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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. M. Tichem.   
                                   Tel. 06-21396036 
                                   E-mail:  mjtichem@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
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 
 
   6 november:   10.00 uur: Ds. K. Goverts; Dordrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
13 november: 10.00 uur: Ds. A. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
16 november:   Dankdag. 
 19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 Dankdagcollecte voor de kerk 
 Na afloop gemeenteledenvergadering. 
 
20 november:  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 Herdenking overledenen van het afgelopen jaar. 
 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a/d IJssel 
 1e collecte: Pastoraat eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 2e collecte: Diaconie 
 
27 november:  Eerste advent 
 10.00 uur: Ds. S. v.d. Hauw; Noordgouwe 
 Viering H.A. aan tafel 
 Avondmaalscollecte: maaltijdvoorziening 
 1e collecte: Werelddiaconaat Moldavië  
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
  4 december: Tweede advent   
 10.00 uur: Ds. A.A. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
De kopij voor het decembernummer ontvang ik graag uiterlijk 26 
november. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien. 
 
UIT DE GEMEENTE 
Er blijven zorgen om Bram Wisse zijn gezondheid al het lijkt nu iets 
beter te gaan, we wensen Bram en familie veel sterkte. 
Mevr. Neele-Quist mocht na 2,5 maand in Emergis gezeten te 
hebben weer thuiskomen, ze hoopt dat het herstel verder doorzet, 
wij hopen het met haar mee en willen haar ook veel sterkte 
toewensen. 
Mw. Zuidweg kwam ten val, ze is dankbaar en blij dat het allemaal 
mee mag vallen. 
Verder zijn er gemeenteleden waarvan we weten dat er ziekte of 
zorgen zijn. Ook hen willen we niet vergeten, zonder namen te 
noemen. Dat ze troost mogen vinden in hun geloof en dat een ieder 
mag weten dat God zorgt! 
 
God zorgt 
’t Is vaak niet te verklaren, hoe God de dingen doet, 
Totdat je toch uiteindelijk Zijn Vaderarm ontmoet. 
Hij troost je en bemoedigt als alles duister lijkt. 
Weet, wat gebeuren mag, dat Zijn liefde nimmer wijkt. 
Hij gaat soms wond’re wegen, dan vragen wij ons af 
of Hij ons wel helpt dragen het kruishout dat hij gaf. 
Maar plots zien wij Zijn armen, vast om ons heen gelegd, 
bemerken we Zijn aandacht, gelijk Hij heeft voorzegd. 
’t Is vaak niet te verklaren, zoals God ons geleidt. 
Maar Hij weet alle dingen, kent onze levensstrijd. 
Hij laat ons nooit verzinken, hoe hoog de zee ook gaat 
en blijft ons wat ook kome, een Steun en Toeverlaat! 
   
OP VERZOEK GEPLAATST: 
Lieve mensen, 
Daar het voor mij onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, 
maak ik graag gebruik van ons kerkblad. 
Hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan . 
Vooral tijdens mijn verblijf in Emergis. 
In het bijzonder dank voor dominee de Bie die mij zo trouw bezocht. 
Zonder jullie steun had ik dit niet gered. 
Nogmaals bedankt en veel liefs van Matty Neele 
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IN MEMORIAM 
 
