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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
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
    
  3 november: 10.00 uur: Ds. A. Groenendijk-Meindersma;Klundert 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 DEURCOLLECTE:  VLUCHTELINGEN IN SYRIE  
 
 
10 november: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur.   
                                                   Viering H. A. in de kring 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
  Avondmaalscollecte: Voedselvoorziening 
 
 
17 november: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doopbediening 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
20 november:  Dankdag 
  19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
  Collecte: Dankdagcollecte voor de kerk 
  Na afloop gemeenteledenvergadering. 
 
 
24 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal 
  1e collecte: Pastoraat eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 1 december: 1e Adventzondag 
  10.00 uur: Ds. A.A. ten Kate; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
Kopij voor het decembernummer van ons kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 23 november. Met vriendelijke groet, Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
EEN GOD VAN LEVENDEN. 
 
‘Waar is oma nu?’ vraagt een kleinzoon na het overlijden van oma 
aan z’n vader. Het is een vraag die je als volwassene in 
verlegenheid kan brengen. Misschien niet omdat je geen antwoord 
weet te noemen. Dat lukt wel. Bijvoorbeeld: ‘bij God’ of ‘in de hemel’ 
of ‘oma is nu bij opa’ of ‘oma is een sterretje aan de hemel.’ De 
verlegenheid ontstaat als wordt (door)gevraagd naar de 
werkelijkheid die daaraan beantwoordt. Waar is de hemel? Hoe kan 
je bij God wonen? In wat voor huis dan? Al die miljarden mensen, is 
daarvoor wel plaats genoeg? Kortom: naar welke werkelijkheid 
verwijzen genoemde antwoorden? Een tegenvraag aan de kleinzoon 
omzeilt dit (voorlopig):  ‘Wat denk je zelf?’ of ‘waarom vraag je dat?’     
 
Als een mens die ons zo lief en dierbaar is overlijdt, is dan met de 
woorden ‘die is er geweest’ alles gezegd? Is zo’n dierbare niet méér 
dan een ‘mens van voorbij’. Méér dan voltooid verleden tijd?  
Het evangelie rekent met opstanding van de doden. Sadduceeën, 
een adellijke groepering rond de tempel in Jeruzalem, kunnen daar 
niets mee. (Lukas 20 : 27-38) Wat moeten ze zich daarbij 
voorstellen? Met het noemen van een (onzinnig) voorbeeld willen zij 
de onmogelijkheid aantonen.  Maar, zo hoor ik Jezus antwoorden,  
als wij ons dit niet kunt indenken, omdat ons denken daarop 
stukloopt, betekent dat dan dat er dús geen opstanding van de 
doden is? Is óns bevattingsvermogen dan het één en al? Mag God 
niet ook zo Zijn geheimenissen hebben waarop ons verstand niet is 
berekend? Als wij al volmondig zeggen dat onze geliefde 
overledenen voortleven in onze harten, waarom dan niet in het 
kloppend hart van de Levende Heer?  
 
In onze wereld zijn mensen vergankelijk:  De dood heeft een einde 
aan hun leven gemaakt. Zij zijn mensen van ‘voorbij’.  Ook Abraham, 
Isaak en Jakob; mensen die Jezus in het geciteerde Schriftgedeelte  
noemt. Het zijn namen uit het (verre) verleden. Maar ook namen met 
wie de levende God Zich verbonden heeft.  En met wie Hij tot op de 
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dag van vandaag Zijn bevrijdende geschiedenis maakt. Hun 
levensverhalen getuigen daarvan. Zij komen in Gods geschiedenis 
voor.  De levende God gedenkt hen en daarom leven zij voor Zijn 
aangezicht, in Zijn licht en in Zijn hart. Jezus zegt:  Zij zijn ‘zonen (en 
dochters)  van die (toekomende) eeuw’, ‘kinderen van de 
opstanding’.  Want God is geen God van doden, maar van levenden.  
 
Probeer het onvoorstelbare toch eens voor te stellen: die eindeloze 
stroom ‘mensen van voorbij’, waaronder onze gestorven geliefden. 
Van wie wij de namen niet kunnen- en niet willen vergeten.  Maar 
ook allen die ooit gestorven zijn en bij ons al vergeten zijn of niet 
eens bekend waren, maar van wie de namen wel verbonden zijn met 
de Levende Heer. En die met Hem Zijn toekomst zingend tegemoet 
wandelen: ‘O when the saints go marching in’  
 
Vanwege de Levende God, die Zich in Christus verbonden heeft met 
ons, en onze namen gedenkt, mogen ook wij voor komen in Zíjn 
geschiedenis. Die zich laat denken in beelden en vooral laat zingen 
in tal van liederen.  ‘Oh Lord I want to be in that number, o when the 
saints go marching in!’ . Om daarmee uit te zien naar die 
onvoorstelbare toekomst van God. Omdat Hij (er) is, zijn wij (er).  En 
wij zullen (er) zijn omdat Hij (er) zal zijn.   
 
