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Ook in de maand mei zullen we nog geen reguliere diensten kunnen 
houden in verband met de gevolgen van de pandemie van het 
Covid-19 virus. 
Elke zondag zal er om 10.00 uur een kerkmoment zijn, die u via de 
kerkomroep en/of kerktelefoon kunt beluisteren. We zijn erg blij dat 
ds Henk van het Maalpad en ds Hans de Bie hebben aangeboden 
om zelf hun meditatie te houden in onze kerk. 
Mocht door omstandigheden de predikant niet aanwezig kunnen zijn, 
dan zal het kerkmoment worden verzorgd door leden van de 
kerkenraad. 
Rooster voor de kerkmomenten in de maand mei. 
 
Zondag 3 mei  aanvang 10.00 uur   ds H. de Bie  
  
Zondag 10 mei  aanvang 10.00 uur  ds. H. van het Maalpad 
 
Zondag 17 mei  aanvang 10.00 uur  ds. H.van het Maalpad 
 
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag aanvang 10.00 uur ds H.de Bie
   
Zondag 24 mei   aanvang 10.00 uur  ds. H. van het Maalpad 
 
Zondag 31 mei    aanvang 10.00 uur ds. H de Bie 
 
Op deze wijze hopen we toch met elkaar gemeente te zijn. U kunt de 
kerkomroep van onze gemeente vinden onder 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391 
Het kan zijn dat u niet direct toegang tot het internet krijgt door 
overbelasting. U kunt het kerkmoment altijd op een later moment 
terugluisteren. 
Elke zondag wordt er door de PKN een uitzending verzorgd, welke u 
kunt kijken op NPO2, aanvang 9.20 uur. 
Mochten we weer in de gelegenheid zijn om, op veilige wijze, 
erediensten te houden, dan zullen wij u hierover informeren. 
De kerk blijft voor de kerkgangers dus gesloten en is enkel 
toegankelijk voor diegenen die nodig zijn tijdens het kerkmoment. 
 
Graag vragen we uw aandacht voor de mogelijkheid om de kerk toch 
financieel te steunen in deze tijd, nu we geen collecten kunnen 
houden. U kunt op voorgaande blz. de rekeningnummers vinden 
waarop u uw donatie voor kerk, diaconie en zending kunt doen. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
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KERKBLAD 
Kopij voor het juni nummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk 29 mei. Allen weer sterkte gewenst. Houd vol. 
Hartelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
BESLAGEN RUIT 
 
De maand mei kent een aantal gedenkdagen, zowel kerkelijk als niet 
kerkelijk. Tot de kerkelijke behoren Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
Van de niet kerkelijke noem ik  4 en 5 mei. En dan nog Moederdag, 
10 mei. En net ‘voor de deur van de maand mei’ nog Koningsdag. Al 
deze dagen zullen anders worden gevierd en ingevuld dan gepland. 
Koningsdag wordt Woningsdag. De dodenherdenking op de Dam 
krijgt wel een heel bijzonder karakter zonder aanwezigheid van 
publiek. En ook Moederdag zal in veel gezinnen en families anders 
dan anders worden gevierd. En datzelfde geldt ook voor de 
kerkelijke feestdagen.  Zoals u in de bijdrage van de hand van Joke 
Bomas  kunt lezen worden ook in de maand mei de kerkmomenten 
voortgezet omdat het op gebruikelijke wijze bijeenkomen in 
kerkdiensten nog niet mogelijk is. En hoe één en ander eruit komt te 
zien na de maand mei is nog niet duidelijk. Wat zou het voor ons 
betekenen als wij weer kerkdiensten kunnen houden waarbij wij op 
1.5. meter afstand van elkaar moeten zitten? En hoe zou je 
Avonmaal kunnen vieren? En de Doop kunnen bedienen? Het zijn 
vragen waar we ongetwijfeld mee te maken krijgen. En waarover, 
zou begreep ik, ook door onze landelijke PKN wordt nagedacht. Er 
zullen creatieve oplossingen worden bedacht. Zoals die ook 
(moeten)  worden bedacht om het maatschappelijke leven weer 
mogelijk te maken. Veel is nog onduidelijk.  
Er komt een kinderlied in gedachten. Een ‘Hemelvaartslied’, 
geschreven door Hanna Lam.  Het staat in het Liedboek als Lied 
666. Het heet ‘De Heer is opgetogen’. Het eerste couplet luidt: 
 
           De Heer is opgetogen 
 Hij steeg boven ons uit 
 Wij staan met onze ogen 

Voor een beslagen ruit 
Daarop heeft hij geschreven: 

 Ik laat je niet alleen 
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Een glimlach van zijn vrede  
valt door die woorden heen.  

