van liefde en trouw, 
Wees bij ons in alle spanning die er is in en rond Oekraïne. Geef dat 
vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw 
visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef 
dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord 
worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Toon ons de weg 
van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
In Jezus' naam, 
Amen  de ZWO-groep 
 
BIJZONDERE  COLLECTE OP 13 MAART 
Op zondag 13 maart hopen we de eerste collecte te houden voor 
noodhulp voor Oekraïne.  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Kerkbalans 
De actie kerkbalans is inmiddels achter de rug. De meeste 
antwoordformulieren hebben we binnen gehad. Op dit moment is het 
totaalbedrag aan toezeggingen voor de kerk € 26.655 en voor ZWO 
€ 3.085. Vergeleken met vorig jaar is dit voor de kerk een stijging 
van € 725 en voor ZWO een daling van € 125. 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die de enveloppen bezorgd en 
opgehaald hebben! 
 
Kerkblad 
De meeste betalingen van het abonnementsgeld zijn binnen.  
Mocht u het nog niet betaald hebben, wilt u dit dan nog doen? 
 
Collectebonnen 
We brengen de collectebonnen nog een keer onder de aandacht. 
Het wordt steeds lastiger om contant geld te storten bij de bank. 
Papiergeld en muntgeld kunnen niet in dezelfde automaat worden 
gestort, vaak zijn er storingen bij de automaten, enz. 
We kunnen dit met elkaar deels oplossen door vaker collectebonnen 
te gebruiken. Minder contant geld betekent minder vaak op pad om 
het te storten. Doet u mee? Achterin het kerkblad vindt u een 
bestelformulier. Dit kan in de hal van de kerk in het bakje worden 
gelegd. De week erna vindt u in dit bakje uw bestelling met een 
rekening. 
 
Kerstkaartenactie 
Het is wat vroeg, maar we brengen de kerstkaartenactie alvast onder 
de aandacht. Dat willen we dit jaar doen in combinatie met een 
fotowedstrijd. Hebt u een mooie foto (digitaal, goede kwaliteit), 
bewaar hem goed of stuur alvast in naar 
penningmeester.gk.ajp@gmail.com  Een jury zal een keuze maken 
uit de inzendingen en de mooiste worden gebruikt voor de kaarten. 
 
Schoonmakers gezocht m/v 
Voor de wekelijkse schoonmaak van de kerk zijn we nog steeds op 
zoek naar uitbreiding van het schoonmaakteam. Vele handen… u 
kunt het zelf wel aanvullen ;-) 
Met 3 mensen extra kunnen we vaker rouleren. Het is 1 – 1,5 uur per 
week voor 1 x in de maand. 
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Stormschade 
Het is vast niemand ontgaan dat de kerk stormschade heeft 
opgelopen. We hebben de schade ingediend bij de verzekering. De 
verzekeringsexperts zijn geweest en als kerkrentmeesters zijn we 
begonnen met het aanvragen van offertes voor diverse reparaties. 
We houden u op de hoogte van de voortgang. 
Voor de oppasruimte zoeken we nog een box, omdat er 1 kapot is 
gegaan. 

Hartelijk dank voor alle vrijwilligers die geholpen hebben 
met het opruimen en schoonmaken buiten en binnen in 
de kerk 

 
BEROEPINGSCOMMISSIE. 
In afwachting van alle vereiste PKN-goedkeuringen om het de 
beroepingsprocedure voor onze nieuwe predikant formeel te kunnen 
starten heeft de gezamenlijke beroepingscommissie 
Halsteren/Nieuw Vossemeer – Anna Jacobapolder niet stil gezeten. 
In 2 vergaderingen zijn al veel afspraken gemaakt, taakverdelingen 
afgesproken en werkwijze/procedures besproken en vastgesteld. 
Ook is al een informatiemap samengesteld voor kandidaten die t.z.t. 
belangstelling tonen voor de vacature. 
Daarnaast heeft de commissie op zaterdag 5 februari jl. een cursus 
beroepingswerk (verzorgd door de PKN) gevolgd in De Baak in 
Halsteren, waarin ons veel handige tips zijn aangereikt om in het 
verdere proces te gebruiken. Die dag is als zeer nuttig ervaren, niet 
in het minst omdat we de gelegenheid hadden elkaar beter te leren 
kennen: er zijn veel overeenkomsten tussen de beide gemeentes en 
tussen de leden van onze commissie: wij inmiddels toegegroeid naar 
een hechte, gemotiveerde club mensen. 
We hopen dat dit zo rond eind maart 2022 kan gaan gebeuren met 
als eerste stap het in contact treden met het Mobiliteitscentrum van 
de PKN die ons ondersteund en het plaatsen van de aankondiging 
van onze vacature op de website van de PKN. 
Ons werk is vertrouwelijk, dus we werken (inhoudelijk) in alle rust en 
stilte en kunnen daarover in de loop van het proces dan ook geen 
inhoudelijke mededelingen doen. 
Wel zullen we u en de kerkenraden periodiek informeren over de 
voortgang van de fasen van het beroepingswerk, waarbij 
ondergetekende als contactpersoon zal functioneren. 
Namens de beroepingscommissie, Ben van Weesep (voorzitter) 
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GETELDE COLLECTEN  (AFRONDING 2021) 
Kerk €  78,80 
Dankdag 300,50 
Avondmaal 128,00 
Werelddiaconaat Moldavië 43,10 
Koor vergoeding koffie/verwarming 50,00 
Vergoeding dirigente 187,50 
Diaconie 154,10 
Zending 81,20 
Onderhoud 278,95 
Ingeleverd vet 60,00 
Kaartenactie 105,50 
 