Op 26 oktober is ons gemeentelid Jan Boudeling, gewoond hebbend 
aan de Langeweg 2d, overleden. Hij heeft de leeftijd van 77 jaar 
bereikt. 
Jan is getrouwd geweest met Willy en was sinds bijna 20 jaar 
weduwnaar. 
Het verlies van Willy heeft hij altijd meegedragen. Met een 
glinstering in zijn ogen en een lach om zijn mond kon hij over haar 
vertellen en aan haar denken. 
Samen kregen zij 3 kinderen en later ook 7 kleinkinderen, – een 
warme en levendig gezin - . 
Tijdens zijn arbeidzame leven was Jan boer in hart en nieren.  
Met liefde voor de omgeving. Hij genoot van het buiten zijn.  
Dingen opmerken die anderen niet zagen. Hoewel hij de laatste 
jaren niet meer op de boerderij woonde was hij daar nog wel veel. 
Wie van ons kan hem zich niet voor de geest halen rijdend op de 
trekker, met de grasmaaier, met de schrabber op het land.  
Of zachtjes rijdend door de polder zijn rondje doen. 
Opgegroeid in een tijd van vaste christelijke kaders heeft Jan zich 
ontwikkeld tot iemand die zich daar wat meer van losmaakte.  
Hij ontdekte dat niet de regels maar de liefde hét centrale element is 
in het christelijk geloof.  
Die zoektocht was, zoals hij zei, niet zonder worsteling geweest. 
De laatste periode was zwaar voor Jan. Hij kon niet meer doen wat 
hij zo graag wilde en verloor steeds meer krachten.  
Op 26 oktober is hij overleden. 
De afscheidsdienst is maandagmiddag 31 oktober gehouden in onze 
kerk, geleid door Ds. de Bie. 
In de kerk zongen we zondag lied 23c. Deze melodie werd ook 
gespeeld toen de kist de kerk in en uitgedragen werd. 
We wensen de kinderen van Jan en Willy, de kleinkinderen en allen 
die hem lief waren van harte Gods nabijheid toe. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op 20 oktober. Hierbij was Gert-Jan 
Boudeling voor de laatste keer aanwezig. Onze nieuwe voorzitter 
Rien Tichem opende de vergadering en Jan las een gedicht voor 
met de titel “Gods zorg”. 
We blikken terug op de startzondag (op 9 oktober). Het was een 
mooie dienst waarin we afscheid namen van Gert-Jan Boudeling als 
kerkenraadslid en voorzitter. Rien sprak hem toe en bedankte hem 
voor al zijn werk. Ook bedankte hij Joke Bomas voor al haar werk als 
scriba en wenste hij Sylvia Reijngoudt veel succes met het 
voortzetten van deze taak. 
Voordat de dienst begon, konden we genieten van een lekker ontbijt. 
Dominee van der Hauw en zijn vrouw waren ook al vroeg aanwezig 
om mee te eten. Er was voor ieder wat wils en de sfeer was goed en 
gezellig. Het was voor herhaling vatbaar. Het is leuk om iedereen 
eens te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. 
Mede hierdoor is er een idee geopperd om voortaan wat vaker een 
gezellig samenzijn te plannen. We zouden het leuk vinden om iedere 
eerste zondag van de maand samen koffie te drinken na de 
kerkdienst. We willen hier vanaf februari volgend jaar mee starten. 
Het nieuwjaar wensen staat gepland op 8 januari. 
Op 16 november is het Dankdag. Na deze dienst zal de 
gemeentevergadering gehouden worden. We bespreken de notulen 
van de vorige gemeentevergadering, het financiële overzicht en 
onderwerpen als “Klein Gloria” en het gesproken of gezongen 
“Amen” na de zegen. Twee weken voor de vergadering zullen de 
stukken in het halletje liggen, om mee te nemen. 
20 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
Dit jaar zijn drie gemeenteleden ons ontvallen; Dhr Nouwen, Mw 
Engelvaart en dhr. Jan Boudeling.   
We zullen hen in deze dienst herdenken. 
Dit jaar zullen we weer een ouderenmiddag voor 60-plussers 
organiseren. De datum voor deze middag is donderdag 1 december. 
Het vindt plaats in het dorpshuis in Anna Jacobapolder van 15u tot 
17u. We hopen op een mooie middag met elkaar. 
Doordat Gert-Jan Boudeling afscheid genomen heeft van de 
kerkenraad, hebben we nog maar twee wijkouderlingen over. Helaas 
hebben we dan ook moeten besluiten dat alleen het noodpastoraat 
kan worden gedaan.  
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Het is heel erg vervelend, maar door de onderbezetting in de 
kerkenraad is dit echter onvermijdelijk. Zodra de kerkenraad weer is 
uitgebreid zal dit zeker weer veranderen. 
Op 27 november is het alweer eerste advent. Op deze datum vieren 
we ook het Heilig Avondmaal aan tafel. De kindernevendienst hoopt 
hun medewerking te verlenen tijdens advent en kerst. We zullen ook 
het kaarsenlied weer zingen, na het aansteken van de kaarsen. 
Er is een nieuwe Bijbelvertaling in omloop; de NBV21. Onze kerk wil 
hier ook graag uit gaan lezen, omdat er al meerdere predikanten 
mee werken. Er zal een mooie editie besteld worden voor op de 
preekstoel. Deze Bijbelvertaling is online te verkrijgen. 
Er is in de consistorie een mooi televisiescherm opgehangen die 
verbonden is met het internet. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de 
kindernevendienst liederen te draaien en tijdens de 
kerkenraadsvergadering alle documenten te tonen. 
De beroepingscommissie heeft gesprekken gehad met twee 
kandidaten. Een kandidaat bleek toch niet geschikt. We hebben we 
nog een serieuze kandidaat over, waar we mee rond de tafel gaan. 
Wanneer je achter in de kerk zit, is soms het psalmenbord niet goed 
te lezen. Heeft u hier persoonlijk ook last van, dan kunt u dit 
aangeven bij de koster. Zij print dan de volgende keer een extra 
kopie voor u uit, met de te zingen liederen. 
De mededelingen iedere zondag worden altijd gedaan vanaf de 
staande microfoon. Aangezien we de laatste tijd wat klachten horen 
over het slechte geluid, heeft de kerkenraad besloten om voortaan 
de mededelingen te doen vanaf de preekstoel. 
Hartelijke groeten van de kerkenraad. 
 
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.  
Wij wensen allen Gods zegen over het nieuw begonnen levensjaar. 
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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: 
 
Project: Brabant voor Moldavië 
 
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. In het arme 
Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders 
werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost 
gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die 
ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico 
slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for 
Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang 
in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een 
gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide 
vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. 
Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een 
liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het 
leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de 
unieke ervaring van liefdevolle aandacht.  
Met de collecte die gehouden word op zondag 27 november steunt u 
het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in 
Moldavië. Van harte aanbevolen! 
 
