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REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell Langeweg 62  4675 RM 
               Anna Jacobapolder.tel.0167 572796 
    
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Zijpestraat 9 Sint Philipsland 

Tel.: 06-55107947 
 
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. 
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REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
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                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
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                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  6 mei. 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
10 mei: Hemelvaartsdag:  
 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
13 mei: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
14 mei: 19.00 uur. Pinksterketen. 
 
19 mei:  19.30 uur: KORENAVOND 
 
20 mei   PINKSTEREN. 
 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
                                   m.m.v. gelegenheidskoor 
 1e collecte: Zending 
 2e collecte: Onderhoud. 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
27 mei: 10.00 uur: Ds. W. Speelman; Barendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 3 juni:  10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het juni nummer van ons kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk vrijdag 25 mei. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 

 
VAN DE DOMINEE 
 
EN HIJ BLIES OP HEN EN ZEI: ONTVANG DE HEILIGE GEEST 

Het gezegde ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ betekent 
zoiets als’ dat zal nooit gebeuren’. Er zit immers 50 dagen tussen 
beide feesten. Tenminste in de beschrijving van Lucas. Bij Johannes 
is dat anders. Wie Johannes 20 : 1- 23 leest merkt dat Pasen en 
Pinksteren bij hem wél op één dag vallen. En dat Johannes daarbij 
de scheppingsverhalen uit Genesis in gedachten heeft. Pinksteren is 
in het evangelie van Johannes een scheppingsgeschiedenis.           
Je hoort een echo van het scheppingsverhaal uit Genesis 2. Daarin 
neemt God de Heer als een boetseerder kleigrond in Zijn handen. 
En boetseert daaruit de mens. En dan blaast hij adem in zijn neus 
zodat die stoffelijke gestalte tot leven wordt gewekt. Zo wordt de 
mens een levend wezen. Bezield, geanimeerd door God de Heer. 
Levend op Zijn adem. Zijn Geest. 

Johannes vertelt ons in zijn Pinksterverhaal ook over het inblazen 
van adem. Van Geest. Waardoor wij mensen worden die leven op de 
Adem van de Opgestane Heer. Jezus Christus in ons. En dat leidt 
ook tot ónze opstanding. Niet enkel straks, ooit, ver na onze dood. 
Maar juist ook nu al. Vandaag. Hier en nu. 

In de avond van de opstandingsdag van Pasen , ter plaatse waar de 
leerlingen zijn, zijn deuren gesloten. Uit angst. Het tekent een 
bevangen bestaan. Het leven staat stil. Ondanks alle gejaag, 
gestress, rumoer en onrust in de wereld buiten, wordt het bestaan 
toch als leeg en stil ervaren. Er zit geen echt leven in. Leerlingen zijn 
bij elkaar maar niemand weet hoe en wat te spreken. Niemand vindt 
woorden die echt troosten, die werkelijk bemoedigen en waarachtig 
inspireren. Maar, lijkt Johannes ons te zeggen, vergeet niet: het is 
wel de avond van die eerste dag van de week. Er is wel iets 
beslissends gebeurd. De Heer is opgestaan en zoekt zijn leerlingen. 
En Hij vindt hen. Ook achter de gesloten deuren van het huis waar 
zij zijn. En achter de gesloten deuren van hun hart. Het weerhoudt 
de Levende Heer niet. Hij doorbreekt de doodse stilte met Zijn 
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vredegroet. Tot twee keer toe: ‘vrede aan jullie!’ En Hij zet zijn 
leerlingen op hun voeten door het leven in hen te blazen.                           
Hij reanimeert ze om te gaan als mensen die de liefde waarmee Hij 
hen liefheeft nu ook zelf zullen delen. Zij gaan vrucht dragen als de 
ranken aan de wijnstok. Ze roepen mensen uit hun eenzaamheid 
door hen te verbinden. Met Hem. Met God de Vader. Met elkaar. En 
kijk: midden in onze wereld licht het koninkrijk van God op. Al is het 
soms maar even. Maar toch… de hoop is gewekt.. het verlangen 
groeit….. Zoals een Pinksterlied zingt (Lied 676: 5) ‘vanuit de 
overkant, een land dat niemand ziet, ontvangen wij een kracht, de 
Geest die uitzicht biedt’. 

