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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:   NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk 
                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com 
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell 
    Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572796 
 
SCRIBA:  Mevr. A. van Strien-van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 

Tel.: 0167-572682 
 
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. A. 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    

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  7 mei: 10.00 uur: Mevr. J. Vree- van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
14 mei: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
21 mei:  10.00 uur: Ds. C. Biemond- Spek; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
25 mei. Hemelvaartsdag. 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
28 mei: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad; Viering H.A. in de 
             1e collecte: Diaconie                                                     kring  
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
            Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 
29 mei: Maandag. Pinksterketen. 19.00 uur. 
 
 
 4 juni: PINKSTEREN. 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Pinksterzendingscollecte 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het juni nummer van het kerkblad wil ik graag uiterlijk 
zaterdag 27 mei ontvangen.     Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
‘ NOOIT LICHTER VING DE LENTE AAN……’ 
 
Het is de eerste regel uit een gedicht van Ad den Besten dat als Lied 
709 in het liedboek is opgenomen.  De vijf coupletten luiden: 
 

Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk 
bevrijdde. 
Hoe hebben we in dat schoon getijde verheugd maar 
huiverend verstaan: 
Gods vijanden vergaan. 
 
De winter leek voorgoed voorbij en vóór ons lag de volle 
zomer; 
de macht was eindelijk aan de dromer, de nieuwe mens, zo 
droomden wij, 
verbrak de slavernij 
 
Maar winters werd het in dit land; ’t is kil rondom en in ons 
midden, 
in onze mond verstart het bidden, doodskou gaat uit van 
onze hand 
naar mens en dier en plant. 
 
O God, wat zijn wij dwaas geweest, dat we aan de vrijheid zó 
gewenden, 
dat wij de vijand niet herkenden, in opstand tegen U, het 
meest 
in eigen hart en geest 
 
Vergeef het ons! Raak ons weer aan met levensadem, 
lentetijding, 
en doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus’ 
vrijheid staan. 
God, laat ons niet vergaan! 
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‘Bevrijdingsdag’ staat boven dit lied. En dat geeft meteen aan tegen 
welke achtergrond Ad den Besten dit lied schreef. De lente van 1945 
is wel de, lichtste, de zonnigste geweest omdat ons land de 
bevrijding kon vieren. Door de dichter, en velen met hem, ervaren 
als geschenk uit Gods hand. Een geschenk dat kon worden 
ontvangen doordat velen het offer van hun leven hebben gebracht. 
Nooit mag dat worden vergeten. Want: ‘wie het verleden vergeet is 
gedoemd het te herhalen’.  
 
De laatste regel van het eerste couplet (‘Gods vijanden vergaan’) 
was het thema van de verkondiging in de dankdienst in de 
Westerkerk  in Amsterdam  op 9 mei 1945. Voorganger was ds. K.H. 
Miskotte. Dit thema was gekozen naar woorden uit Psalm 92 : 10. 
Dankbaar werd de bevrijding gevierd, maar ook met alle huiver 
vanwege het enorme leed en de grote verliezen aan mensenlevens.  
Dát de overwinning tenslotte kwam, dát de vrijheid werd herwonnen, 
maakte de dankbaarheid groot. Daarom ook zijn 4 en 5 mei 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Het lied van Den Besten neemt in het derde couplet een wending. 
Een pijnlijke maar tegelijkertijd ook heilzame ontdekking: de vijand 
blijkt niet alleen die ander, maar is ook in jezelf te vinden. De reden: 
de zwaar bevochten vrijheid is door de jaren heen een 
vanzelfsprekende vrijheid geworden. ‘Vrijheid? Natuurlijk zijn wij vrij!’  
Die vanzelfsprekendheid  heeft Den Besten in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw  als schokkend ervaren. Dat heeft  hem er toe  
aangezet dit lied te schrijven.  
 
