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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:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
                                   4655 SH De Heen. Tel. 06 - 53991163 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW 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. 
         
ZENDING:  Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke 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    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com


3 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  5 mei: 10.00 uur: Ds. A van den Bor; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
12 mei:  10.00 uur: Mevr. E. Kleinjan; Maasdam 
 1e collecte: JOP 
 2e collecte:  Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
19 mei:  10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Kerken in Syrië 
 
26 mei:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
 1e collecte: Kerk.   Viering H.A. in de kring 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 Avondmaalscollecte: Voedselvoorziening 
 
30 mei: Hemelvaartsdag. 10.00 uur: Ds. A. van Rooyen; Bleiswijk 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
‘ Deurcollecte: Zending 
 
  2 juni: 10.00 uur: Mevr. E. Kleinjan; Maasdam 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 9 juni. PINKSTEREN 
 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
      1e collecte: Pinksterzendingscollecte 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het juni nummer graag uiterlijk zaterdag 25 juni. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
5 mei 1945: ‘ Nooit lichter ving de lente aan….’ 
 
De eerste regel van lied 709 uit het Liedboek.  Ad den Besten dichtte 
dit lied in 1985 voor 40 jaar herdenking van vrijheid in ons land. Het 
thema van het nationaal comité 4 en 5 mei  is: ’vrijheid geef je door’. 
(Dit jaar toegespitst op ‘vrijheid om te kiezen’ n.a.v. het 100 jarig 
bestaan van  het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 
Nederland) .  Vrijheid voor jezelf en voor anderen. Vrijheid waarvan 
het beleven ervan vraagt om het dragen van verantwoordelijkheid 
voor elkaar en het zorgvuldig omgaan met elkaar. Het klinkt allemaal 
zo logisch, maar in de praktijk blijkt dat helaas allerminst 
vanzelfsprekend. Lied 709 zegt dit met de woorden: 
 

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 
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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! 

 
Ad den Besten blikt terug op de bevrijding  in 1945. Nog nooit ving 
de lente lichter aan dan op die 5de mei. De slotzin van het eerste 
couplet herinnert aan de titel van de preek die dr. K.H. Miskotte op 9 
mei 1945 hield in de Nieuwe kerk te Amsterdam. (n.a.v. Psalm 92)  
 
De lichte lente van de bevrijding zal zeker gevolgd worden door een  
zonnige zomer, zo werd gedacht. Een grote zomer waarin de 
herwonnen vrijheid voor ieder op goede, menswaardige wijze 
gestalte zal krijgen in de samenleving…….toch?  Helaas zo’n zomer 
kwam er niet, zelfs niet met de ‘summer of love’. (hippiecultuur , 
1967 San Francisco en de jaren daarna elders)  En niet eens 
geleidelijk, via een zomer en herfst, maar meteen al verviel de lente 
in een winter: Het werd winters in dit land. Vrieskou, zelfs ‘doodskou 
gaat uit van onze hand naar mens , dier en plant’. De ‘oude mens’ 
bleek weerbarstiger dan gedacht. En hij waande zich de maat aller 
dingen. Het zingevend en richting wijzend  ‘Grote Verhaal’ raakte op 
de achtergrond. De omgang met God de Heer werd en minder 
gezocht. En daarmee ook Zijn ‘Weisung’ (richtingwijzende geboden)  
met betrekking tot de omgang met elkaar.  Vrijheid kreeg het 
karakter van losbandigheid. Los van het verbond dat God de Heer in 
Christus met mensen sluit. Wie herinnert zich niet uit de tijd waarin 
Den Besten dit lied schreef (1985) de leus: ‘alles moet kunnen’?  
Alsof dat de optimale beleving van vrijheid zou zijn.  
 