Wat goed en zinvol is het om dan op zondag ‘Voleinding’  namen 
van onze overleden geliefden te noemen. En hen te gedenken. Zij 
worden door ons gemist. Vaak pijnlijk gemist.  Maar zij, - en wij! -,  
raken niet verloren. Vanwege die God die een God van levenden is. 
Het aansteken van ‘hun’ kaars aan het licht van de Paaskaars 
spreekt wat dat betreft duidelijke taal.  
 
UIT DE GEMEENTE: 
We ontvingen het bericht dat  Anna Bouman haar broer heeft 
verloren. We wensen haar en haar echtgenoot Ger kracht toe bij dit 
verlies. Dat daarbij nabijheid van God en mensen ook troost zullen 
bieden. Zover ons bekend verblijven er bij het inleveren van deze 
kopij geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel weten we, zonder 
daarbij namen te noemen, dat er ook bij sommigen thuis zorgen of 
ziekten zijn.  Of dat een traject van onderzoeken moet worden 
gegaan. We wensen hen, en degenen die om heen staan,  toe dat 
een weg gegeven wordt die begaanbaar blijkt. Dat vertrouwen en 
moed daarbij niet ontbreken.   
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DOOPBEDIENING 
In de dienst op zondag 17 november zal Iza van Strien, dochter van 
Arie en Alexandra van Strien – Wisseborn, ten doop worden 
gehouden.  Dat zou al eerder het geval zijn geweest maar toen 
weerhield  ziekte en ziekenhuisopname haar daarvan.  We zijn 
dankbaar en blij dat zij zodanig is hersteld dat nu deze datum voor 
haar doop kon worden afgesproken. 
 
60+ MIDDAG. 
Elders in het kerkblad vindt u meer informatie over deze middag die 
op donderdagmiddag 21 november zal worden gehouden. Er wordt 
dan aandacht besteed aan psalmen. Let u vooral even op de 
inleverdatum van een psalm die u eventueel wilt inbrengen; Die 
inleverdatum is uiterlijk maandag 18 november.    
 
GEDACHTENIS VAN ONZE OVERLEDENEN.   
Zondag 24 november is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. De 
week erop begint de Adventstijd voorafgaande aan het kerstfeest. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn wij gewoon de 
overledenen uit onze gemeente te gedenken die ons in het 
afgelopen jaar zijn voorgegaan. Met dankbaarheid en liefde noemen 
wij hun namen. Dat zijn dit jaar Glyn Walpot, overleden  op 2 juli 
2019 ( 82 jaar) en Wim Quak overleden op 9 augustus 2019 ( 80 
jaar) . Bij het noemen van hun naam steken wij een kaars aan met 
het licht van de Paaskaars.  Ook over hen straalt het Licht van 
Pasen. Het licht van de Opgestane Heer.  Ten teken dat zij  van 
Hem zijn, in leven en in sterven.  
 
GEMEENTEAVOND 20 NOVEMBER 
20 november is er Dankdag voor gewas en arbeid.  Om 19.00 uur is 
er kerkdienst. Aansluitend aan deze kerkdienst is er gemeenteavond 
in de kerk. De financiën van onze gemeente komen aan de orde en 
er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen over het reilen en zeilen 
van onze gemeente.  Onnodig te zeggen dat u niet alleen van harte 
bent uitgenodigd voor de dienst en de gemeenteavond, maar ook 
dat uw komst zeer op prijs wordt gesteld.  
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AFWEZIGHEID PREDIKANT. 
Van 1 t/m 12 november ben ik afwezig. In voorkomende gevallen 
kunt u contact opnemen met Joke Bomas, tel. 06-55107947.  Zij kan 
u in contact brengen met één van de waarnemende predikanten. 
 
