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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. G.A. Boudeling. Zuidweg 1 4675RR  
                                   Sint Philipsland.Tel. 06 50430450 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland 

Tel.: 06 - 55107947 
 
PREDIKANT:  Vacant 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    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 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
  1 mei:  10.00 uur: Ds. K. Goverts; Dordrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  8 mei: 10.00 uur: Ds. A Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
15 mei: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Afscheidsdienst 
 1e collecte: Kerk  
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
  
22 mei: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
                             Viering H.A. aan tafel. Collecte: Voedselbank 
 1e collecte: Missionair werk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
26 mei:  Hemelvaart. 10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
29 mei: 10.00 uur: Mevr. I. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  5 juni:  PINKSTEREN 
 10.00 uur: Ds. S. v.d.Hauw; Noordgouwe 
 1e collecte: Project Moldavië 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het juni nummer ontvang ik graag uiterlijk  
vrijdag 27 mei. 
Met vriendelijke groet, Anneke 
 

VANUIT DE KERKENRAAD  
 
De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 21 april. Deze keer 
zonder predikant, omdat ds. van het Maalpad op 17 april officieel 
met emeritaat is gegaan. 
Voorzitter Gert-Jan Boudeling opende de vergadering met een 
gebed van Franciscus van Assisi. 
We besluiten om bij toerbeurt de vergadering te openen. 
Een speciaal welkom is er deze avond voor Sylvia Reijngoudt – Nell. 
Zij gaat de taken als scriba overnemen van Joke. Het komende jaar 
zullen ze dit nog gezamenlijk doen, waarbij Joke steeds verder op de 
achtergrond zal treden. We zijn erg blij dat Sylvia bereid is gevonden 
deze taak op zich te willen nemen. 
Het paasproject van de kindernevendienst was weer mooi. Het lied 
werd steeds luider meegezongen. Bedankt weer voor alle 
inspanningen door de leidsters van de kindernevendienst! 
Op 14 mei zullen de kinderen een snoepverkoop actie houden. 
Op 22 mei vieren we sinds lange tijd avondmaal aan de tafel. We 
zullen voor de wijn passende kleine bekertjes aanschaffen. Deze 
staan al klaar op de tafel en kunnen door de mensen die aan het 
avondmaal gaan na een teken van de predikant gepakt worden. 
Op 15 mei is de afscheidsdienst van onze predikant, elders in het 
blad kunt u hier meer over lezen. 
Met Pinksteren zal het koor haar medewerking verlenen aan de 
dienst. We hopen op een feestelijke dienst. 
Het Thools-mannenensemble repeteert al geruime tijd in onze kerk. 
Als blijk van waardering heeft het mannenkoor nu aangeboden om 
een concert in onze kerk te organiseren. Dit zal waarschijnlijk begin 
najaar plaats gaan vinden. Zodra er een datum bekend is zullen we 
die zeker aan u doorgeven. 
In de vergadering van mei hoopt de kerkenraad samen met het 
college van kerkrentmeesters te vergaderen. In deze vergadering 
zullen de jaarstukken besproken worden en nemen we alle lopende 
zaken met elkaar door. 
De beroepingscommissie is pas weer bij elkaar geweest. We hebben 
nu toestemming van het breed moderamen van de Classis Noord-
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Brabant, Limburg en Réunion Wallonne  ontvangen om een 
predikant te mogen beroepen. Een mooi bericht dus. De 
(gezamenlijk)beroepingscommissie krijgt binnenkort een lijst van 
beschikbare namen aangereikt en kan haar zoektocht dan beginnen. 
Het is wellicht goed om te vermelden dat de beroepingscommissie 
een geheimhoudingsplicht heeft. Ze mogen dus geen namen van 
kandidaten bekend maken, ook niet aan de kerkenraad zelf. We 
wensen hun veel wijsheid, moed en vertrouwen toe. Vanuit de 
werkkring van predikanten hebben wij als consulent ds. Ellen van 
Sluijs toegewezen gekregen. Zij zal de kerkenraden begeleiden in 
het zoeken naar een nieuwe predikant. Een consulent is niet 
bedoeld om bijstand in het pastoraat te geven, daar moet de 
kerkenraad zelf in voorzien. 
Voor deze ondersteuning in het pastoraat zijn we nog op zoek naar 
iemand die ons in deze periode zou willen helpen. Het is tot nu toe 
nog niet gelukt om dit in te vullen. We zullen u informeren als er 
invulling gevonden is.  
We kiezen met elkaar een goede bestemming voor de oude 
paaskaars. Elk jaar wordt hier zorgvuldig naar gekeken en over 
gesproken, maar dit wordt verder niet met u als gemeente gedeeld 
aan wie de paaskaars geschonken wordt. Vertrouw erop dat dit 
zorgvuldig uitgezocht wordt. 
Nu ds. van het Maalpad met emeritaat is, vervalt ook zijn bijdrage 
aan het kerkblad. De kerkenraad heeft besloten om bij toerbeurt ook 
dit stukje informatie voor het kerkblad te verzorgen. We zijn geen 
predikant en zullen dit ieder naar ons eigen kunnen invulling aan 
geven.  
Op 1 mei is het 18 jaar geleden dat de fusie tot stand is gekomen 
van diverse geloofsgemeenschappen die zich verenigd hebben tot 
samen op weg-kerk, die de naam kregen Protestantse Kerk in 
Nederland. Elke gemeenschap behield zijn eigen identiteit, maar 
waren toch samen verbonden door samenwerking op landelijk 
niveau en daar waar mogelijk op plaatselijk niveau. Zo zijn we na 18 
jaar nog steeds de Gereformeerde kerk uit Anna Jacobapolder. Om 
ons heen zien we dat diverse kerken hun naam aanpassen. Zo 
kennen we ook op Tholen verschillende namen voor de kerk, zonder 
dat daar Hervormd of Gereformeerd of iets anders aan toegevoegd 
is, hoewel het nog steeds dezelfde kerk is. De gedachte kwam op of 
het voor onze kerk misschien ook een idee zou zijn om een naam 
aan onze kerk te geven. We laten het even bezinken… 
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We kunnen terugzien op een geslaagde 60+ middag. Het was fijn 
om na 2 jaar weer bij elkaar te kunnen zijn en samen het 
paasverhaal te lezen en te zingen, waarna we afgesloten hebben 
met een heerlijke broodmaaltijd. 
Dit zijn enkele punten uit de vergadering. We hopen op donderdag 
19 mei weer bij elkaar te komen voor een vergadering. 
 