Het lied loopt uit op de bede om vergeving en hernieuwd besef van 
vrijheid. Gevuld door de Geest van Christus. Krachtig en kort 
verwoord door Paulus in Galaten 5 : 

 U bent door Christus vrijgemaakt met als doel elkaar te 
dienen in liefde.  
Voor Gods aangezicht gedenken we dankbaar dat wij nog steeds de 
gelegenheid krijgen om op deze wijze, samen, onze vrijheid te 
gedenken en te vieren. ‘God, laat ons niet vergaan.’  
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Feestelijk is het bericht dat Wim van Nieuwenhuijzen en Wendy 
Geluk, Hogeweg 2,  op 1 mei konden vieren dat zij elkaar 25 jaar 
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geleden het ja-woord gaven. We feliciteren hen en hun kinderen van 
harte en wensen hen Gods zegen toe.  
Riemon Backer, Langeweg 74 moest worden opgenomen in het 
ziekenhuis. (Erasmus in Rotterdam) . Ingezette behandeling sloeg 
onvoldoende aan. Nu wordt hij met nieuwe medicatie behandeld.  
We hopen voor- en met hem (en zijn familie), dat er verbetering mag 
optreden.  
Zonder op deze plaats hun namen te noemen, willen we niet 
vergeten dat er meerderen zijn die met ziekte en zorg te kampen 
hebben.   
Soms gaan vreugde om wat is, en verdriet om gemis, samen op.  
Dat maakt het dubbel. We weten dat enkelen hiermee te maken 
hebben. Dat het licht van Christus over alle gebeurtenissen in het 
leven zal schijnen en Gods nabijheid daarbij zal mogen worden 
ervaren.  
    
TERUGBLIK: 
We mogen, denk ik, dankbaar terugzien op de dagen voor- en van 
Pasen. De berichten over korenavond waren enthousiast. Mooi om 
vanuit verschillende kerken de lof te zingen op de ene Heer die we 
allen in onze kerken zoeken en op  -in dit geval: letterlijk-  ‘eigen wijs’ 
eren. De 60+ middag, op Witte Donderdag  werd goed bezocht. 
Zowel de liederen en teksten alsook de maaltijd lieten zich goed 
smaken.  Zoals 4 en 5 mei bij elkaar horen, zo is ook Goede Vrijdag 
niet zonder Paasmorgen en omgekeerd.  De dienst op paasmorgen 
werd feestelijk onderstreept  door medewerking van koor en 
blazersgroep.  Als je alles de revue laat passeren kom je tot de 
conclusie dat velen hebben meegewerkt aan voorbereiding en 
uitvoering. In het zicht (of: hoorbaar) en achter de schermen (of: in 
stilte). Zonder apart namen te noemen: allen die meewerkten  
hartelijk dank voor de inzet en het enthousiasme. Fijn dat we als 
gemeente  op deze wijze het paasfeest mochten vieren. Dat het 
bericht dat ‘Hij ons als de Levende zal ontmoeten’ ons de komende 
tijd ook weer moed en vertrouwen zal geven.  
 
KERK OP SCHOOT. 
In Halsteren vindt op zondagochtend 21 mei (en niet op 7 mei zoals 
eerder was gemeld) voor de derde keer een zogenaamde ‘kerk-op-
schoot dienst’ plaats. Gericht op de allerkleinsten (0 t/m 4 jaar)  en 
ook bedoeld voor de allerjongsten uit andere protestantse 
gemeenten van Brabantse wal en Zeeuwse polder. Degenen die in 
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een vorige keer aanwezig waren hebben persoonlijk een uitnodiging 
gehad. Wie die uitnodiging met alle informatie niet heeft, maar wel 
wil komen, of gewoon nieuwsgierig is, kan contact op nemen met 
Wilma Doller (per mail: w.c.e.vannispen@gmail.com) of met mij (tel.: 
0164-231992 ; mail: hcvhmaalpad@home.nl)  
 