 
Die beslagen ruit, beschreven door de vinger van Christus: Ik vind 
dat een bemoedigend en troostend beeld. Juist ook in dagen waarin 
nog veel onzeker is en vragen te over zijn. We hebben geen helder 
beeld voor ogen. Kijken door een beslagen ruit. Maar daarmee is 
niet alles gezegd. Er is vanaf de andere zijde op geschreven. Teken 
van de opgestane Heer die ons niet vergeet, ons niet alleen laat. En 
ons bemoedigt: ‘Blijf hoop houden en goede moed.’  
Hoe anders dan anders de gedenkdagen in deze maand zullen 
worden gevierd, dat hoop en vertrouwen ons ook in de komende tijd 
niet zullen ontbreken.   
 
Berichten uit de gemeente. 
Nu we elkaar niet of in heel beperkte mate kunnen ontmoeten blijkt 
hoe belangrijk voor het pastorale leven van onze gemeente die 
ontmoetingen op de zondagen en gewoon door de week zijn. 
Telefoontjes, mailtjes en appjes zijn belangrijk, zeker nu, maar 
kunnen die persoonlijke ontmoetingen niet vervangen. Op dit 
moment is mij niet bekend of er ziekenhuisopnamen zijn. Wel zal 
ieder van ons in welke vorm dan ook te maken hebben met de 
impact van het Coronavirus. Ik zal geen namen noemen om 
niemand te vergeten.  Het is goed en het doet goed om onderling 
naar elkaar te blijven vragen.  Laten we proberen dat zo goed en zo 
kwaad als dat gaat te blijven doen.  
 
Tenslotte 
Karin en ik willen u hartelijk danken voor de blijken van meeleven 
tijdens de periode dat we ziek waren van het coronavirus.  Kaartjes, 
mailtjes, appjes en telefoontjes kwamen binnen. Met goede en 
opbeurende woorden.  Het heeft Karin en mij goed gedaan. Gelukkig 
zijn wij nu beiden aan de beterende hand. Al zal het toch nog wat tijd 
nodig hebben om weer helemaal op krachten te komen. In elk geval 
wil ik de draad van het werk wel weer op pakken.  
U allen een hartelijke groet, en probeer moed en vertrouwen te 
houden. 
 
Ds. Henk van het Maalpad 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad heeft de afgelopen maand niet vergaderd. Wel is er 
veelvuldig mailverkeer om elkaar te informeren en te overleggen. 
 
De kinderen uit de kerk hebben mooie tekeningen en kleurplaten 
gemaakt, welke bezorgd zijn bij de ouderen in onze gemeente. 
Marianne Nell had het mooie initiatief om de leden van de eet-club 
met een paasontbijtje te verrassen. Hierbij zijn ook de alleen-
gaanden 70+ers van onze gemeente betrokken. Een mooi initiatief, 
waar we Marianne hartelijk voor willen bedanken. 
 
 
Luiden van de klokken 
 
Vanaf 18 maart worden in heel veel plaatsen in Nederland elke 
woensdagavond de kerkklokken geluid van 19.00 – 19.15 uur. Dit 
zijn de zogenaamde klokken van hoop. 
Dit gaat door tot 29 april. Ook de klokken van onze kerk luiden op 
deze momenten. We hebben onze kerk ook aangemeld bij de 
website van www.klokkenvanhoop.nl/deelnemers. Het is mooi om te 
zien hoeveel klokken op die woensdagen luiden. 
 
De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). 
We zullen dan nog eenmaal de 'klokken van hoop en troost'  luiden. 
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur. 
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en 
troost voor ons land. 
Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is 
dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop 
vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen! 
                                                                                                                                     
De kerkenraad had een afspraak met de andere Gereformeerde 
kerken van het eiland Tholen voor hun jaarlijkse ontmoeting. Deze 
is, in verband met de omstandigheden waarin we verkeren, 
doorgeschoven naar volgend jaar. 
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GOD ZAL ZORGEN 
Als het coronavirus dreigt... 
Je jubelt: God zal voor mij zorgen 
wanneer ik hulp van Hem verwacht! 
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen: 
één lange, eindeloze nacht. 
Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis! 
  