UIT DE GEMEENTE 

Bij mijn weten zijn er op dit moment gelukkig geen gemeenteleden 
opgenomen in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat er ‘niks aan de 
hand is’. Onder ons zijn er die thuis ziekte dragen en zorgen kennen. 
En daarbij al dan niet onder behandeling zijn. En soms blijft het ook 
spannend hoe de situatie zich zal ontwikkelen. In deze dagen 
denken wij ook in het bijzonder aan degenen bij wie de oorlogsjaren 
diepe wonden hebben geslagen en littekens achter lieten. Als 
gemeente bidden wij om de kracht van de Heilige Geest voor allen 
die zich moedeloos voelen, onrustig of angstig zijn. Dat zij de Heer 
naast zich mogen weten. Die zich zelden wil tonen door de 
betrokkenheid van liefdevolle mensen heen. 

 
PINKSTERKETEN. 

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar in de week voorafgaande 
aan Pinksteren weer een Pinksterketen. De eerste avond, maandag 
14 mei, zal er dan om 19.00 uur weer een gebedsdienst zijn in ons 
kerkgebouw hier in Anna Jacobapolder. . Ds. Corry Biemond zal 
voorgaan. Het Pelgrimskoor o.l.v. dhr. Martien van Gaans zal 
medewerking verlenen. Hij en pastoor Bertus van Schaik hebben de 
liturgie voorbereid. Het thema is: Kom Heilige Geest, beziel ons! De 
andere twee avonden zijn: woensdag 16 mei in de hervormde kerk in 
Steenbergen waar pastor Hans de Kort zal voorgaan en vrijdag 18 
mei in de RK kerk in Nieuw Vossemeer waar ikzelf hoop voor te 
gaan. 
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KERK OP SCHOOT 

Sinds 2 jaar worden er in de protestantse gemeente in Halsteren 
zogenaamde ‘Kerk op schoot’ diensten gehouden. Gericht op de 
allerjongsten. (d.w.z. de 0 t/m 4 jarigen, die niet zelden op schoot 
van ouders of opa’s en oma’s de dienst meemaken. Vandaar de 
naam.) Vanuit onze gemeente is er ook altijd goede belangstelling 
voor. Daarom alvast deze aankondiging: 
Zondag 6 mei is er in de protestantse kerk in Halsteren weer een 
‘kerk op schoot’ dienst. Dit keer gaat het over Abraham. Natuurlijk 
zijn naast de allerjongsten (met hun ouders of opa’s en oma’s ) ook 
oudere broertjes en zusjes welkom. Eigenlijk iedereen die zich jong 
genoeg van hart voelt. De dienst begin om 10.30 uur, duurt 
ongeveer 20 minuten en wordt weer geleid door Ds. Beer. Na afloop 
limonade met iets lekkers. (en natuurlijk ook koffie en thee) 
 
TENSLOTTE: 

 
In het verslag van onze scriba leest u over het besluit van de 
kerkenraad met betrekking tot de wijze van vieren van het Heilig 
Avondmaal. De ‘proefperiode’ van twee jaar heeft geleerd dat beide 
vormen van vieren (aan tafel en staande in de kring) elk hun eigen 
goede bijdrage leveren en dat voor beide vormen positieve 
draagkracht is in onze gemeente. 
Fijn dat in de dienst op Pinksterzondag het gelegenheidskoor o.l.v. 
Annet de Ruyter medewerking wil verlenen. We hopen op een 
inspirerende dienst . U allen een gezegend Pinksterfeest 
toegewenst!    

Ds Henk van het Maalpad. 
 