TENSLOTTE  
Dat Pinksteren nadert wordt deze maand al duidelijk. Donderdag 25 
mei viert de kerk Hemelvaartsdag. Ik denk het meest 
‘ondergeschoven kind’ als het gaat om de christelijke feestdagen. 
Terecht is dat niet.  Hemelvaart: met een soort  ‘lancering’ van Jezus 
in de ruimte heeft het helemaal niets te maken. Onzinnig is dus de 
opmerking van de eerste mens in de ruimte (de Russische 
kosmonaut Yuri Gagarin)  dat hij  'keek en keek, maar God niet had 
gezien’. ‘Had ie z’n helm daar in de ruimte maar moeten afzetten’, 
zei iemand eens met gevoel voor humor. Maar daarmee wordt de 
verlegenheid met Jezus Hemelvaart niet minder. De kerk belijdt met 
dit feest dat Jezus zich heeft gezet aan de rechterhand van God de 
Vader. Dat is beeldspraak waarmee wordt gezegd dat de 
Gekruisigde leeft en dat aan Hem is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. Op zich ook nog een uitspraak waarover veel te zeggen 
valt. Maar ook te vieren!  En dat gebeurt o.a. in de kerkdienst op 
Hemelvaartsdag.  
De zondag er na, 28 mei, “wezenzondag” gedenken wij bij brood en 
wijn, dat Jezus ons nu juist níet als wezen achterlaat. Hij komt in ons 
midden en zal in ons wonen door Zijn Geest.    Het avondmaal willen 
wij deze keer weer staande in de kring vieren. Prachtig de woorden 
waarmee de Gastheer onze naam noemt en ieder nodigt: 
 ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’.  
Laten we Hem maar op Zijn Woord geloven.  
Van 8 t/m 10 mei vervolg ik de cursus ‘zorg voor de ziel’ die ik in dit 
jaar volg. In voorkomende gevallen is Anneke van Strien bereikbaar. 
(Tel. 0167-572682) 
U allen een hartelijke groet,  Ds. Henk van het Maalpad    
 

Van de kerkrentmeesters  
Jaarrekeningen 2016 
Door de gemeenteleden is geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid de jaarrekening en administratie over het jaar 2016 in 
te zien. De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie zullen worden 
ingediend zoals ze op de gemeente avond zijn besproken. 

mailto:w.c.e.vannispen@gmail.com
mailto:hcvhmaalpad@home.nl
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UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op donderdag 20 april. 
Enkele punten uit de vergadering:  
Nu de oppasruimte in gebruik genomen is en ieder zijn plekje 
gevonden heeft bespreken we het terug in de kerk komen van de 
kinderen. 
In principe vindt de kerkenraad dat iedereen erbij hoort in de kerk.  
We beseffen dat het voor sommigen als storend ervaren wordt als 
kleine kinderen zich laten horen onder het gebed.  
Ook de ouders zitten dan niet rustig. 
Vanaf 7 mei zullen de oppassters moeten vragen aan de ouders of 
ze willen dat de kinderen de kerk in komen. Als regel willen we dat 
dus wel doen. Maar bijv. met H.A. kunnen de kleinsten misschien 
beter in de oppasruimte blijven. 
Maar vanaf die datum zullen zowel de kinderen van de 
kindernevendienst als van de oppasdienst terugkomen na het 
gebed, vóór de collecte. We beginnen pas te collecteren als de 
kinderen op hun plaats zitten.  
De leiding van de kindernevendienst kan samen met de oppas kijken 
welke kinderen hulp nodig hebben om mee de kerk in te komen. 
Na de preek zal er bij de kindernevendienst een belletje gaan dat de 
preek is afgelopen en dat wij gaan zingen en bidden. Na het gebed 
gaat er dan nog een belletje en kunnen de kinderen met de leiding 
de kerk in komen. 
We kijken terug op een mooie korenavond en fijne ouderenmiddag. 
De Paasdienst was erg mooi, maar duurde iets te lang. De twee 
verzen die voor de dienst gezongen hadden moeten worden werden 
in de dienst gezongen. Dit kunnen we beter niet meer doen, 
De oplevering van de aanbouw is geweest. Er moet nog e.e.a. 
afgewerkt worden, de bestrating zal in week 18 gedaan worden. 
De kerkomroep heeft een nieuwe startpagina, wat niet door iedereen 
gemakkelijk te vinden is. Fanny van Strien zal de site van onze kerk 
aanpassen, zodat men door één klik op de goede pagina komt.  
We bespreken enkele pastorale zaken en besluiten waar de 
Paaskaars naartoe gaat.  
We zijn blij dat Ike de Jager een benoeming tot ouderling heeft 
aangenomen. Hij komt in de plaats van Anneke van Strien, die 
aftreedt. Bevestiging en afscheid zullen met de startzondag op 10 
september plaatsvinden. Joke zal de organisatie voor de startzondag 
coördineren. Op donderdag 18 mei hopen we weer te vergaderen.   
Daarna pas weer in augustus, i.v.m. de vakanties. 
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ROOSTER OPPASDIENST  EN DEURCOLLECTANTEN 
14 mei: Lizette de Waard Dominique van Nieuwenhuijzen 
21 mei: Ingrid v.d.Velde Collecte in de kerk 
25 mei: Heleen de Jager Christiaan de Waard 
28 mei: Marcia Anouk de Jager 
  4 juni: Marjolein de Waard Bram van Nieuwenhuijzen 
11 juni: Erna van Strien        Driek van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  7 mei: Marja Potappel 
14 mei: Irene Boudeling 
21 mei: Natalie, Meta, Natalie, Franca. Na creamiddag + hightea  
25 mei: Hemelvaart. Sylvia Reijngoudt 
28 mei: Tessa Backer 
 4  juni: Pinksteren: Meta van Nieuwenhuijzen  
11 juni: Tessa Backer 
 
