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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. 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. 
         
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    

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

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  5 november:  10.00 uur: Ds. A.A.S.ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
12 november: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Vluchtelingen kinderen in Nederland 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
15 november:  Dankdag.  
 19.00 uur: Ds. R. de Graaf; Zierikzee 
 Collecte: Dankdagcollecte voor de kerk 
 
19 november: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. H.A. in de 
                         1e collecte: Diaconie                                       kring                               
 2e collecte: Onderhoud 
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening 
 Deurcollecte: Zending 
 
26 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
  10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Pastoraat eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
  3 december: Eerste Advent 

10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het decembernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 25 november. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
VERWACHTING   
 
Voor het einde van het kerkelijk jaar noemen verschillende  
leesroosters evangelielezingen uit de zogenoemde ‘rede over de 
laatste dingen’. Een ander woord voor die laatste dingen is 
‘eschatologie’. Het betreft de laatste dingen die uitlopen op de komst 
van de Heer. De evangelist Mattheüs heeft woorden van Jezus 
daarover bijeen geplaatst in de hoofdstukken 24 en 25 van zijn 
evangelie. O.a. de bekende gelijkenis over de 5 wijze- en 5 dwaze 
meisjes. Die allen met hun olielamp in de nacht de bruidegom 
tegemoet gaan. Maar door het uitblijven van zijn komst allen in slaap 
vallen. In het holst van de nacht komt de bruidegom. De 5 wijze 
meisjes hebben reserve olie bij zich, zodat hun lamp brandend blijft. 
De vijf dwaze meisjes  moeten eerst naar de verkopers  om olie te 
kopen en missen daardoor het bruiloftsfeest. De aanhef van de 
gelijkenis zegt dat het zo zal zijn met het koninkrijk van de hemel als 
de Heer komt.  
  
Deze gelijkenis doet wenkbrauwen fronsen. De 5 wijze meisjes laten 
de 5 anderen gewoon zitten: “Wij delen niet van onze voorraad want 
er mocht te weinig zijn voor ons.” Fijne houding! Moet dat zo? Elke 
ouder leert zijn of haar kind (hopelijk) anders. En is een bruiloftsfeest 
wel een feest als je weet dat de helft  niet mee mag feesten? “Jullie 
hebben er moeite voor gedaan, maar helaas: te laat. Jullie komen er 
niet in.” Meer nog: de bruidegom kent ze niet, en wil ze ook niet 
kennen.  
 
Zo gelezen is het nare geschiedenis. Je kunt er mensen mee 
dreigen en bang mee maken.  Zeker in het licht van die aanhef:  
Zo zal het dus onomstotelijk gaan.  
Maar angst mag nooit reden zijn voor geloof.  Dat druist zo in tegen 
het hart van het evangelie: Alzo lief heeft God de wereld gehad……  
Zeker, die liefde vraagt om antwoord. En blijft erom vragen.           
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De liefde waarmee God ons liefheeft  wil serieus genomen worden.  
Maar tracht nooit mensen door dreiging en angst te overmeesteren.  
 
Ik denk niet dat Jezus deze gelijkenis (en andere woorden over ‘de 
laatste dingen’) vertelt om ons een ‘spoorboekje’ in handen te geven 
van het verloop van de geschiedenis. De gelijkenis spreekt over het 
beslissende handelen van God op dit moment.  Niet straks , aan het 
eind van de tijd, heb je hopelijk voldoende olie bij je, maar zorg nu, 
dat er olie is om het uit te houden. Nu, ‘in deze nacht’, waarin zoveel 
donker en onzeker is en zoveel mensen zich onrustig  of 
aangeslagen voelen. Houd nu vol!  Gedenk dat Hij eerder gekomen 
is midden in de ‘Winternacht’, toen de hemel openging. Gedenk dat 
Hij ook in het holst van de ‘Doodsnacht’ gekomen is, toen Hij 
opstond uit de doden. En zijn onzekere en angstige leerlingen 
groette met de woorden ‘vrees niet, vrede zij met jullie’.  Zal Hij ons 
zo ook niet  plotseling opnieuw overkomen?  Als de Bruidegom die 
op Zijn feest nodigt.   
 
Het gaat bij het horen van deze gelijkenis niet om angst of dreiging.  
Maar om het wekken van verwachting. Van hoop. Van vreugde. Van 
verlangen.  En handelen daaruit.  
Altijd weer steken ‘die dwaze meisjes’ de kop op in het leven. En 
moeten we weer herinnerd worden aan die wijze. Zowel de laatste 
(voleindigings) zondagen van het kerkelijk jaar, als de eerste  
(advents) zondagen van het nieuwe kerkelijk jaar staan in het teken 
van: “Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor: reeds 
breekt in deze wereld het licht des hemels door” (Lied 439).  
 