Tenslotte:  Een hartelijke groet aan uw allen. 
Ds. Henk van Het Maalpad  
  
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  3 nov. Marjolein en Christian Pieter Jan de Waard 
10 nov. Judith en Naomi Babette Reijngoudt 
17 nov. Leontine en? Annemiek Verboom 
24 nov. Erna en Amanda Jop de Jager 
  1 dec. Ingrid en Chantal Mark Wisse 
  8 dec. Lizette en Anouk Pieter Jan de Waard 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  3 november: Mariella 
10 november: Irene 
17 november: Fanny 
24 november: Natalie 
  1 dec. : Sylvia 
  8 dec. : Fanny     
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
  3-11: John en Lisa      Voor vragen over de kerktaxi kunt u  
10-11: Sylvia                  tot zaterdagavond contact opnemen 
17-11: Bram en Coby    met Sylvia Reijngoudt. 
24-11: Martijn en Joke         tel. 0167- 573717 
  1-12: Rien en Agnes         of:  06-28755011 
  8-12: Sjaak 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In november is de beurt voor de bloemen aan Nel Nunnikhoven 
In december doet de kerstcommissie dat. 
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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. 
 
DEURCOLLECTE VOOR SYRIË. 
Nadat de Amerikaanse militairen Syrië verlaten hadden, kwamen de 
Turkse troepen de grens over. De Syrische Koerden moesten 
hierdoor op de vlucht. Onder erbarmelijke omstandigheden moeten 
zij nu de winter door brengen. Kerk in Actie wil hier voor een collecte 
houden en deze vluchtelingen helpen. Samen zijn we Kerk in Actie. 
Door een gift en gebed kunnen wij schouder aan schouder staan 
met onze broeders en zusters in Syrië. 
Op zondag 3 november zal de deurcollecte gehouden worden voor 
de vluchtelingen in Syrië. 
Wij willen u hartelijk danken voor  u medewerking. 
De ZWO en Diaconie. 
 
Van de kerkrentmeesters 
Achter in de kerk staat een klein kastje wat voortaan als boekenkast 
zal worden gebruikt. Er komen boeken in te staan met christelijke 
strekking; denk daarbij aan gedichtenbundels, boeken voor 
geloofsopbouw, enz. U kunt hier boeken uit meenemen die u kunt 
gebruiken of boeken neerzetten die u zelf niet meer gebruikt. 
  
GETELDE COLLECTEN OP 9 OKTOBER 
 Cash Bonnen Totaal 
Zending deur € 94,00 € 40,50 € 134,50 
Kerk 69,20 32,00 101,20 
Jeugdwerk  
      eigen kerk 44,90 21,50 66,40 
Kerk en Israël 41,80 21,50 63,30 
Diaconie deur 102,97 39,50 142,47 
Vredeswerk 84,70 39,50 124,20 
Onderhoud 204,66 100,50 305,16 
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VANUIT DE KERKENRAAD  
De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 15 oktober. Voorzitter Ike 
de Jager opende de vergadering met het lezen van Lucas 15 en 
gaat voor in gebed. 
Het kerstthema voor de kindernevendienst is “God belooft de 
Vredekoning” Voorin de kerk zullen we het project weer zien groeien 
in de adventsperiode. 
De jongerengroep gaat een jeugddienst voorbereiden voor het 
voorjaar van 2020 met als thema Verbinding. Mooi dat jongeren 
samen aan de slag gaan om een dienst samen te stellen. 
Al vaker is in de kerkenraad gesproken over een Top 2000 dienst. 
Deze zal dit jaar nu ook echt gehouden worden. De dienst staat 
gepland voor zondagmiddag 8 december, aanvang 17.00 uur. U 
leest er meer over in het kerkblad. 
De post wordt doorgenomen. De heer en mevrouw den Haan 
hebben te kennen gegeven hun lidmaatschap van onze kerk te 
willen opzeggen. 
Het CvK zal achterin de kerk een kastje gebruiksklaar maken met 
christelijke boeken en gedichtenbundels die u kunt lenen om te 
lezen. Elders in dit kerkblad staat wat de bedoeling is van deze kast. 
Het collecterooster voor 2020 zal eind van deze maand gemaakt 
worden. 
De penningmeester, Heleen de Jager sluit aan bij de vergadering om 
uitleg te geven over de begroting voor 2020. Tijdens de 
gemeenteavond van 20 november zult ook u geïnformeerd worden 
over de begrotingen. 
In het overleg met de Brabantse wal gemeenten, is onderzoek 
gedaan naar het aanstellen van een jongerenwerken voor de 
gemeentes uit de Brabantse-wal. De voorzitters van de betreffende 
kerkenraden hebben hierover met elkaar gesproken. Tijdens de 
kerkenraadsvergadering moet er een besluit genomen worden of 
ook wij mee willen participeren én financieren in dit project. Alle voor 
en tegens zijn zorgvuldig tegen elkaar afgewogen, maar de 
kerkenraad heeft besloten niet mee te gaan met de aanstelling van 
een jongerenwerker. We hebben binnen onze eigen gemeente de 
kindernevendienst, de jongerengroep en de soos. Wel zal de 
voorzitter blijven participeren in het voorzittersoverleg van de 
Brabantse wal, om op andere manieren de samenwerking te zoeken 
en elkaar te blijven ontmoeten.  
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Op zondag 17 november zal de doop bediend worden aan Iza van 
Strien. Fijn dat na de zorgen om haar gezondheid de doop nu aan 
haar bediend kan worden, welke eerder al in maart gepland stond. 
Donderdag 21 november staat de 60+ middag op de agenda. We 
willen met elkaar praten over de psalmen. Welke psalm spreekt je 
aan, troost je, ontroert je en waarom. Natuurlijk gaan we ook 
psalmen zingen met elkaar, dit kan uit alle berijmingen zijn.  
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de 
overledenen uit onze gemeente van het afgelopen kerkelijk jaar.  
We bespreken de pastorale zorgen en vreugdes met elkaar. Naar 
aanleiding van het feit dat er nog slechts twee ouderlingen zijn en er 
daardoor geen reguliere pastorale bezoeken gedaan worden, heeft 
Jan Nell aangeboden om bezoekwerk te doen namens de kerk. We 
zijn blij met deze ondersteuning! Er is afgesproken dat de 
ouderlingen in overleg met de dominee bekijken wie er bezocht 
kunnen worden om structuur aan te brengen. Jan zal dus als 
contactpersoon namens de kerk bezoeken afleggen. 
De volgende vergadering staat gepland voor 21 november. 
We besluiten de vergadering met het zingen van  
lied 912 vers 1 en 2. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering 
 