OPPAS EN KINDERNEVENDIENST 
Vanaf zondag 7 mei zullen de kinderen van de oppas en de kinder- 
nevendienst de kerk in komen na het gebed, vóór de collecten. 
 
KERKTAXI:   
  7  mei: Sylvia                         Voor vragen over de kerktaxi kunt 
14  mei: Stoffel                         u tot zaterdagavond contact op- 
21  mei: John en Lisa               nemen met Sylvia Reijngoudt. 
25  mei: Sylvia                          Tel. 0167 573717 of:06 28755011 
28  mei: Bram en Coby 
 4  juni:  Sjaak 
11 juni: Martijn en Joke 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
20-05-1934: Mevr. J.Verhage-Wesdorp. Noordweg 15 4675 RP 
                                                                                             A.J.P. 
26-05-1929: Dhr. L. Bolier. Noordweg 26.4675 RN  A.J.P.              
We feliciteren deze jarigen, hun familie en alle anderen die in deze 
maand jarig hopen te zijn van harte. We wensen ze een fijne dag en 
Gods onmisbare nabijheid in het nieuwe levensjaar 

BLOEMEN IN DE KERK 
In mei zal Riet Wisse de bloemen verzorgen, in juni hoopt Marie 
Maas dat te doen. 
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CREAMIDDAG 
 
 
Zaterdag 20 mei met als thema,     
  'Zoals klei in de hand van de Pottenbakker'. 
Aanvang 14.00u. tot ongeveer 16.30u. voor de basisschoolkinderen. 
Deelname kost €1,-.  
We gaan creatief aan de slag onder professionele begeleiding! 
We maken iets moois maar ook wat lekkers voor bij de high tea 
van zondag 21 mei! 
Je kunt jezelf opgeven bij: Meta, Franca, Natalie of Marja 
vóór woensdag 17  mei. 
 
Komt allen!  Hieronder de contactgegevens voor opgave. 
Meta : metamaas@icloud.com 
Natalie: natalienuyens@live.nl 
Franca: jafr46@hotmail.com 
Marja: marjapotappel@live.nl 
 
VOORJAARSVERKOPING KINDERNEVENDIENST 
Zaterdag 20 mei, tijdens de creamiddag is er weer gelegenheid om 
diverse (eigengemaakte) spulletjes te kopen op onze 
voorjaarsverkoping. 
 