UIT DE GEMEENTE 
Mw. Corrie Nuijens- de Groot kreeg na onderzoek slecht bericht. 
Een chemo behandeling wordt gestart. Een spannende tijd breekt 
aan voor haar en allen die zich nauw met haar verbonden weten.  
Wim en Wendy van Nieuwenhuijzen zitten met de gevolgen van het 
feit dat op het bedrijf volgelgriep werd geconstateerd. Ook al weet je 
dat ruiming dan noodzakelijk is, het blijft wrang. 
Op dit moment zijn aan mij geen namen bekend van gemeenteleden 
die in het ziekenhuis verblijven. Zonder op deze plek namen te 
noemen weten we dat ook anderen  in onze gemeente te maken 
hebben  met  verdriet, ziekte en zorg. We wensen allen Gods 
nabijheid toe. Dat die ook merkbaar mag woorden in aandacht en 
liefde van meelevende mensen.  
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LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
Zondag 26 november a.s.  is het de laatste zondag van dit kerklelijk 
jaar. Die zondag draagt de naam ‘Voleindigingszondag’ of ook wel 
‘Christus koning’. Als Zijn gemeente zien we uit naar de komst van 
deze Koning. In Zijn licht gedenken we ook allen die ons zijn 
voorgegaan. We noemen de namen van hen die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Dat zijn:  
Catharina Maria (Ineke) van Nieuwenhuijzen – Vogelaar , overleden 
17 november 2016 , 74 jaar 
Pieter Abraham Mast (Piet) Mast, overleden  27 mei 2017, 77 jaar. 
Rombout Cornelis Marinus (Riemon) Backer, overleden 11 augustus 
2017, 48 jaar. 
Aafke Verkerke – Stoof, overleden 13 augustus 2017, 62 jaar.  
We gedenken hen, en anderen die wij in ons hart meedragen, in 
dankbaarheid. En in vertrouwen dat zij bij God  Thuis zijn gekomen.  
 
30+ GROEP 
De eerste bijeenkomst van dit seizoen zal zijn woensdag 1 
november as.  Om 19. 30 uur in de consistoriekamer van de kerk. 
We zetten die avond de reeks over de 10 geboden voort. 
De volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 29 november. 
Ieder die geïnteresseerd is, is natuurlijk van harte welkom. Het is 
handig om je even bij Gert-Jan  en Heleen de Jager aan te melden. 
Dan krijg je actuele informatie via de groepsapp van deze 30+ 
groep.  
 
TENSLOTTE 
Meeleven vanuit de gemeente n.a.v. het overlijden van onze 
(schoon) moeder heeft Karin en mij goed gedaan. We danken u daar 
voor.  
De cursus ‘zorg voor de ziel’, die ik dit jaar heb gevolgd wordt op 
donderdag 23 november en vrijdag 24 november afgesloten. Ik zal 
deze twee dagen niet bereikbaar zijn, maar in voorkomende gevallen 
kunt u altijd contact op nemen met de scriba Joke Bomas. (06-
55107947) 
U allen een hartelijke groet, 
 
Ds Henk van het Maalpad.  
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  5 nov. Marjolein en Anouk Chantal de Jager 
12 nov. Heleen de Jager Annemiek Verboom 
19 nov. Lizette de Waard Bram van Nieuwenhuijzen 
26 nov. Ingrid v.d.Velde Christiaan de Waard 
  3 dec. Lisa van Splunter Driek van Nieuwenhuijzen 
10 dec. Erna Verboom Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  5 november: Marja Dieleman 
12 november: Fanny van Strien 
19 november: Meta van Nieuwenhuijzen 
26 november: Fanny van Strien 
  3 december: Sylvia Reijngoudt en Irene Boudeling 
10 december: Marja Dieleman 
 
KERKTAXI 
 
  5-11 John en Lisa 
12-11 Bram en Coby           Voor vragen over de kerktaxi 
19-11 Sjaak                          kunt u tot zaterdagavond contact       
26-11 Martijn en Joke          opnemen met Sylvia Reijngoudt. 
  3-12 Rien en Agnes           tel. 0167 573717  of: 06 28755011 
10-12 Sylvia  
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In november zal mevrouw Marie Maas de bloemen in de kerk 
verzorgen. In december zal de Kerstcommissie dat doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
16-11-1943: Dhr.C.A. Groeneveld. Gladiolenstr. 46.4675BB St.Ph. 
25-11-1946  Mevr. J.Verwijs-Quist. Mosselkreekstraat 5. 4675BN.St. 
01-12-1945: Mevr. F.F.B. Groeneveld-v.d. Hoeven. Gladiolenstraat 
                                          46, 4675 BB St. Philipsland. 
Deze  jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig zijn onze 
hartelijke gelukwensen. Een fijne dag toegewenst en Gods zegen 
over het nieuw begonnen levensjaar. 
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UITNODIGING 
 