OP VERZOEK GEPLAATST: 
 
Wij willen iedereen bedanken voor uw belangstelling en bezorgdheid 
tijdens en na mijn opname in het ziekenhuis en tijdens de 
radiotherapie het heeft ons goed gedaan. 
Nogmaals  bedankt voor alle kaarten ,bloemen en planten. 
Het gaat langzaam beter en vooruit. 
Groetjes Corry ,Stoffel Nuijens en de kinderen. 
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 ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 

   6 mei: Leontine en Dominique Bram van Nieuwenhuijzen 
 10 mei: Lizette en Chantal Driek van Nieuwenhuijzen 
 13 mei: Heleen en Anouk Chantal de Jager 
 20 mei: Lisa en Marjolein Annemiek Verboom 
 27 mei Judith en Marcia Christiaan de Waard 
   3 juni: Erna en Naomi Anouk de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  6 mei: Irene Boudeling 
10 mei: Sylvia Reijngoudt 
13 mei: Fanny van Strien 
20 mei: Marja Potappel 
27 mei: Natalie Nuijens 
 3 juni:  Sylvia Reijngoudt 
 
KERKTAXI                            
  6-5  Sylvia 
10-5 ....... (Hemelvaart)        Voor vragen over de kerktaxi 
13-5  John en Lisa               kunt u tot zaterdagavond contact 
20-5  Sjaak                          opnemen met Sylvia Reijngoudt. 
27-5  Martijn en Joke           tel. 0167 573717  of: 
  3-6  Rien en Agnes                  06 28755011   
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In mei hoopt Rita Boudeling de bloemen te verzorgen, in juni wordt 
dat door Nel Nunnikhoven gedaan. 
 
 
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.  
  3-06-1941: Mevr. W.C. Verwijs-Quist. Eendrachtstraat 82 4675 CS 
                                                                             St. Philipsland  
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 
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UIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad kwam 16 april bij elkaar. Hieronder enkele punten uit 
de vergadering. 
Jeugd en jongeren 
Meta vertelt ons over de bezigheden bij de kindernevendienst en de 
jongeren. Het paasproject was een mooi kleurig geheel. We spreken 
af dat het tot Pinksteren in de kerk kan blijven, daarna zal het 
weggehaald worden. De leidsters van de KND hebben een 
vergadering van de Brabantse wal gehad. Er is 3 juni een dienst in 
Nieuw Vossemeer waarbij alle kinderen van de kindernevendienst 
van de Brabantse Wal en AJP zijn uitgenodigd. Na afloop van de 
dienst een speurtocht en een maaltijd. 
Er zijn inmiddels twee jongerendiensten geweest. Bij de eerste 
bijeenkomst konden de aanwezigen met hun telefoon reageren op 
stellingen. Het is nog in de opstartfase, het is nog zoeken en 
bijschaven naar het juiste format. 
De jongerenbijeenkomst van Meta en Erna was een geslaagde 
bijeenkomst met het thema “wat betekent Pasen voor jou”. In mei 
gaan ze op bezoek bij pastoor van Schaik. 
Van Heleen de Jager was een mail dat er vanuit jongeren een 
verzoek was om elkaar te ontmoeten in een vrijblijvende setting, 
zonder verdiepende inhoud, gewoon gezellig, soort jeugdclub. een 
mooi initiatief. Ze gaat dit in overleg met Erna en Meta verder 
uitwerken. 
Viering Heilig Avondmaal 
Tijdens de gemeentevergadering hebben we de aanwezigen naar 
hun bevindingen gevraagd omtrent de viering van het Heilig 
Avondmaal, hetgeen we nu jaarlijks twee keer in de kring doen en 
twee keer aan de tafel. Het was een proef om te zien wat bij ons zou 
passen. Dat blijken beide vormen te zijn. We hebben daarom 
besloten om de proef in permanent om te zetten en we zullen dus in 
de toekomst ook beide manieren blijven hanteren. 
College van kerkrentmeesters 
We zijn gestart met de collectebonnen. De eerste ervaringen zijn 
positief te noemen. 
Heleen de Jager en Natalie gaan zich buigen over het privacy beleid. 
De AVG gaat eind mei van start en ook wij zullen hieraan moeten 
voldoen. Een complexe materie. We hopen u later meer informatie te 
geven hierover. 
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De CvK zal op 2 juni een verkoping organiseren op het erf van Gert-
Jan en Irene Boudeling. 
Dankjewel moment 
Noteert u vast de datum: Zaterdag 2 september zal er een 
bijeenkomst zijn waar alle vrijwilligers voor uitgenodigd worden. Dat 
wordt dus een kerk vol, want we mogen ons gelukkig prijzen met 
heel veel vrijwilligers! 
Contactpersonen 
De bijeenkomst van 19 april hebben we moeten verzetten. Nieuwe 
datum is donderdag 31 mei, 19.30 uur in de consistorie. 
Nieuwe ouderling 
Omdat er geen briefjes met kandidaat ambtsdragers zijn, zullen we 
zelf mensen gaan benaderen. Mocht er een beroep op u gedaan 
worden, wilt u in elk geval serieus nadenken over het beroep dat op 
u wordt gedaan. We zijn met zijn allen kerk en moeten die met zijn 
allen in standhouden. 
Pastoraat 
We bespreken de pastorale zaken die spelen binnen de gemeente 
en besluiten naar wie de Paaskaars dit jaar gaat. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. De volgende 
vergadering van de kerkenraad zal dinsdag 29 mei plaatsvinden. 
 