 
GELEGENHEIDSKOOR: 
Het repeteren van het gelegenheidskoor begint dit jaar op maandag 
 25 april. 
Dit jaar kunnen we niet zingen in de Paasdienst, dit om verschillende 
redenen, maar  gaan we repeteren voor Pinksteren. 
Vanaf 25 april repeteren we weer iedere maandagavond. 
Annet  is onze dirigente, en Marieke onze begeleidend organist. 
Het is wat later in het jaar, maar we zijn blij  dat we weer in de kerk 
mogen zingen. 
We hopen dat het weer een fijne tijd wordt, en met veel zangers en 
zangeressen. 
We houden jullie op de hoogte, en graag tot dan. 
  
JEUGDSOOS 
Zaterdag 11 juni 2022 is er weer de EO-Jongerendag in de Ahoy in 
Rotterdam. Ga jij ook mee?!  

De kosten worden vergoedt door de kerk. Omdat er dit jaar een 
vaste zitplaats toegekend word aan elke persoon, is het natuurlijk 
leuk om bij elkaar te zitten. Dus lijkt het jou leuk om er bij te zijn dit 
jaar en om dit samen te vieren? Geef je dan snel op!! 

Je kan je opgeven via het telefoonnummer 06-83046972. Je kan ook 
een appje sturen. 

Tot snel! 

Leiding Jeugdsoos 
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EEN KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Deze veertigdagentijd leven wij met 
onze kinderen toe naar Pasen.  
Dit doen wij met “Een slinger van 
verhalen” met als thema 
 BEN JE KLAAR VOOR HET FEEST? 
In de kerk zal een vlaggenlijn worden 
opgehangen. Elke week wordt een 
nieuwe vlag toegevoegd met een 
afbeelding van het verhaal van die 
zondag. 
Op 6 maart 2022 gaat het over KRIEBELS; Tijdens een maaltijd zalft 
Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. Judas Iskariot vraagt 
of het geld van de olie niet beter aan de armen gegeven had kunnen 
worden. Maar Jezus vertelt dat Maria dit gedaan heeft voor de dag 
van zijn begrafenis. 
OP DE GROEI is het thema voor de tweede zondag waarin verteld 
wordt over een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren en 
Jezus graag  willen zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die 
moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan. 
Op 20 maart hebben we het met de kinderen over DE HELPER VAN 
GOD; Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleggen wie 
Jezus is, kan hij woorden gebruiken die de profeet Jesaja heeft 
opgeschreven over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en 
wordt door de mensen uitgelachten. Toch is hij degene die de 
mensen helpt. 
Op de laatste zondag van maart staat het verhaal in het teken van 
HOUD ME VAST. Jezus vertelt dat hij de ware wijnstok is, zijn 
leerlingen zijn de ranken. Zonder hem kunnen we geen vrucht 
dragen. 
Alle gezinnen, in onze gemeente, met kinderen ontvangen via de 
kindernevendienst een gezinsboekje om samen iedere dag stil te 
staan bij de Veertigdagentijd. 
Op zondag is hierin dan aandacht voor het Bijbelverhaal, gebed en 
project lied. Vervolgens zijn er op maandag activiteiten rondom feest 
en op dinsdag een Bijbelverhaal over feest. Op woensdag is het 
vlaggetjesdag en kan er met een spel vlaggetjes worden verdient. 
Donderdag staat in het teken van een doorgaand verhaal over Dirk 
en Willem die een feest geven. Op vrijdag is er aandacht besteed 
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aan een knutsel of een lied en op zaterdag wordt er aandacht 
besteed aan feest in jullie eigen huis. 
We zien er naar uit om jullie allemaal weer te mogen ontmoeten in 
de kerk en speciaal de uitnodiging aan ons kinderen om te komen 
luisteren en meebeleven van de verhalen richting Pasen. 
 
 

 

  
 
BIJ DE DIENST OP 13 FEBRUARI . 
Op zondag 13 februari waren er de feestelijke doop-en belijdenis 
diensten. Helaas konden we er als gemeente niet allemaal bij zijn. 
Daarom op deze en de volgende bladzijde enkele foto’s. 
U kunt ze in kleur zien op de site. 
De bloemschikking:  
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Enkele foto’s van de belijdenis en doop: 
 
 

                           
 
 
 

 

                                                           
       De doopgeschenken 
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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: 
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