HIGH TEA 
Nà de kerkdienst van zondag 21 mei is iedereen van harte welkom  
op onze lekkere en gezellige High Tea 
Hiervoor graag van tevoren opgeven vóór woensdag 17 mei bij 
Meta, Franca, Natalie of Marja. 
Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage van €2,- 
U kunt zich opgeven bij de contactpersonen voor de creamiddag of 
via onderstaand strookje in de kerk. 
----------------------------------- 
Graag kom ik met _____ persoon/personen naar de high tea na de 
kerkdienst van zondag 21 mei a.s.  
Naam________________________________ 
Adres________________________________ 
Telnr ________________________________ 

mailto:metamaas@icloud.com
mailto:natalienuyens@live.nl
mailto:jafr46@hotmail.com
mailto:marjapotappel@live.nl
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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 Egypte 

Achtergrondinformatie. 
Op Palmzondag, nog geen twee dagen na de aanslag in Stockholm, 
voerde de Islamitische staat twee bomaanslagen uit op kerkdiensten 
in Egypte: de Koptisch orthodoxe Heilige Joris Kerk in de stad Tanta 
in de Nijl delta en de Heilige Marcus Kathedraal van de Koptisch 
Orthodoxe Kerk in Alexandrië, zetel van de Koptische Paus 
Tawadros II. Wij rouwen om de slachtoffers, onze broeders en 
zusters die omkwamen in de aanvallen. We willen bidden voor de 
slachtoffers en nabestaanden. 

Tenminste 27 doden vielen in Tanta naast 70 gewonden. In 
Alexandrië vielen tenminste 16 doden en raakten 66 mensen 
gewond.   Paus Tawadros was net klaar met de dienst en bleef 
ongedeerd. 
Het lijkt een herhaling van wat gebeurde in december 2016 met de 
aanslagen op de Heilige Petrus en Pauls Kerk in Cairo,waarbij 29 
mensen omkwamen en 47 mensen gewond raakten, ook bij een 
aanslag die werd geclaimd door IS. 
In een condoleance brief van de Protestantse Kerk in Nederland aan 
diverse kerken in Egypte hebben we beloofd dat we in Nederland 
zullen oproepen tot gebed voor de slachtoffers en hun families. Voor 
de gewonden, voor de kerken in Egypte en Paus Tawadros II, en 
voor het land Egypte - Moslims en Christenen samen, die 
geconfronteerd worden met deze vreselijke en voortwoekerende 
haat. 
 
Gebed. 
Heer, 

Verslagen bidden wij tot U. De dag dat we Uw feestelijke inkomst in 
Jeruzalem vierden, U als onze koning op de rug van een jonge ezel - 
die dag werd een dag van verdriet om grote aanslagen in Egypte. 
Aanslagen die zoveel kapot maken, meer nog dan de doden en de 
gewonden. Ze breken het vertrouwen af, ze breken ons af.   
Zweden, Egypte... wat maakt het uit.  Zoveel onschuldige 
slachtoffers en wij dreigen de vrede te verliezen. Wees met de 
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families van de doden. Wees met de gewonden en hun naasten, met 
de priesters, de koorleden en al die anderen die bekenden voor hun 
ogen zagen weggerukt. Geef hen mensen om op te steunen. 

Leer ons hoe wij hierin kunnen bewegen als vredestichters. Leer ons 
om naast onze geloofsgenoten in Egypte te gaan staan als mensen 
van vrede, volgers van Christus, de opgestane Heer. Leer ons om de 
hand te reiken naar al die moslims die ook met stom geslagen mond 
het onheil zien gebeuren en niet meer weten hoe ze het kunnen 
keren. Leer ons het gevecht voor de menselijkheid te voeren samen 
met alle mensen van goede wil. 

Dat vragen wij U, Heer.  Amen                                                

 de ZWO-groep 

 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Voorjaarsschoonmaak!  
Op 13 mei willen we met een groep vrijwilligers de kerk 
schoonmaken. Ramen zemen, vloeren dweilen, kasten opruimen en 
de buitenboel. Even orde op zaken stellen na de verbouwing! Helpt u 
mee? Hoe meer handjes, des te sneller is het gebeurd.  
Opgeven bij een van de kerkrentmeesters. 
 