GROOT HUISBEZOEK 
 
Jeanne de Jager en Joke Bomas willen op donderdag 7 juni weer 
een groothuisbezoek organiseren. Aanvang 19.30 uur bij Martijn en 
Joke Bomas, Zijpestraat 9. 
U kunt zich opgeven voor 30 mei bij Joke Bomas. Tel 06-55107947 
of mailen naar geref.kerk.ajp@gmail.com 
We hopen weer een fijne avond met elkaar te hebben. 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Van uit Kerk in Actie kregen we een bedankje voor de vele 
Paasgroeten die verstuurd zijn. In totaal zijn er 50.000 kaarten 
verstuurd naar mensen in de gevangenis. Zij willen u mede namens 
de gevangenen hartelijk danken voor uw medewerking. 
Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt.  
Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar 
opnieuw door te geven. 
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KORENAVOND: 
Op zaterdagavond 19 mei om 19.30uur begint in onze kerk de 
korenavond. 
Wij als gelegenheidskoor zijn al 3 weken aan het repeteren, en we 
hopen dat het weer  een fijne avond  wordt. 
De andere koren die meedoen zijn het Thools mannenensemble 
o.l.v. Koos van de Slikke, die elke dinsdagavond in onze kerk 
repeteren. 
En het koor Praise Him uit Oud –Vossemeer, waar ook verschillende 
mensen uit St-Philipsland bij zingen o.l.v. Peter Biemont. 
Met deze 3 koren hopen we de avond te vullen, maar ook is er veel 
samenzang van bekende  liederen. 
Medewerking wordt verleend door de blazersgroep, organisten, 
gitarist en fluitist. 
Annet is de dirigente, en Arend Stander begeleidt  die avond de 
samenzang en ons koor. 
We hopen dat U deze datum wilt  noteren, en met  ons komt zingen 
en luisteren. 
Na deze zangavond is er koffie of thee met wat lekkers erbij. 
De entree van deze avond is gratis, maar er wordt wel  een collecte 
gehouden. Wees welkom allemaal. 
  