GEMEENTEAVOND 
 

Woensdag 20 november 2019  
 

Hopen we na de dankdag dienst de gemeentevergadering te 
houden.  

 
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

 
We zullen met elkaar de financiën van onze kerk bespreken en met 

elkaar nadenken hoe we onze gemeente ook financieel gezond 
houden. 

 
De agenda en het financieel overzicht ligt twee weken voor de 
vergadering achterin de kerk, of is op te vragen bij de scriba. 
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Werkkalender seizoen 2019/2020 

 

November  
Maandag 4 Classisvergadering 

ZWO/diaconie 
Oudenbosch  

Zondag 10 Viering HA in de kring ds van 
Oudheusden 

Zondag 17 Doopdienst   

Maandag 18 ZWO-commissie 
vergadering 

 

Woensdag 20 Dankdag dienst Aanvang 19.00 
uur 

Woensdag 20  Gemeentevergadering  Aanvang na de 
dienst 

Donderdag 21 60+middag Van 15.00 – 
17.00 

Zondag 24 Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

 

Zondag 24  Jongerengroep  Na de dienst 

Zaterdag 30 Dankjewel moment 
vrijwilligers 

Van 16.00 – 
18.00 uur 

 
 

 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: 4 november, 2 december. 
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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Uitnodiging 
 
We nodigen alle 60+ leden van onze kerk van harte uit om deel te 
nemen aan de  
60+ middag, welke gehouden zal worden op  

Donderdag 21 november  
in Ons dorpshuis  

 
De middag begint om 15.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. 
 
Als thema is er voor deze middag gekozen voor de Psalmen.  
We kennen de psalmen allemaal, van jongs af aan werden we er 
mee vertrouwd gemaakt. We zongen ze in de kerk, of leerden ze op 
school. 
Velen van u hebben ook verschillende berijmingen meegemaakt, 
want ook de psalmenteksten kennen een ontwikkeling en zijn in 
vertaling door ontwikkeld. 
 
Graag horen we vooraf van u welke psalm u erg aanspreekt, raakt of 
bemoedigd of anderszins iets met u doet. Ook willen we graag weten 
welke berijming van de door u gekozen psalm u het mooiste vindt. 
Onze dominee zal een toelichting geven bij  de door u gekozen 
psalmen en natuurlijk zullen we ze ook samen zingen. 
 
Wilt u daarom uiterlijk maandag 18 november uw keuze(n) 
doorgeven aan Joke Bomas zodat een  mooi programma kan 
worden samengesteld voor donderdag 21 november.  
 