UIT DE GEMEENTE 
Onder dit kopje besprak de predikant het wel en wee uit de 
gemeente.  
Vanaf nu zullen we als kerkenraad proberen hier invulling aan te 
geven.  
 
Ook in de achterliggende periode hebben verschillende 
gemeenteleden te maken gehad met problemen met hun 
gezondheid. Voor Nel Nunnikhoven en Rien Backer betekende dit 
een ziekenhuisopname en revalidatie traject daarna. Hoe 
onverwachts kan je leven op z’n kop staan. We wensen hun veel 
sterkte, moed en vertrouwen toe op de weg die voor hen ligt. Laten 
we ook als gemeente om hen heen blijven staan. We denken dan 
ook aan diegene die niet met name genoemd worden, maar wel 
zorgen hebben. 
De scholen gaan weer dicht, maar nu om te genieten van een 
lekkere vakantie. Geniet er allemaal van! Voor de leerlingen in de 
examenklassen breekt weer een spannende tijd aan, de landelijke 
examens. Goede voorbereiding en succes gewenst 
 
Nu we geen eigen predikant hebben, hoeft dit niet te betekenen dat 
u geen beroep op de kerk kunt doen. Wanneer u behoefte hebt aan 
een bezoek of gesprek, dan kan dit altijd geregeld worden. Meld het 
bij de scriba of uw ouderling. 
 
Ds. H. de Bie heeft aangegeven ons te willen ondersteunen bij het 
crisispastoraat. Daar zijn we dankbaar voor. 
Verdere afspraken moeten nog gemaakt worden. 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 Hopen is toch blijven leven 
 

in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
  
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
  
Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
  
Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

 
Ontvang allen een hartelijke groet van de kerkenraad. 
 