Hiermee nodigen wij u van harte uit voor een contactmiddag voor 
ouderen vanuit de kerk. 
Deze hopen we te houden op 
 
DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017 
’s Middags van 3 uur tot 5 uur in Ons Dorpshuis te Anna 
Jacobapolder. 
 
We beginnen met een kopje koffie of thee. 
Hierna zal Ds. van het Maalpad een korte inleiding houden en 
zingen we een lied met elkaar. 
We hebben de vorige ontmoeting met elkaar gesproken over welk 
lied me raakt. 
Wat betekent een lied voor me. 
Deze keer willen we dat doen aan de hand van gedichten. 
Heeft u een gedicht wat voor u veel betekend, dan willen we vragen 
of u dit met ons zou willen delen. U mag het gedicht zelf voorlezen, 
maar dat hoeft niet persé. 
Naast het luisteren en/of bespreken van deze gedichten is er 
natuurlijk volop ruimte om gezellig met elkaar te praten. 
Om ongeveer te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen 
willen we u vragen het ons te laten weten als u wilt komen. Graag 
uiterlijk maandag 13 november. Maar liefst eerder. 
Mocht u moeilijk zitten met vervoer, laat het ons dan even weten. 
Ook gasten zijn van harte welkom. 
 
Aanmelden kunt u zich bij: Jan Nell: 0167 572796 
Joke Bomas: 06-55107947 
 
We hopen dat er veel mensen aanwezig kunnen zijn, en dat we met 
elkaar een mooie middag mogen hebben 
De middag is gratis, aan het eind houden we een collecte om de 
onkosten te bestrijden. 
Tot ziens op 16 november! 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Donderdag 19 oktober heeft de kerkenraad vergaderd. 
Normaal gesproken wordt dit de zondag voor de vergadering 
afgekondigd, helaas ben ik als nieuwe scriba dit vergeten. 
Ik zal proberen het volgende keer zeker te doen! 
We bespraken een stuk dat de leidsters van de oppas, 
kindernevendienst en jongerengroep hebben opgesteld.  
Het gaat daarin vooral over de vraag hoe houden we de jongeren bij 
de kerk, wat willen we bereiken en hoe doen we dat.  
Het is lang niet altijd gemakkelijk om antwoorden of oplossingen te 
vinden, maar met elkaar in gesprek blijven is het belangrijkste. 
Omdat kerstavond op zondag valt hebben we gezocht naar een 
goede datum voor de kerstzangdienst. Deze zal gehouden worden 
op vrijdag 22 december. Zondag 31 december hebben we besloten 
om alleen ’s morgens om 10.00 uur dienst te houden en de 
oudejaarsmiddagdienst te laten vervallen. 
Het is misschien goed om nog eens een keer de wijkindeling te 
vermelden, zodat u weet wie uw ouderling is. 
 
Wijk 1 Gert-Jan Boudeling Beatrixstraat, Sluisweg, Rijksweg, 
Lageweg, Langeweg buiten de bebouwde kom.Tel.  06-50430450 
 
Wijk 2 Ike de Jager Langeweg in de bebouwde kom, Noordweg, 
Steintjeskreek, Zuidweg  Tel. 06-53991163 
 
Wijk 3 Jan Nell dorp St.Philipsland, m.u.v. de Rozeboom en 
sluisblok(gedeelte achter de dijk)Tel.  572796 
 
Wijk 4 Joke Bomas de Rozeboom, sluisblok,  buitengebied en leden 
die elders wonen Tel. 06-55107947 
 
Wilt u contact met uw ouderling, schroom niet en benader hem of 
haar! 
We willen donderdag 18 januari 2018 weer proberen een groot 
huisbezoek te organiseren. Noteer deze datum alvast. 
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 15 november, na de 
dankdag dienst. 
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GELEGENHEIDSKOOR 
 