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 18 november 

Mocht u moeilijk zitten met vervoer, laat het ons dan  even weten.                             
Ook gasten zijn van harte welkom. 

Aanmelden kunt u zich bij:   
Joke Bomas, 06-55107947 of via de email: 
geref.kerk.ajp@gmail.com  
of bij Marian Nell, 06-28414772 

                                         

mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com
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We hopen dat er veel mensen aanwezig kunnen zijn, en dat we met 
elkaar een mooie middag mogen hebben 

Tot ziens op 21 november! 
 
Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Anna 
Jacobapolder. 
 De dominee en de ouderlingen.   
                                                                                                                                           
De middag is gratis, aan het eind houden we een collecte om de 
onkosten te bestrijden 

 
DANK-JE-WEL-MOMENT 
 
Vorig jaar hebben we op een zonnige zaterdagmiddag een 
bijeenkomst gehad om alle vrijwilligers die in onze kerk actief zijn, 
een keer te bedanken met een hapje en een drankje. 
 
Ook dit jaar willen we dat weer doen, al zal het deze keer niet buiten 
zijn, maar in de kerk, en wel op  
 

Zaterdag 30 november van 16.00 uur – 18.00 uur. 
 
Binnen onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief. Een aantal zijn 
zichtbaar werkzaam, maar ook een groot aantal werken achter de 
schermen. Als gemeente zijn we erg dankbaar voor het feit dat er 
zoveel leden geheel belangeloos zich zo inzetten voor onze 
gemeente. 

Vele handen maken immers nog steeds licht werk.  

Wij willen met name alle vrijwilligers hiervoor nadrukkelijk uitnodigen 
als dank voor dat vele vrijwilligerswerk. 
 
We hopen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn.  
Het wordt op prijs gesteld als u zich vooraf aanmeldt.  
Dat kan via Joke Bomas 06-55107947 (geref.kerk.ajp@gmail.com)  
of 
Riet Wisse 572595 en via de inschrijfformulieren in de hal van de 
kerk 

mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com)
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“Doe mee….”Schoenendoosactie  
             Kleine moeite 
                     Groot Geschenk  

                    
 

We komen in actie voor kinderen in nood.  

Maak kinderen ergens anders op de wereld 

blij, door schoenendozen te versieren en te 

vullen met speelgoed, toiletartikelen en 

schoolspulletjes. 

Ook overtollige spulletjes kun je inleveren, 

deze worden gebruikt om op te vullen, b.v. 

schone knuffels, petjes enz. 

 

Actiefolders met informatie liggen in de 

kerk of kijk op de website 

https://www.actie4kids.nl 

 

T/m zondag 17 november kun je de 

dozen meebrengen naar de kerk, of 

meegeven aan iemand die naar de Kerk in 

AJP gaat of bel 06 23272455  
 

https://www.actie4kids.nl/
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GELEGENHEIDSKOOR: 
Het gelegenheidskoor is weer begonnen met repeteren op 
maandagavond 28 oktober. We beginnen iedere repetitie avond om 
19.30 uur. 
We gaan weer een fijne tijd tegemoet en hebben zin om te gaan 
repeteren. 
Iedereen is van harte welkom om mee te komen zingen, ook al ben 
je misschien geen solist, samen met anderen klinkt het altijd 
prachtig.  
Op  dinsdag 24 december is de kerstzangdienst waarin we gaan 
optreden. 
Kom allemaal mee zingen, en ervaar de fijne sfeer  van advent. 
Natuurlijk is Annet de Ruijter weer onze dirigente en Arend Stander 
onze vaste organist.  Graag tot de repetities. 

 
TOP 2000 DIENST 

Kent u hem ook? De top 2000 van radio 2 die aan het einde van het 
jaar wordt gedraaid? Op zondag 8 december om 16.00 uur 
organiseren we voor het eerst een top 2000 dienst! Nummers uit 
deze hitlijst blijken soms heel mooie gedachten en teksten te 
hebben. We nodigen u uit voor deze muzikale reis door de tijd, 
waarbij we na afloop graag nog samen zijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. Voor kinderopvang wordt gezorgd. 

Graag zien we u op 8 december! 