AFSCHEID DS. HENK VAN HET MAALPAD 
Op zondag 15 mei is het dan zover, we nemen dan afscheid van ds. 
Henk van het Maalpad in een dienst waarin hij zelf voor zal gaan. Na 
10 jaar komt het moment dat onze wegen zullen scheiden. Veel is er 
gedeeld met elkaar, vreugde, verdriet, moeilijke en gemakkelijke 
zaken, het kwam allemaal voorbij in de achterliggende 10 jaar. We 
hebben het goed gehad met elkaar. U was zichtbaar binnen onze 
gemeente en altijd heel toegankelijk in uw contacten. We zullen je 
missen, maar gunnen jou en Karin ook van harte deze nieuwe fase 
in jullie leven. 
Er zijn uitnodigingen verzonden voor deze dienst, maar u als 
gemeente bent zeker welkom in deze dienst. Het koor zal ook haar 
medewerking verlenen aan de dienst. De dienst begint op de 
gewone tijd, 10.00 uur. 
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Na afloop van de dienst zal er een informeel samenzijn waarin u 
persoonlijk afscheid kunt nemen van Henk en Karin. Er zijn al 
diverse gemeenteleden die hand en spandiensten verrichten om dit 
afscheid mogelijk te maken. We willen deze mensen vanaf deze 
plaats in elk geval alvast hartelijk bedanken. 
We hopen velen van u te ontmoeten. 

 
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 Afghanistan 
 
Achtergrondinformatie. 
Afghanistan staat aan de rand van een humanitaire ramp. 
Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Kerk in Actie 
biedt, samen met lokale partners, noodhulp aan kwetsbare 
gezinnen. 
 
Gebed. 
Goede God, 
met de harmonieuze echo’s van veertig dagen bezinnende 
bevlogenheid en daarbij toch ook het niet-aflatende kabaal van 
oorlogsgeweld, durven we bijna niet te zeggen dat het goed komt. 
En toch zal er na dood en vernietiging weer vernieuwd leven zijn zal 
er hoop gloren, zal geloof ons overeind helpen omdat wij geloven dat 
het kan -met U- door mensen-van-goede-wil. 
Daarom willen we Jezus volgen en steeds weer mens-voor-mensen 
zijn te doen wat er nodig is, om ons heen en verder weg daarbij 
biddend vertrouwen dat U er altijd bij zult zijn. 
Voor hulp die -ondanks alles- wordt gegeven aan de noodlijdende 
bevolking van Afghanistan aan ontredderde ontheemden, aan 
minderheden verdacht door het huidige regime om oorlogstrauma’s 
te bestrijden en hulp te bieden aan vreemdelingen, in Jezus’ naam. 
Dat er zegenend licht gaat gloren in dit verscheurde land, en 
gerechtigheid zal overwinnen, zodat Pasen én Pinksteren daar ooit 
op één dag mogen vallen, en er met huilen en lachen, een 
bevrijdende toekomst wordt ervaren door de Geest-die-waait-waar-
Zij-wil. 
 



9 
 
Zolang vertrouwen we op Uw goedheid en grootheid voor Afghaanse 
mensen in nood Heer, zet ons aan tot daden van barmhartigheid en 
naastenliefde, opdat Uw koninkrijk hier op aarde zichtbaar gaat 
worden door ons en in allen. 
Amen 
de ZWO-groep 
 
ROOSTERS: 
OPPASDIENST    KINDERNEVENDIENST  DEURCOLLECTANTEN  
  1 mei:    Arie Fanny Babette 
  8 mei Lizette Sylvia Gilles 
15 mei Leontine Allen Geen deurcollecte 
22 mei Ingrid Natalie Joost 
26 mei Anneke Heleen Pieter Jan 
29 mei Judith Miranda Annelot 
  5 juni  Arie Meta Annemiek 
 
Willen jullie bij afwezigheid zelf ruilen? 
 
ROOSTER KERKTAXI: 
  8 mei:  Sylvia 
15 mei:   Bram/Coby          Voor info tot zaterdagavond 
22 mei:   Martijn/Joke             Sylvia Reijngoudt 
29 mei:   Rien                    tel. 0167 573717 
  5 juni:    Sjaak                         06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In mei zal dat gedaan worden door Meta, in juni hoopt Joke dat te 
doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
20-05-1934: Mevr. J.Verhage-Wesdorp. Noordweg 15 4675 RN 
                                                                                             A.J.P. 
26-05-1929: Dhr. L. Bolier. Noordweg 26.4675 RP  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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PAASMIDDAG 60+ 

Op donderdag 14 april hadden we een mooie paasmiddag. In Ons 

Dorpshuis. Onder begeleiding van Jan Nell zongen we mooie 

liederen, er werden Bijbelgedeelten en gedichten voorgelezen en de 

dominee hield een korte overweging. Na afloop werd er een lekkere 

broodmaaltijd verzorgd. 