Dinsdag 23 oktober is het gelegenheidskoor begonnen met 
repeteren voor de Kerstzangdienst. 
In het begin is het  even de begroeting van  de leden die weer mee 
komen zingen, en daarna hard oefenen en  proberen het nieuwe lied 
een beetje eigen te maken . 
We proberen eerst de partijen afzonderlijk en dan alle partijen met 
elkaar. 
Dit loopt weleens door elkaar, maar komt altijd weer goed. 
Annet de Ruijter is onze dirigente, en ze zorgt altijd voor een 
gezellige leerzame avond. 
Arend Stander begeleidt ons met het keyboard en Rob Durand met 
de gitaar. 
We repeteren in de adventstijd ongeveer negen keer, daarna is de 
uitvoering op Kerstavond. 
Dit jaar valt Kerstavond op zondag, dus is besloten om de 
Kerstzangdienst op vrijdag 22 december te houden. 
We hopen dat het voor niemand een bezwaar is, en dat we net zo’n 
volle Kerk zullen hebben als altijd op Kerstavond. 
Wilt U ook met ons meezingen dan mag U bij ons aansluiten op de 
maandagavond  in onze Kerk. 
De repetitieavonden zijn van 19.30uur tot 21.30uur , en er is een 
koffie en thee pauze in de consistorie. 
Iedereen van Harte Welkom, en anders zien we U hopelijk op de 
Kerstzangdienst. 
  
Jongerengroep 
 
Op vrijdag 6 oktober was het dan eigenlijk zover: we gingen film 
kijken! Begin dit jaar waren we al van plan om “Storm, letters van 
vuur” te kijken in de bioscoop, maar doordat deze heel kort draaide, 
hebben we hem niet kunnen zien. Dus besloten we  om de film op 
DVD te kopen en bij Erna thuis te kijken. Dit was meteen de eerste 
bijeenkomst van het seizoen.  
Storm zijn vader drukt geheime teksten (tekst van Maarten Luther) 
en wordt daarbij op heterdaad betrapt. Storm gaat er met de 
originele brief (zetsel) vandoor en wordt achterna gezeten. Hij krijgt 
hulp van een meisje dat in de ondergrondse tunnels van de stad 
woont en met haar kan Storm ervoor zorgen dat zijn vader van de 
brandstapel wordt gered. 
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Deze film was erg toepasselijk voor dit jaar, omdat het 500 jaar 
geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. 
Wie geïnteresseerd is in deze film, kan deze lenen bij Erna! 
 
 
Van de kerkrentmeesters 
 
Ten tijde van het schrijven van dit stukje voor het kerkblad is Bcon 
Energy bezig met het installeren van de zonnepanelen op de kerk. 
We hopen dat alles vlot verloopt en dat de zonnepanelen zorgen 
voor het verminderen van de energiekosten! 
  
Oproep! 
Tijdens de barbecue om de opening van de aanbouw te vieren, 
hebben we een kleine enquête gehouden in verband met de 
collecten. Hieronder de uitkomst van de enquête: 
52% van u heeft altijd collectegeld op voorraad 
85% van u weet waarvoor gecollecteerd wordt 
88% van u is vóór het gebruik van collectebonnen 
26% van u is voor het gebruik van de smartphone voor collecteren 
52% van u wil de actie kerkbalans digitaal ontvangen 
  
En 9 van u hebben aangegeven te willen helpen bij het verstrekken 
en tellen van collectebonnen. Nu zijn wij natuurlijk erg benieuwd wie 
die 9 personen zijn! Wilt u zich melden 
via penningmeester.gk.ajp@gmail.com of bij Heleen de Jager? 
Alvast bedankt 
  
Organisatie voorjaarsfair 2018 
 
Het is nog wat vroeg maar wij als kerkrentmeesters hebben in de 
laatste vergadering de 'koppen bij elkaar gestoken' en wat 
gedachtes uitgewisseld over het organiseren van een voorjaarsfair. 
En die ideeën willen we graag verder gaan uitwerken in een aparte 
commissie. Daarvoor zoeken we nog een paar mensen die met ons 
mee willen denken. Eind november/begin december willen we bij 
elkaar komen om de plannen wat concreter te gaan maken. 
Denkt u mee? Graag! Aanmelden kan bij  Heleen de Jager 
 
OPLOSSING PUZZEL Blz. 14 
Jezus geneest een verlamde man 

mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com
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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 de kerken in het Midden Oosten 
 
Achtergrondinformatie. 
Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Egypte zorgen 
aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. In 
Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en 
geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van 
kerken. Wij bidden voor hen. 
 