Je dacht dat God zijn schapen leidde, 
het hele leven één groot feest, 
tot aan de einder groene weiden - 
maar dan: een wond die niet geneest! 
Al zal de Herder bij je zijn, 
soms ga je door een diep ravijn. 
  
Je meende: Christus is zo machtig, 
één woord - het onweer zwijgt al stil. 
Je dacht: mijn Vader is almachtig, 
de wind gaat liggen als Hij wil. 
Maar dan opnieuw: een donderslag, 
chaos die niemand eerder zag. 
  
Je fluistert toch dat God zal zorgen 
ook als geen zon je tegenlacht? 
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen 
doen wat geen mens meer had verwacht: 
dan zal de aarde hemel zijn, 
dan zal het eeuwig Pasen zijn! 
   
Tekst: André F. Troost 
 
Met bovenstaand bericht willen we u allen bemoedigen in deze 
moeilijke tijd. 
Het is en blijft lastig om op afstand gemeente te zijn, telefonisch 
bezoek is toch anders dan dat we tegenover elkaar zitten. 
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, of wilt u uw 
zorgen, vreugde of verdriet delen.. schroom dan niet en neem gerust 
contact op met een van de kerkenraadsleden. 
Ontvang allen een hartelijke groet van de kerkenraad en we hopen 
elkaar snel weer te ontmoeten 
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OP VERZOEK GEPLAATST: 
 
Pasen 2020. 
Bij deze wil ik de kerkenraad, en de leiding van de eetgroep van de 
Gereformeerde Kerk Anna Jacobapolder hartelijk bedanken voor het 
mandje met paasontbijt, en de mooie foto van de kansel uit de kerk. 
Het was jammer dat we door de beperkingen van het corona virus 
niet in Ons Dorpshuis het Paasgebeuren konden vieren met alle 
ouderen en alleenstaanden. Dat was altijd erg gezellig. 
Maar we zullen maar hopen dat we allen gespaard mogen blijven, 
zodat we volgend jaar wel samen het Paasfeest kunnen vieren. 
                                                         Willy van de Velde-Hoogstrate. 
 
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, 
ondanks alle beperkingen, en Gods onmisbare nabijheid in het 
nieuwe levensjaar 
 
DE EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN: 
 
Helaas kunnen de mensen die bij de eetgroep horen, 
al 2 maanden niet meer samenkomen om met elkaar te eten. 
Ook in Mei zal het nog niet kunnen denken we. 
Dat is wel heel jammer, want iedereen mist die gezellige middag 
toch wel. 
Hopelijk kan het op de laatste donderdag van de maand Juni weer 
doorgaan, en dan zullen we elkaar wel veel te vertellen hebben. 
We hopen dat iedereen gezond blijft, en lieve mensen om zich heen 
heeft die naar ze omkijkt. 
Lieve mensen als je eenzaam bent of even wil praten, bel dan gerust 
naar iemand van onze groep of naar mij. 
We houden contact en  hopen elkaar  weer gauw te zien en met 
elkaar te kunnen eten. 
Marianne Nell  0167572796. 
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HET GELEGENHEIDSKOOR: 
 
Zoals iedereen  wel heeft begrepen is het gelegenheidskoor  na 2 
repetities gestopt . 
Helaas konden we  door het coronavirus  niet  meer repeteren en 
zingen in de Paasmorgendienst. 
Dat voelde erg leeg, omdat de weg naar Pasen altijd een hele fijne 
tijd is met elkaar. 
Ook de Korenavond die was gepland op 16 mei kan niet meer 
doorgaan, dit hopen we volgend jaar weer te gaan houden samen 
met de koren die hebben toegezegd mee te zullen doen . 
Nu zijn we verplicht om thuis te blijven, en hopen maar dat we in 
oktober weer gezond kunnen beginnen met de repetities voor 
Kerstavond. 
Heel veel sterkte en gezondheid gewenst door  de koorcommissie. 
  
 VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Jaarrekening 2019 
In verband met de coronacrisis heeft het RCBB besloten de 
procedure van het indienen van de jaarrekening 2019 aan te passen. 
 
Omdat het momenteel niet mogelijk is om 'live' kascontrole uit te 
voeren of gezamenlijk te vergaderen met de kerkenraad en 
kerkrentmeesters om de jaarrekening te bespreken, is het volgende 
besloten: 
- de datum van indienen van de jaarrekening bij het CCBB blijft 15 
juni 2020; dit mag een concept zijn waarop nog geen kascontrole is 
uitgevoerd 
- de jaarrekening moet uiterlijk 15 september 2020 gecontroleerd en 
ondertekend ingediend zijn 
- op onze website moeten de ANBI gegevens uiterlijk 1 juli 2020 
geplaatst worden; dit mag ook het concept zijn en dat moet dan ook 
vermeld worden. 
 