KOOR: 
Ons Gelegenheidskoor is al druk aan de repeteren, nu  voor 
korenavond en voor Pinksteren. 
We hebben weer mooie bekende liederen, maar ook  bijzondere 
Taizé- liederen. 
Dit zijn internationale liederen die niet moeilijk zijn, en steeds worden 
herhaald soms in verschillende talen. 
Deze liederen worden speciaal gezongen in Taizé, de bekende 
oecumenische kloostergemeenschap, waar jaarlijks 
tienduizenden jongeren een aantal weken of maanden naar toe gaan 
voor bezinning en ontmoeting, bijbellezingen, stiltes en veel zingen. 
Wij met het gelegenheidskoor zingen 2 taizeliederen nl. Bless the 
Lord my soul, en laudata Omnes Gentes, in verschillende talen. 
Verder zingen we : 
Jezus ik hou van U, 
Tell me, dear Lord, 
Groot is Uw trouw, O Heer, 
Lichtstad met Uw Paarlen poorten. 
Graag laten we het allemaal aan U horen, graag tot dan. 
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Van de kerkrentmeesters 
 
Zoals op de gemeenteavond al is aangegeven, willen wij dit voorjaar 
nog een bijeenkomst houden over de financiële toekomst van onze 
kerk. 
We hebben deze avond gepland op 17 mei aanstaande om 20.00 
uur in de consistorie. 
Het doel van de avond is met u te brainstormen over de  financiële 
toekomst van onze kerk. Hoewel er bewuste keuzes zijn gemaakt, 
dreigt het begrotingstekort jaarlijks verder op te lopen. Als commissie 
vinden we het onacceptabel om het geld wat enige jaren geleden is 
gegenereerd bij de verkoop van de pastorie in enkele decennia te 
laten ‘verdampen’. 
 
Als we nu geen actie ondernemen zal er voor de volgende generatie 
geen financiële reserve meer zijn! Dit willen we niet laten gebeuren. 
Het is echter lastig om zomaar wat oplossingen uit onze mouw te 
schudden. Samen weten we meer! We doen daarom een dringend 
beroep op u om deze avond bij te wonen. 
Graag horen we uw mening en ideeën op donderdag 17 mei, 20.00 
uur in de consistorie. 
 
Actie Kerkbalans 
 
Afgelopen maand hebben we een aantal herinneringen verstuurd 
aan diegenen die nog niet hadden gereageerd op de Actie 
Kerkbalans. We hebben 96% van de formulieren retour ontvangen. 
Het totaal toegezegde bedrag voor de kerk is € 25.370; een toename 
van 5% ten opzichte van 2017. Voor de ZWO ontvingen we 
toezeggingen ten bedrage van € 3.265, een toename van 2% ten 
opzichte van 2017. 
Allen hartelijk dank daarvoor! 
 
Mocht u uw betalingen altijd naar de ING rekening van de bank 
hebben gedaan, dit kan vanaf volgende maand niet meer!  
De ING rekening wordt in mei 2018 opgeheven.  
De bankrekeningen van de kerk en ZWO staan voor in het kerkblad 
vermeld. 
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Bazar 2 juni 2018 

 
Zet deze datum in uw agenda of op de kalender… uw bent van harte 
welkom op de bazar. Wat kunt u allemaal komen doen: 
 
* Workshop voor kinderen 
* Workshop ‘handlettering’ alle leeftijden 
* Plantjes, wenskaarten en pioenen 
* Boeken- en rommelmarkt 
* Ponyrijden 
* Trekkerbehendigheid 
* Bingo 
* Broodkraam 
* Taartenbakwedstrijd voor jong en oud 
* Loterij 
* Springkussen en traptrekkers voor de kids 
 
Ook muziekvereniging Concordia zal van de partij zijn en een paar 
optredens verzorgen. De inwendige mens wordt ook niet vergeten 
natuurlijk. Kortom: kom gewoon een hele dag  
 
Enkele praktische punten: 
 
* 25 mei op vrijdagavond wordt er voor de rommel- en boekenmarkt 
een ophaalronde door Anna Jacobapolder gehouden. Zet uw (goed 
verkoopbare) rommel en boeken op de stoep, na 18.00 uur, en we 
halen het op. Woont u buiten de dorpskern van Anna Jacobapolder, 
doe even een mail naar bazar.ajp@gmail.com 
* U kunt uw brood bestellen door het inleveren van de bestellijst uit 
het kerkblad, en ophalen op de bazar 2 juni. 
* Voor de taartenbakwedstrijd graag even opgeven (via de mail of bij 
iemand van de bazarcommissie) met daarbij een vermelding van je 
naam en leeftijd. 
De opbrengst van de bazar is bedoeld om een beamer met scherm 
aan te schaffen voor in de kerk. 
 