Den Besten maakt in dit lied de balans op van 40 jaar vrijheid. De 
hooggestemde lofzang op de bevrijding is bij hem omgeslagen in 
een kyrie (ontferm U Heer!) en een gebed van schuldbelijdenis. 
(vergeef ons!) Vrijheid was zo vanzelfsprekend geworden dat het 
geen verdere invulling en doordenking behoefde, zo leek het. Zou 
Den Besten hierbij gedacht hebben aan woorden van Paulus uit de 
brief aan de Galaten?   Waar deze waarschuwt voor ‘vrijheid zonder 
meer’. Die zo het karakter krijgt van losbandigheid. Doen waar je zin 
in hebt en je aan een ander niets gelegen laten liggen.  Paulus 
schrijft: “Broeders en zusters , u bent geroepen om vrij te zijn. 
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, 
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maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één 
uitspraak: ‘heb uw naaste lief als uzelf’.“ (Gal. 5 : 13 en 14) 
 
In elke geval  lijkt mij daarom de bede van het laatste couplet nog 
zeer actueel: ‘Raak ons weer aan met levensadem, lentetijding….en 
doe ons in Christus’ vrijheid staan’. Besef van de ‘vijand in eigen hart 
en geest’ doorbreekt de gedachte dat vrijheid (ook die om te kiezen) 
vanzelfsprekend is. En wijst op aller verantwoordelijkheid en 
zorgvuldigheid om de bevochten en geschonken vrijheid in ons land 
te (blijven) genieten.  
 
Uit de gemeente. 
Iza van Strien kon, nadat zij i.v.m. een ernstige infectie in het 
ziekenhuis was opgenomen, weer hersteld naar huis terugkeren.  
Inmiddels moest zij echter opnieuw worden opgenomen. Op het 
moment van inleveren van deze kopij is nog niet duidelijk wat de 
oorzaak is van het ziektebeeld.  Onzekerheid en spanning bij haar 
ouders Arie en Alexandra van Strien, en overige familie.  Dat zij zich 
gesterkt mogen weten door oprecht meeleven en de nabijheid van 
de Heer.  
Agnes van der Reest werd op haar fiets aangereden en kwam lelijk 
te vallen. Gelukkig geen breuken, wel diverse pijnlijke kneuzingen. 
Een goed herstel toegewenst.  
Het echtpaar De Jager- Boudeling hoopt 5 mei a.s. hun 65 jarig 
huwelijk te mogen vieren. Reden tot vreugde en dankbaarheid,  die 
we ook in de kerkdienst van zondag 28 april j.l. voor God kenbaar 
hebben gemaakt. Mooi om zoveel jaren liefde en trouw aan elkaar te 
hebben kunnen schenken en van elkaar te hebben mogen 
ontvangen. En in lief en leed maatjes van elkaar te hebben kunnen 
zijn.  We wensen hen voor de tijd die voor hen ligt Gods zegen toe. 
Ook zij die hier niet met name zijn genoemd, maar wel thuis  te 
maken hebben met ziekte, verdriet en zorgen, wensen en bidden we 
Gods liefde en nabijheid toe. .  
Op de valreep; 
Bij het verschijnen van dit kerkblad is er nog net gelegenheid om u 
op te geven voor de high tea, zondag 5 mei na afloop van de 
kerkdienst. Een vorige keer leerde dat dit zowel een  gezellig - 
alsook smakelijk samenzijn was. Ook zullen de kinderen van de 
kindernevendienst dan spulletjes verkopen. Kortom: van harte 
welkom!      Een Hartelijke groet,  Ds. Henk van het Maalpad 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
   5 mei: Marjolein en Amanda Joost Wisse  
 12 mei: Ingrid en Chantal Annemiek Verboom 
 19 mei: Lizette en Anouk Mark Wisse              
 26 mei: Leontine en Christian Babette Reijngoudt 
 30 mei: Lisa  Jop de Jager 
  2  juni: Marjolein Pieter Jan de Waard 
  9  juni: Erna en Amanda Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  5 mei: Meta 
12 mei: Irene 
19 mei: Marja 
26 mei: Sylvia 
30 mei: Natalie 
 2 juni:  Natalie      
 9 juni: Fanny 
 