Verbouwing 
De aanbouw is inmiddels opgeleverd en de bestrating wordt de 
eerste week van mei aangepakt. De ruimte voor de oppas is 
inmiddels in gebruik genomen en we denken toch wel, tot ieders 
tevredenheid. Meer rust voor de kinderen en voor de kerkenraad en 
voorganger. 
Binnenkort wordt u uitgenodigd voor de opening met barbecue. 
Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 5 APRIL 
40 dagen project € 198,92 
Gift voor de kerk 50,00 
Kerk 129,90 
Onderhoud 346,75 
Diaconie 101,85 
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Oplossingen puzzels: 
Woordzoeker uitkomst: God komt op voor Israël 

Namen: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issachar, Dan, Gad, 

Aser, Naftali, Jozef, Benjamin 

 

 
VET-RECYCLING 

 
 
 

In de fietsenstalling is een 'vet-recycling'-container geplaatst. Hierin 
kunt u uw gebruikte frituurvet deponeren, graag IN de verpakking. 
Als de container vol is, laten we deze legen. Per container krijgen we 
€ 30 voor de kerk! Doet u mee? En laat het ook weten aan uw buren, 
des te sneller is de container vol. 
 
 
Uitnodiging 

U bent van harte welkom om op de koffie te komen.  
Elke eerste maandagochtend van de maand, van  9  tot 12 uur, staat  
er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St 
Philipsland.  Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.   
Groet, Wendy 
Info. 0167 572455    J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
 

 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Een kijkje bij het kind  

 

Op de vijfde zondag voor Pasen 

kwamen de kinderen terug de 

kerk in met een mooi versiert 

bloempotje met daarbij de 

zaadjes voor Vergeet-me-

nietjes. Wij hopen  dat er thuis mooie bloemetjes zullen worden 

verzorgt. Palmzondag werd ingeluid met de zelfgemaakte 

rammelaars die zij aan ons lieten horen voordat het journaal 

aan ons werd getoond. 

Op de zonnige paasochtend hebben de kinderen voor alle 

mensen die in de kerk waren een mooie boodschap op een 

briefje geschreven. Deze werden aan een mooie gele tulp vast 

gemaakt zodat een ieder zo’n bloem met briefje mee naar huis 

kon nemen. Wij hopen van harte dat het thema “De zon is een 

teken van leven” bij de kinderen in de smaak is gevallen en er 

fijne paasdagen gevierd zijn.  

Na de Pasen zijn we gestart met het vertellen van Exodus. Wie 

was er nu eigenlijk de baas in het land van toen? Was dat de 

Farao of toch God die ons niet in de steek laat.   

Bij het verhaal over baby Mozes (30 april) hebben de kinderen 

zelf een biezen mandje gemaakt van papier. Om het verhaal 

nog levendiger te maken had de leidster een rietentas 

meegenomen met een babypop daarin. Eén van de kindjes 

dekte het kindje nog wat extra toe met het dekentje zodat de 

Farao dit kindje niet zou vinden. Erg mooi om te merken dat 

het vertelde verhaal  ook door de kleinste van de groep goed 

begrepen wordt. 
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Peuterdienst 

Kom je ook op ons feest? 

Aan   de kinderen van 0 t/m 4 jaar   (en de ouders). 
 
Op zondag 21 mei is er weer een kerk-op-schoot dienst gericht op 
de aller jongsten (0 t/m 4 jaar). Dit keer NIET in de protestantse 
Martinuskerk aan de Dorpsstraat in Halsteren, maar WEL in 
kerkgebouw de ARK op het terrein van Vrederust. (de kerk ligt in 
het midden van het terrein) 
Het begint om 10.45 uur en je bent hartelijk welkom.  
En natuurlijk ook papa en mama. En niet te vergeten: broertjes, 
zusjes, opa’s en oma’s enz. ..enz….  En je vriendjes en 
vriendinnetjes mogen ook meekomen.. 
 ‘kerk op schoot’:  
Dat betekent dat je vooraan zit , op schoot bij papa of mama 
bijvoorbeeld. (maar natuurlijk hoeft dat niet, als je dat liever niet wilt) 
De kerk-op-schoot dienst vormt het eerste deel van de jaarlijkse 
driekerkendienst op het terrein van Vrederust. (RK parochie, prot. 
gem. en gemeente van de ARK).  
Na de ‘peuterviering’ gaan de peuters met ouders  naar hun eigen 
plek voor de limonade met iets lekkers etc.   (voor de ouderen is er 
koffie en thee) Degenen die achterblijven zetten de driekerkendienst 
voort in de ARK.  
 