Vragen of opmerkingen? Graag via de mail: bazar.ajp@gmail.com 
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BESTELLIJST VOOR BROOD 

Naam:………………………………………… 

Adres:……………………………………….. 

Witte bolletjes zak (10 stuks) à € 1,50 aantal zakken: 

………….. 

Bruine bolletjes zak (10 stuks) à € 1,50 aantal zakken: 

………….. 

Krentenbollen zak (6 stuks) à € 1,50 aantal zakken: 

………….. 

Krentenbrood (per halfje) € 2,00 aantal halfjes: ………….. 

Bestellingen graag voor 26 mei via de mail 

(bazar.ajp@gmail.com) of bestellijst in de brievenbus bij Fam 

de Waard, Noordweg 28. 

De bestellingen kunnen worden opgehaald tijdens de bazar 

 
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.  
Voor nu: 7 mei, 4 juni. 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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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 Ghouta 
 
Achtergrondinformatie. 
Met afschuw zagen we de beelden van de slachtoffers in de stad 
Douma in Ghouta. Het is oorlog tussen Ghouta en Damascus, 
granaten en bommen over en weer. Zoals altijd is de 
burgerbevolking het slachtoffer. Zij zijn speelbal, menselijk schild, 
"bijkomende schade". De wreedheid van aanvallen met gifgas, 
bommen en granaten is ongekend. 
Het is gericht tegen burgers, tegen de kinderen van deze stad. Het 
doet het ergste vermoeden voor de toekomst. Wat staat ons te 
wachten als Assad de provincie Idlib gaat aanvallen waar nu alle 
resterende oppositie samen met jihadisten bij elkaar zijn gejaagd? 
De kerken in Syrië doen wat ze kunnen. Kerk in Actie is in overleg 
met het Grieks Orthodoxe Patriarchaat in Damascus, één van de 
grootste hulpverleners in Syrië. En probeert geld over te maken voor 
acute noodhulp voor de slachtoffers in en om Ghouta.  
Maar de frustratie blijft en groeit met elk kind en elk mens die aan dit 
extreme geweld schuldeloos ten onder gaat. 
Gebed. 
Heer, Met stomgeslagen mond zien we het geweld in Syrië dat maar 
doorgaat. 
Met tranen in de ogen zien we de beelden van kinderen, bevangen 
door moorddadig gas.  
We hebben geen woorden meer.  
Weest U met de getroffenen en met de hulpverleners.  
Zegent U hun handen.  
Zegent U de acties wereldwijd tegen dit extreme geweld.  
Zegent U onze pogingen om de hulpverleners bij te staan in hun 
werk in Syrië.  
Omdat U God bent, onze Heer.  
Zonder Uw zegen kunnen we niet. 
Amen. 
 
de ZWO-groep 
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Kijkje bij het kind 
 

De posterplaat van Pasen  
“De nieuwe Schepping” is nog steeds duidelijk 
zichtbaar voor de mensen in de kerk.  
Er is in deze periode enthousiast gewerkt aan 
de verwerkingen die betrekking hadden op de 
wekelijkse verhalen. 
In de maand april zijn wij gestart met het 
verhaal van “De mens in Gods schepping” met daarop aansluitend 
de volgende zondag “De eerste zonde”. Beeldend voor de kinderen 
had de dominee hiervoor een appel mee genomen als voorbeeld van 
de verboden vrucht. 
De derde zondag van april ging het over “Kaïn & Abel” en  