Robert Theunissen (Ger.kerk Poortvliet), Gert-Jan Boudeling, Gert-
Jan de Jager, Judith Uijl, Marcia Backer en Erna Verboom 

BEDANKJE 
Hartelijk dank voor de kaarten, bezoekjes, telefoontjes en attenties 
die ik heb gekregen na mijn heupoperatie! 
Hartelijke groeten, 
Marie Maas 
 
 
Oplossing van de puzzel op blz.18: 
Geen mens zal meer weten wat oorlog is 
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Kijkje bij het kind 
 

De voorbereidingen voor de Kerst zijn al in 
volle gang. Ook wij gaan met de 
kindernevendienst op de eerste 
adventzondag op 1 December starten. 
In het Kerstproject van dit jaar lezen we uit 
het bijbelboek Micha.  
Micha was een profeet die werkte in Juda. In 
zijn tijd worden Juda en Jeruzalem bedreigd door Assyrië. Een 
profeet doet meer dan de toekomst voorzeggen. Hij wijst ook de 
schuld van het volk aan, waarschuwt voor de gevolgen daarvan en 
wijst de weg naar een leven tot Gods eer. Micha belooft dat God 
beslissend zal ingrijpen en de vrede zal brengen. Hij zal de koning 
uit Betlehem geven, die in vrede zal regeren. Ook maakt hij duidelijk 
dat God heilig is en de zonde niet kan verdragen. Verder leert Micha 
Juda dat het trouw moet zijn aan Gods geboden in het dagelijks 
leven.  
Er moet echte liefde zijn voor de HEER.  
In de Adventstijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest.  
We zijn dankbaar voor de komst van Jezus op aarde. Door Hem 
worden we gered en krijgen we een heerlijke toekomst. Daarom is 
Kerstfeest een feest. Tegelijk kijken we kritisch naar onszelf. Houden 
wij net zo veel van God als Hij van ons?  
Dat mag God toch van ons verwachten. En: hoe doe je dat, van God 
houden? En hoe moet het verder, als dat niet goed lukt en we God 
pijn doen? In de Adventstijd leren we goed naar God en naar onszelf 
te kijken. En we leren te zien hoe ongelooflijk, hoopvol en mooi het is 
dat Jezus geboren werd in onze wereld. 
 
Zondag 1 december: Micha 4:1-8  
Projectthema: God belooft vrede Gods doel staat vast.  
Hij wil vrede en verlossing brengen voor heel zijn schepping. 
Daarvoor wil de HEER zijn volk Israël gebruiken. Er komt een dag 
dat alle volken naar Gods tempel zullen komen om te leren wat goed 
is in Gods ogen. De HEER zal koning zijn. Micha mag dat beloven 
op een moment dat die vrede ver weg lijkt. Juda heeft zich van de 
HEER afgekeerd en trouw aan Hem is ver te zoeken. Ondanks de 
teleurstelling over Juda’s zonde laat God hen niet vallen. Zo kan het 
niet verder en daarom zal Hij zelf verandering brengen: vrede uit 
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pure liefde. God heeft gedaan wat Hij beloofde: Jezus is gekomen. 
Hij is Gods koning die iedereen het goede leert en de vrede geeft. 

 
In de volgende editie van het kerkblad zullen wij de andere 
zondagen toelichten die aan de orde komen tijdens de adventtijd. 

 
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 volgend: 
Gebed voor Noord-Oost Syrië 
 
Achtergrondinformatie. 
Vorige maand viel Turkije Noord-Oost Syrië binnen. 
Honderdduizenden inwoners van het gebied leven in angst om het 
lot van familieleden, en wat deze nieuwe fase in de oorlog voor hen 
zal betekenen. Ds. Joseph Kassab, leider van de Presbyteriaanse 
Kerk in Libanon en Syrië is steeds in contact met de kerkleiders ter 
plekke. Ze houden zich vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! Ik 
heb de wereld overwonnen. Wij bidden voor hen. 
 
Gebed.                                                                                 

Goede God, 

Wij bidden voor de inwoners van Noordoost-Syrië. Zij zitten klem 

tussen de strijdende partijen en zijn onzeker over hun lot. 

Wij bidden u voor vrede in Syrië. Inwoners in Noord-Oost Syrië 

willen volhouden en in hun huizen blijven. Ze vertrekken alleen als 

ze worden gedwongen. We brengen ze voor Uw aangezicht. Wilt u 

ze rust en moed geven in deze situatie van voortdurende angst? 

Christenen in Noord-Oost Syrië houden zich vast aan Jezus´ 

woorden: 'In deze wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. 

Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen. '                           

Wij bidden hen moed en kracht toe van U.     Amen 

de ZWO-groep 
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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: 
 
 
 
 
 

 
 