KERKTAXI 
  5 mei: Sjaak        Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
12 mei: Sjaak         tot zaterdagavond contact opnemen met 
19 mei: Sylvia                    Sylvia Reijngoudt 
26 mei: John en Lisa         Tel. 0167 573717 
2 juni: Martijn                       of  06 28755011 
  
BLOEMEN IN DE KERK 
In mei zal Nel Nunnikhoven de bloemen in de kerk verzorgen. 
 In juni is de beurt aan Rita Boudeling 
 
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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VANUIT DE KERKENRAAD 

Op donderdag 25 april vergaderde de kerkenraad. Hieronder enkele 
punten vanuit de vergadering. 
Vanuit de jeugdsoos is er gevraagd naar extra mensen die de 
jongeren willen begeleiden bij activiteiten. Het paasproject van de 
kindernevendienst was weer erg duidelijk en prima verzorgd. De 
dienst op 1ste paasdag was een mooie, goed bezochte dienst. De 
medewerking van het koor, het meezingen van de gemeente met 
koor en solist, de solisten, het ensemble, de organist en de 
kindernevendienst maakte het geheel tot een warme dienst. We zijn 
dankbaar en trots dat we als kleine gemeente toch op deze manier, 
met elkaar gemeente kunnen zijn. 
De kindernevendienst gaat op 5 mei een high-tea voor ons 
verzorgen. 
We nemen de post door, waar geen bijzondere zaken bij waren. 
Het verslag van de gemeenteavond hebben we doorgenomen. Het 
was een mooie avond, zeker door de bijdrage van Saskia van der 
Graaff van het dienstencentrum van het Leger des Heils. Tijdens de 
gemeenteavond is er gesproken over het moment van het houden 
van de gemeenteavond. Als we in november de vergadering 
plannen, kan de begroting besproken worden. We hebben besloten 
om de gemeenteavond voortaan in het najaar te plannen. De 1ste 
keer zal zijn op 20 november 2019. We zullen dan na de 
dankdagdienst bijeenkomen voor de gemeentevergadering. 
We zijn blij dat er twee vacatures opgevuld gaan worden in de 
kerkenraad. Peter van Nieuwenhuijzen en Kees van Strien zullen 
zitting nemen in de kerkenraad. Peter als ouderling en Kees als 
diaken. De bevestiging van de ambtsdragers zal met de startzondag 
zijn, welke voor 22 september gepland staat. Zorg blijft de 
openstaande vacature van ouderling. 
De 60+paasmiddag was een goede bijeenkomst. We spreken af wie 
de oude paaskaars zal krijgen dit jaar. 
Vanuit de kerkrentmeesters wordt gemeld dat de boxen van het 
orgel zijn nagezien. Ook de tekorten binnen de kerkrentmeesters 
hebben de aandacht, nu Kees en Peter zitting nemen in de 
kerkenraad. 
De diaconie/ZWO heeft Mevr. Wilma Wolswinkel uitgenodigd voor 
de dienst van 19 mei. Ze zal dan iets vertellen over het project van 
de ZWO. 
We bespreken nog de pastorale zorgen en vreugdes binnen de 
gemeente. 
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De volgende vergadering zal gehouden worden op donderdag 16 
mei. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 

Werkkalender 2018 – 2019  

Mei  
Zondag 5 High tea en verkoping 

kindernevendienst 
Na de dienst 

Donderdag 
16 

Kerkenraadsvergadering  

Zondag 19 
mei 

Presentatie mevr. Wolfswinkel 
over project ZWO 

Tijdens de 
dienst 

Zondag 19 Jongerengroep na de dienst  

Zondag 26 Heilig avondmaal in de kring  

Donderdag 
30 

Hemelvaartsdag   

 Juni   

Maandag 
3 

Pinksterketen 19.00 uur  

Zondag 9 1e Pinksterdag  

Dinsdag 
11 

ZWO-vergadering  

Donderdag 
20 

Kerkenraadsvergadering  

Zaterdag 
22 

Creamiddag thema “Circus” Miranda/Fanny 

 