Hieronder enkele foto’s van die middag.  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
De afgelopen jaren is het bedrag wat er in het verjaardag fonds zit, 
behoorlijk gestegen. Dank aan alle jarigen die hier aan meewerkten 
en aan Janny Wagemaker voor het beheer ervan! 
Besloten is het geld aan te wenden voor een nieuwe grasmaaier en 
een scherm in de consistorie.  De grasmaaier is inmiddels geleverd 
en door de tuinmannen in gebruik genomen. Het scherm zal gebruikt 
worden tijdens vergaderingen en met de kindernevendienst. 
 
OPLOSSING PUZZEL OP BLZ. 13: 
 
Oplossing puzzel: Geluk begint bij gehoorzaamheid aan God 
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KIJKJE BIJ HET KIND 

Wat hebben we met een grote groep 
Pasen kunnen vieren in de 
Kindernevendienst. Wat fijn dat jullie zo 
goed en aandachtig hebben geluisterd 
naar het verhaal en dat jullie er ook al 
zoveel van wisten. De Dominee had 
ook veel vragen aan jullie over het 
feest dat we gingen vieren. Jullie 
hadden op school al goed opgelet en 
wisten precies waar het deze zondag 
allemaal om draaide. 
Achter de schermen zijn we met jullie ook al van start gegaan om 
onze eigen dominee een mooi afscheid te kunnen geven. Daarbij 
hopen wij dat we met z’n allen een waardevolle & memorabele 
bijdrage kunnen gaan leveren aan de afscheidsdienst.  
Deze maand leven we toe naar Hemelvaart en waar praten we dan 
over met de kinderen? 
Over waar ze wonen, hoe jun huis eruit ziet en weten ze hun juiste 
nummer? We praten met de kinderen over de hemel, het huis van 
Jezus. Op Hemelvaartsdag denken we eraan dat Hij terug is gegaan 
naar zijn huis. Weten we hoe dat eruit ziet? Nee, niet echt. Maar we 
weten dat het er mooi en goed is, want God is daar. Kijken de 
kinderen ernaar uit om daar ook eens te komen? Dat wil God 
gelukkig ook. We vertellen ze dat ze dan op God mogen blijven 
vertrouwen. 
 
 

WERKWIJZE VAN DE PUZZEL 

: 

Knip alle puzzelstukjes uit. Probeer de puzzel goed te leggen en plak 
hem daarna op een gekleurd vel papier. Als er nog tijd over is kan de 
plaat worden ingekleurd. 
Oplossing: Op het moment dat Jezus terugkomt is Gods werk af en 
mogen de mensen voor altijd bij Hem wonen. 



17 
 

  



18 
 
TOFFEEACTIE KINDERNEVENDIENST 
Op 14 mei houdt de kindernevendienst een toffeeactie. Er is keuze 
uit 5 verschillende zakken toffees. Een zak met een mix fruittoffees, 
droptoffees of advocaattoffees van 200 gram kost €2. Een zak met 
een mix luxe toffees of Orfina toffees van 200 gram kost €2,50. 
Bestellen is noodzakelijk. Dit kan door het strookje (hieronder) in te 
leveren op Langeweg 23E of het digitale formulier in te vullen. Een 
link hiervoor is te vinden op de website of de facebooksite van de 
kerk. 
Bestellingen kunnen tussen 11 en 12 uur opgehaald worden in de 
kerk. 
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Toffeeactie 14 mei 2022 
Wilt u de kindernevendienst steunen? 
Bestel dan vandaag nog toffees! 
Er is keuze uit 5 verschillende zakken toffees. 
Iedere zak bevat 200 gram toffees, maar let goed op het verschil in 
prijs! 
Details: 
- Betalen kan contant of via QR code met uw smartphone. 
- Afhalen kan tussen 11:00 en 12:00 uur in de kerk of laat bezorgen. 
- Lever het strookje in op Langeweg 23e Anna Jacobapolder of vul 
het digitaal in via https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net of 
https://www.facebook.com/Kerkannajacobapolder 
- Bestellingen moeten vóór 9 mei binnen zijn! 
Naam: 
………………………………………………………………………………
……. 
Adres: 
………………………………………………………………………………
……. 
Telefoonnummer: 
…………………………………………………………………. 
Aantal zakken mix fruittoffees (€2): …………………………………….. 
Aantal zakken droptoffees (€2): 
..…………………………………………. 
Aantal zakken advocaattoffees (€2): ……………………………………. 
Aantal zakken mix luxe toffees (€2,50): ..……………………………… 
Aantal zakken Orfina toffees (€2,50): 
……………………………………. 
Bezorgen: ja / nee (€ 0,50 in AJP, € 1,- Sint Philipsland 
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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: 
 
 
 

 
 

 