 
als afsluiting hebben ze geluisterd naar “God opdracht aan Noach”. 
Voordat ze weggingen hing er een doek met daarop een boot 
geschilderd. Toen de kinderen terug kwamen in de kerk hadden zij 
allemaal een hok (schoenendoos) mee met daarin de dieren die mee 
gingen in de ark. 
Wij hopen van harte dat wij de aankomende Hemelvaart & 
Pinksteren weer veel kinderen mogen verwelkomen bij de 
kindernevendienst en in onze kerk. Voor de kleinste onder ons is er 
op zondag 6 mei “een kind op schoot dienst” in Halsteren hierdoor 
zullen er misschien wat minder kindjes zijn in onze kerk. 
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JEUGDDIENST 
 
Afgelopen 15 april was er weer een jeugddienst. Deze keer is de film 
Hart van Pasen bekeken. Dit was een indrukwekkende film over de 
periode rond de kruisiging. Spontaan kwam op deze middag op om 
naar de EO jongerendag te gaan op 26 mei.   
Dus op 26 mei rijden ze met een man of 12 naar Arnhem. Leuk dat 
zoiets zo spontaan kan ontstaan, dit is ook de bedoeling van het 
regelmatig bij elkaar komen. 
Ook in juni proberen we weer wat te organiseren, wat is nog een 
verassing ! 
Met vriendelijke groet,  Gert Jan Boudeling. 
 
 

’t Pinksterpad   -  

 

 Zin in een wandeling 
Op een mooie pinksterdag…... Wat kun je allemaal doen op Tweede 

Pinksterdag?  Een woonboulevard bezoeken, een Pinkstershow 

bijwonen, luieren in de achtertuin. Maar u zou ook een mooie 

wandeling in de natuur kunnen maken. De Katholieke Kerk, de 

Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, in Oud-

Vossemeer, organiseren een inspirerende wandeltocht in de middag 

van Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018. Iedereen, jong en 

oud, kan meedoen. Deelname is gratis. 
  
De wandeling begint in de H. Willibrorduskerk, Dorpsweg 7 te Oud 

Vossemeer. Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie/thee of limonade 

en iets lekkers. Om 14.00 uur is de officiële start. Er is een 

wandelroute van circa 10 km, eventueel kan deze worden ingekort 

tot 5 km. De finish is in de Gereformeerde Kerk, Hofstraat 21, Oud 

Vossemeer. 
 

Tijdens de route krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; 

iets te drinken maar ook inspiratie zoals een afbeelding of tekst die 

aanleiding geeft tot gesprek.  

Bij de finish wordt de deelnemers iets te eten aangeboden. In de 

kerk kan worden nagepraat over de Pinksterwandeling. Voor de 

kinderen is er een speciale speurtocht opgenomen in de route. 
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GETELDE COLLECTEN OP 4 APRIL 
40 dagen tijd €  151,35 
Kerk 153,96 
Ouderenmiddag 236,15 
Diaconie 86,15 
Diaconie (deur) 74,58 
Onderhoud 223,65 
Ingezameld frituurvet 25,00 
 
GEBED 
Eeuwige 
Uw schepping, onze aarde 
Ontbrandt in ons het vuur 
Om warmte te brengen 
Bij hen die versteend zijn door de kou 
 
Eeuwige 
Uw licht, onze weg 
Ontsteek in ons uw licht 
Zodat wij zijn 
Als kaarsjes in de nacht 
 
Eeuwige  
Uw bron, onze levenskracht 
Uw levend water in onze geest 
Zij die dorstig zijn, 
Kunnen zich laven aan waterstromen. 
 
Eeuwige uw wind, uw Geest 
Stem van gerechtigheid en vrede 
Laat door onze wervelwinden van liefde 
Mensen elkaar vinden 
In verbondenheid delend in Liefde 
    

Oplossingen kinderpagina blz. 16:                                               
tower / confusion / ville / people / Sprache / Steine / terre / backen / 
parler / heaven / to build / to spread / famous / Feuer. 

Uitkomst: onverstaanbaar 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 