Van de kerkrentmeesters 
 
De jaarrekeningen over boekjaar 2018 van de kerkrentmeesters en 
de diaconie liggen ter inzage van 6 tot en met 10 mei; alleen op 
afspraak. Contactpersoon is de penningmeester. 
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OPLOSSING APRILPUZZEL 
In het vorige kerkblad beloofden we u de oplossing van de puzzels 
nu te plaatsen. Dus oplossing puzzel aprilnummer: 
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PRESENTATIE VAN MEVROUW WILMA WOLSWINKEL 
 
Op zondag 19 mei zal mevrouw Wilma Wolswinkel bij ons in de 
dienst aanwezig zijn . 
Mevr. Wolswinkel is van uit kerk in actie consulente in Syrië en 
meerdere malen in Syrië geweest. 
Zij komt ons iets vertellen over de kerk in Syrië in oorlogstijd. 
Dit naar aanleiding van een project wat we van uit Anna 
Jacobapolder voor drie jaar ondersteunen. 
In 2018 voor het eerst, nu dit jaar en volgend jaar zullen we een 
bijdrage geven. 
 
In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan 7 jaar dagelijks onder 
de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en 
rampzalig is de situatie. 
Met beeld en geluid zullen wij informatie krijgen wat de kerk daar kan 
betekenen. 
De collecte bij de deur zal voor haar project bedoeld zijn. 
Diaconie en ZWO. 
 
EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN 
 
Omdat het de laatste donderdag van mei Hemelvaartsdag is, is er op 
die dag geen eetgroep. 
We komen deze maand op woensdag 29 mei bij elkaar in Ons 
Dorpshuis. 
Voor informatie: Marian Nell tel.572796 
 
GETELDE COLLECTEN 3 APRIL: 
 
                                  Cash         Bonnen            Totaal              
40dgn.project €  95,80 € 81,00 € 176,80 
Kerk 76,45 63,00 139,45 
Noodhulp Idai 235,15 37,50 272,65 
Diaconie 60,30 67,50 127,80 
Gift kerk 50,00 
Onderhoud 127,20 99,50 226,70 
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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 Mozambique, Zimbabwe, Malawi en Papua (Indonesië) 
 
Achtergrondinformatie. 
We bidden voor de slachtoffers van de orkaan Idai in Zuid-Oost 
Afrika en de overstromingen op Papua (Indonesië). 
 
Gebed.  
Barmhartige God, 

We zien de beelden van verwoesting door natuurgeweld op twee 

heel verschillende plekken:  

in Zuid-Oost Afrika in Mozambique, Zimbabwe en Malawi en op 

Papua in Indonesië. 

Een verwoestende hemel brak los. 

Na de storm kwam de regen. 

Wat bleef is een land van modder en water,  

onbarmhartig ondoordringbaar. 

Zoveel doden, zoveel mensen vermist, 

zoveel mensen die niet weten hoe het is met hun familie, hun 

vrienden en geliefden.  

Zoveel onzekerheid. 

Ons hart is bij de slachtoffers. 

God van het leven, wek uw kracht in uw mensen.  

Wees hen nabij in hun woede en wanhoop, hun aanklacht tegen het 

noodlot. 

Hun zwijgen om de leegte en het verlies. 

God van het leven,  

wij bidden ook voor de hulpverleners die vaak machteloos staan. 

Wek uw kracht in hen, dat zij wegen vinden. 

Wij bidden voor de kerken in Mozambique, Malawi en Zimbabwe en 

op Papua ter plekke waar de nood is, dat uw gemeenten kunnen 

doen wat moet gedaan in directe hulpverlening. 

En dat zij een levende ruimte zijn waar mensen terecht kunnen met 
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hun angsten en verdriet. 

God van het leven, wij bidden: uw kracht met hen. 