Wat gaan we doen op het feest: 
Dominee Beer vertelt een mooi verhaal.  
We verklappen er iets van: 
“Het gaat over een bruiloftsfeest” 
Het is een mooi feest met veel gasten. 
Iedereen is vrolijk. Er is genoeg lekkers te 
eten en te drinken.  Tenminste, dat dénkt het 
bruidspaar. 
 
Maar oei!....Plotseling is er niets meer te  

drinken. Het feest lijkt zomaar te gaan 

stoppen.  Dat is naar! Hoe moet dan nu? 

Wil je ook graag weten hoe het verder gaat?
     
   ds. Beer 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX8NiDvK7MAhXLB8AKHWhnDBkQjRwIBw&url=https://alexanderveerman.wordpress.com/2015/03/22/prachtige-eerste-kerk-op-schoot-viering-in-de-ontmoetingskerk/&psig=AFQjCNEcvT31joJuDPeN3YYMdohRdXaCug&ust=1461834501949487
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We gaan dit verhaal niet alleen horen, maar we gaan er ook over 
zingen. En er is ook veel te zien. 
Na afloop (het duurt ongeveer 25 minuten)  gaan we limonade 
drinken en iets lekkers eten.  
Als jij of papa of mama nog vragen hebt, kom er gerust mee.  
 
Informatie bij: Wilma Doller (tel. 06-47473764; email: 
w.c.e.vannispen@gmail.com ) of Hanneke den Heyer (email: 
hannekevhm@gmail.com ) 
We hopen natuurlijk dat jij komt  op het feest!!  We zouden het fijn 
vinden als je dat Wilma of Hanneke even wilt laten weten? Dan 
weten zij op hoeveel kinderen ze ongeveer kunnen rekenen. Dank je 
wel. 
 
Met hartelijke groet: 
De werkgroep ‘kerk op schoot’:Nathanja Beukelaar, Miranda van 
Dijke, Wilma Doller, Hanneke  den Heyer & Henk van het Maalpad. 
 

PINKSTERKETEN 

Naar verwachting zal er op maandag 29 mei weer een dienst in het 
kader van de Pinksterketen zijn. 
Het is altijd indrukwekkend om met mensen van verschillende 
kerken op weg te gaan naar Pinksteren. 
Aanvang 19.00 uur. Na de korte viering is er koffie, thee en fris. 
 
DROMEN EN ONTDEKKEN 
 
            God, 
help ons om zo nu en dan 
        even stil te staan, 
              zoals nu. 
        Om na te denken 
over onszelf en de wereld. 
Geef dat we dan dromen 
  over hoe het kan zijn. 
 Dan ontdekken we ook 
wat er nog moet veranderen. 
 
Uit: Medemens   
 

mailto:w.c.e.vannispen@gmail.com
mailto:hannekevhm@gmail.com
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HEMELVAART 
 
 
 
Op Vaders troon 
 
Een wolk onttrok 
Hem aan hun oog. 
Vol onbegrip 
de blik omhoog 
bleven ze staren. 
Hij, door de dood gegaan 
weer opgestaan 
en hen verschenen. 
Waarom dan nu 
die wolk, die kwam 
en scheiding bracht, 
hun Meester nam. 
 
Waarom? 
 
Werp maar een blik 
op Vaders troon. 
Daar zit de Zoon 
Ter rechterzij, 
Hij bidt, Hij pleit 
Genade tot in 
eeuwigheid 
voor allen, 
ook voor mij! 
 
Uit: Voor deze gelegenheid van Ina van der Beek     
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