Zodra het weer mogelijk is, zal de jaarrekening besproken worden 
en kascontrole worden uitgevoerd. T.z.t. zal de jaarrekening dan ook 
klaar liggen voor inzage door gemeenteleden. 
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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 in tijd van coronacrisis 
 
Achtergrondinformatie. 
We leven in een onzekere tijd. Het coronavirus grijpt in de hele 
wereld om zich heen en houdt ons in een stevige greep van angst en 
zorgen. Grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd en missen 
hun sociale contacten, familie en kerkelijke gemeente. De 
Conferentie van Europese Kerken bidt voor de wereld. Wij bidden 
mee, over grenzen heen. 
 
Gebed. 
God, we zijn onzeker en bezorgd  
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus  
Mijn buurman wordt een bedreiging  
Grenzen zijn gesloten  
Mensen raken geïsoleerd 
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te 
garanderen  
God, toch zijn we onzeker en bezorgd  
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen 
zich verspreiden  
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en 
eenzaamheid wordt gevoeld  
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en 
gemarginaliseerden 
We bidden u:  
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit 
op te geven  
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld 
verduistert  
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam 
en uitgesloten voelen God, we weten dat we als kerken verbonden 
zijn door uw Geest  
Zelfs over grenzen heen 
Amen. 
de ZWO-groep 
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Kijkje bij het kind 
 
We leven in een bijzondere tijd. De 
samenleveing lijkt stilgezet. Veel mensen 
mogen niet meer naar hun werk en ook 
mogen we niet meer naar de kerk en op 
bezoek. Voor de kinderen betekent het ook 
niet meer naar school en op zondag niet meer 
naar de kindernevendienst. Toch merken we 
dat veel mensen helemaal niet stilzitten. Er 
zijn zoveel mooie initiatieven om toch met mensen in contact te 
komen. 
 

 
  

Zo hebben de mensen 
uit onze gemeente die 
70+ zijn van onze 
kinderen een mooie Paasgroet ontvangen. 
 
Werk en lesgeven, het gaat allemaal door, vaak digitaal. Het 
materiaal dat we gebruiken voor de kindernevendienst is vanaf nu 
ook thuis op te halen via http://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-
verwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal-2020/ 
Dat betekent dat je niet hoeft in te loggen om het materiaal te 
openen. Ouders kunnen de bijbelverhalen openen en de kinderen 
iets laten maken/doen volgens de voorgestelde verwerking. Tip: laat 
grootouders op afstand voorlezen. 
 
 
 
 
 

http://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal-2020/
http://vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal-2020/
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Vanuit de kerkenraad zijn er boekjes naar onze kinderen gestuurd. 
Het boekje “De bijbel & kinderen;  puzzel plezier” is  zoals u kunt 
zien goed ontvangen.  
Wij zijn trots op jullie allemaal !!! 
 
In dit kerkblad vinden jullie nog een mooie kleurplaat om zo mooi 
mogelijk te maken. Wij hopen van harte dat jullie deze als die af is bij 
Fanny van Strien (Lageweg 9) in de brievenbus willen doen. We 
zullen deze dan laten zien aan de mensen op onze website & 
ophangen in de kerk.  
We hopen dat als we weer naar de kerk mogen gaan deze in het 
echt aan elkaar kunnen laten zien! 
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Actie Kerkbalans 2020 
 
Inmiddels zijn bijna alle toezeggingen ontvangen. Het toegezegde 
bedrag voor de kerk bedraagt € 27.417 en voor de ZWO € 3.075. 
Voor de kerk is dit een toename van € 2.187 ten opzichte van 2019; 
voor de ZWO een afname met € 335. 
 
Iedereen die een toezegging heeft gedaan: hartelijk dank! Heeft u de 
toezegging nog niet ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen? 
 
En iedereen die heeft meegewerkt met de Actie Kerkbalans: hartelijk 
dank voor uw inzet! 
 
 
 
 
Licht om door te geven. 
 

 
 

 

De komende zes weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur 
kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). 
Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties 
vooruit naar Pinksteren. Afgelopen  zaterdag sprak hij over het 
thema 'Licht om door te geven'. Zangeres Leoni Jansen zong 
vervolgens een speciale versie van het lied 'Lied dat ons aanstoot 
in de morgen'. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 