Voor onze eigen gemeente bidden wij. 

Zo op afstand, wat kunnen wij doen? 

Maak ons toch werktuigen van uw liefde, 

dat ook wij wegen vinden en niet machteloos blijven staan, 

oog in oog met het lijden van uw mensen. 

God van het leven, wek uw kracht in uw mensen, slachtoffers, 

hulpverleners, 

wie dan ook die waar dan ook doet wat moet gedaan in deze nood. 

Amen 

UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy. 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
van harte welkom.  
Dus nu:  6 mei, 3 juni. 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 

OPLOSSING PUZZEL OP BLZ. 15 

Oplossing: 1.Jezus, 2.Overwonnen, 3.Gezien, 4.Geurige, 5. 

Schrokken, 6.Levende, 7.Eerste, 8. Leerlingen, 9.Gelooft, 10. Steen. 

Uitkomst: Jezus leeft   

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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KIJKJE BIJ HET KIND 

Met bijna 20 kinderen tijdens de Pasen kunnen  

wij terugkijken op een zeer geslaagde 

afsluiting van het project. Nadat de zeven 

kaarsjes waren aangestoken en we met alle 

mensen hadden geluisterd naar het lied van Dominique, zijn de 

kinderen naar hun dienst gegaan. Daar hebben ze elk een mooi hart, 

als symbool voor God’s liefde voor Jezus & ons allemaal, aan hun 

rugtas vast gemaakt. Daarnaast hebben ze samen een mooi slinger 

gemaakt met de letters “JEZUS LEEFT” . 

Komt u zondag 5 mei ook naar onze HIGH TEA & COFFEE Dan 

kunt u deze mooi slinger van dichtbij komen bewonderen.  
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KINDERNEVENDIENST 
 Anna Jacobapolder 

 

 Zondag 5 mei 
(na de dienst) 

   

  HIGH TEA & COFFEE 
 

Onder het genot van 
een heerlijk kopje koffie, thee of limonade  

willen wij graag met u genieten 
van lekkere hapjes die  

gepresenteerd zullen worden 
door onze kinderen. 

 
Tevens zullen er lekkere &  
leuke dingen te koop zijn. 

 

 

Wij vragen u om  

een vergoeding van €2,--  

en vernemen graag van u  

of wij op uw komst kunnen  

rekenen 

 
Mondeling of via een telefoontje, app-je 
Fanny (06-25507756) of Meta (06-16944785) 
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BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
 
Wie kent de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood? 
Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood? 
 
 
Er is een Kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 
een weldaad in de wildernis. 
 
 
Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 
 
 
Er is een Mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven,  
een vis is tekenend voor Hem. 
 
 
Jaap Zijlstra      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 
 
 
HEMELVAART 
 
 
 
De zon schijnt en een wolk gaat traag voorbij. 
Wat is het goed om hier met Hem te lopen! 
Diep in mijn hart begint het nieuwe hopen: 
Nu is de tijdmaat vol, Hij maakt ons vrij! 
Ik kan niet zwijgen, ‘Heer, is nu de tijd 
dat U het koninkrijk weer op zal richten?’ 
We zien de spanning op elkaars gezichten. 
Zijn antwoord geeft ons toch geen helderheid. 
Zijn wij dan nog te ver van wat Hij zegt 
en niet in staat zijn wijsheid te doorgronden? 
Zijn wij dan altijd weer te aards gebonden? 
Heeft Hij ons dit misschien al uitgelegd… 
en zijn wij niet bij machte te verstaan? 
Doen wij Hem weer tekort met dit verlangen? 
Hij zegt ons straks zijn Geestkracht te ontvangen. 
Hij heft zijn handen en Hij ziet ons aan…. 
Dan slaat in ons het weten: Hij vertrekt. 
Hij zegent ons, wordt van ons weggenomen. 
Een groot ontroeren is in ons gekomen. 
Wij zien Hem nog tot aan het wolkendek   
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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: 
 
 
 
 
 