Gebed. 
Uw mensen zijn wij Heer, 
op hoop van zegen hier, daar uitgestrooid 
op velden over wegen van de wereld 
Samenklonterend in uw kerken 
Bang voor geweld, voor aanslagen, bang voor rechteloze 
machteloosheid 
onder de Hamans van deze wereld 
Geïsoleerd en in de steek gelaten door wie ooit vrienden waren. 
Cynisch, oud, moe en uitzichtloos. 
Die afgehouwen stronk 
Je gelooft het niet, je durft niet eens te kijken, 
Daar groeit een twijg, een blad, een bloem van mensen die niet 
zwijgen 
Die handen strekken en armen buigen om een mens 
Kerken die gaan staan, die veilig opengaan, en branden 
Van Gods vuur voor mensen. 
Wij blijven hier klinkt in het oosten 
Wij gaan niet weg, maar zullen Gods naam heiligen 
Door hier te zijn, en door Gods handen uit te strekken 
naar de naakte, de hongerige en de zieke, de gevangene, de 
argeloze. 
Zij zullen ons aanvallen, proberen te vernietigen, 
maar het zal niet gaan zoals zij denken 
In heel het oosten klinkt de roep 
De roep tot heil en recht, de roep van al die uitgestrooide mensen 
Samen geklonterd in hun kerken. 
Hun roep klinkt door en door tot in het westen, net als ooit. 
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Je gelooft het niet, je durft niet eens te kijken 
God, zegen hen, ons, Uw handen zijn wij Heer, 
tot zegen, amen. 
de ZWO-groep 
 
 

“Laatste kans….”  

Inleveren 5 november 
 

 Schoenendoosactie  

 

Actiefolder met informatie liggen achterin de kerk op het 

tafeltje en/of kijk op de website www.Actie4Kids.org 

Of maandag bij Wendy, Hogeweg 2, St. Philipsland, 0167-

572455 / 06 23272455 

Kleine moeite, groot geschenk! 
 
UITNODIGING : KOM OP DE KOFFIE 
 
Op maandagochtend  6 november. 4 december,    
staat de koffie/thee met (ontbijt)koek weer klaar  bij Wendy.  
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong & oud” van harte welkom!  
Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail! 
Hogeweg 2, St Philipsland.  
0167 572455 / 06 23272455,  J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
GETELDE COLLECTEN op 4 oktober 
 
Zending (deur) €  108,49 
Jeugdwerk eigen kerk 127,09 
Kerk en Israël 40,75 
Vredeswerk 36,30 
Onderhoud 206,55 
Diaconie (deur) 55,40 
Actie Sint Maarten 267,55 
Avondmaal 105,90 
Diaconie 39,00 

http://www.actie4kids.org/
mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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KINDERPAGINA 
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KIJKJE BIJ HET KIND 
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Bij de kleinsten was het een gezellig drukte 
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Soms zeggen foto’s meer dan woorden.  

 
WEET U HET NOG?  
HERINNERING 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
Geef voor een glimlach van een vluchtelingkind op 12 

november 

Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds 

weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland 

mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum 

hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar 

Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer 

te verwerken. 

Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor 

deze kinderen. Zo wordt het voor de kinderen bijvoorbeeld mogelijk 

om een weekje op vakantie te kunnen, naar recreatieve en 
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sportactiviteiten te gaan in asielzoekerscentra en individuele 

rechtshulp of juridische bijstand te krijgen.  

Op 12 november collecteren we voor dit werk. Geeft u ook?  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

WIJ ZIJN OP ZOEK           Alfred C. Bronswijk 
 
Wij zijn op zoek naar iemand 
die ons bij de hand neemt, 
die ons leidt naar een licht, 
dat onze donkere wereld 
in een nieuw daglicht plaatst. 
 
Wij zijn op zoek naar iemand 
die onze diepe honger 
naar liefde, vrede en recht, 
zo vaak weggedrukt 
in de drukte van elke dag, 
komt stillen. 
 
Wij zijn op zoek naar iemand 
die onze ogen aanscherpt, 
die ons een bevrijdend uitzicht geeft 
op U, de ander, op onszelf: 
God van leven, open onze harten, 
zodat wij ontdekken, 
dat U het bent die wij zoeken 
en dat U hier onvermoed bij ons bent. 
 

                    GEBED OM VREDE          Alan Paton 
O Heer, 

open mijn ogen voor de behoeften van anderen; 
open mijn oren voor hun geroep; 

open mijn hart en maak me bereid om te helpen. 
 

Geef dat ik de weerlozen niet in de steek zal laten 
uit angst voor de sterken, 
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en laat de tegenstand van de rijken 
me er niet van weerhouden 
op te komen voor de armen 

 
Gebruik me om geloof en hoop te brengen 

op de plaats waar dat nodig is. 
Open mijn ogen en mijn oren 

en laat mij vandaag een beetje vrede brengen. 
Amen  
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