Gebed 
Dat de Liefde van God je zal omringen, als een warme deken om je 
heen. 
Dat je in Zijn Geborgenheid rustig zal slapen, wetende “ik ben niet 
alleen” 
Dat de liefde van God je zal beschermen, als een schild over je 
heen. 
Dat je in Zijn aanwezigheid vredig kan rusten, wetende “Hij laat mij 
niet alleen” 
Dat de liefde van God je al sterken en verkwikken, door de nachtrust 
heen. 
Dat je door Zijn tegenwoordigheid verkwikt weer op zal staan, 
wetende “hij liet mij nooit alleen” 
Amen 
de ZWO-groep 
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ROOSTERS 
 
Oppasdienst Kindernevendienst 
 
  6 nov  Irene Mariella 
13 nov. Corrie Miranda 
20 nov. Irene Heleen 
27 nov. Lizette Fanny 
  4 dec. Leontine Natalie 
 
TAXIROOSTER 
 
 6 nov Sylvia 
13 nov Bram en Coby        Voor info tot zaterdagavond: 
20 nov Rien                        Sylvia Reijngoudt 
27 nov Sjaak 
 4 dec Sylvia                        0167 573717 
11 dec Martijn en Joke         06  28755011 
 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
November: Rita Boudeling en Riet Wisse, 
December: de kerstcommissie 
 
 
OUDERENMIDDAG 60+ 
 
Op donderdag 1 december a.s. hopen we weer een ouderenmiddag 
te organiseren in Ons Dorpshuis. Aanvang: 15.00 uur. Na een kopje 
koffie of thee willen we deze middag met elkaar bijeenkomen rond 
een thema. Laat u verrassen! Maar dat er gezongen gaat worden is 
een feit. De middag zal rond 17.00 uur eindigen. 
Aanmelden kan t/m maandag 28 november bij Erna Verboom: 06-
10068855. Indien u vervoer nodig heeft, wilt u dit dan bij aanmelding 
doorgeven? 
Graag tot ziens op 1 december! 
Hartelijke groet, de kerkenraad 
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KIJKJE BIJ HET KIND  

Kijk, weet je wat dit zijn? Het zijn 
mageneten, hier, houd jij dit stukje 
maar vast, dan houd ik het andere 
stukje vast. En kijk eens wat er 
gebeurt als we de stukjes dicht bij 
elkaar laten komen. Dan trekken 
ze elkaar aan en zitten ze aan 
elkaar vast. Maar als je ze uit 
elkaar trekt en verder weghoudt 
gebeurt er niets. Eigenlijk is het 
met Gods liefde ook zo. God trekt 
ons allemaal aan, Hij komt in beweging. Als wij mensen, dichtbij 
Hem willen blijven ervaren we zijn liefde en houdt Hij ons vast. Gaan 
we verder van Hem weg dan ervaren we zijn aantrekkingskracht en 
liefde ook niet goed meer.  
Onze projectverbeelding van dit jaar werkt ook met magneten, de 
delen van de ster blijven op het bord zitten door de 
aantrekkingskracht van de magneten. De stervorm is verdeeld in 
allerlei gekleurde facetten, met allemaal verschillende kanten. In ons 
Kerstproject belichten we allerlei facetten van Gods liefde. God 
maakt zijn plan bekend voor de hele wereld. De ster laat zien dat we 
op heel veel manieren kunnen kijken, luisteren en leren van Gods 
liefde. Die liefde geeft kleur aan ons leven. Sommige vlakken lijken 
dichterbij dan anderen. En zo is het ook met de gebeurtenissen, er 
zijn hoogte- en dieptepunten. Elke week luisteren we in de eigen 
dienst naar een verhaal en praten en verwerken erover. Als we hier 
weer bij elkaar komen vertellen we aan de mensen wat we gehoord 
hebben en laten we samen het beeld zien dat bij het verhaal hoort. 
 

Op zondag 27 november willen we met onze kinderen graag starten 
met het Kerstproject; HET GAAT GOEDKOMEN! 
 
We zien de eerste advent zondag Zacharias die schrikt van de engel 
die hem bezoekt. Hij steekt zijn handen in de lucht en zijn mond laat 
ontzetting zien. Uit zijn mond zal geen geluid meer komen  tot de 
geboorte van Johannes. 
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Schrikken van Gods Liefde, dat overkomt Zacharias, de priester 
die de bijzondere taak krijgt een reukoffer aan God te verzorgen en 
daarna de zegen over het volk uit te spreken. Zou dat gaat helemaal 
anders dan gedacht. Terwijl Zacharias met zorg zijn werk doet, staat 
er ineens een engel van God naast hem. Een engel die spreekt over 
niet bang zijn en een zoon krijgen die hij Johannes moet noemen. Te 
laat… Zacharias is zich al rot geschrokken! Kijk maar, hij steekt z’n 
handen in de lucht als de engel bij hem is en z’n mond valt open van 
schrik. Een engel bij hem die zulke bijzondere dingen uitspreekt. 
Alles maakt grote indruk op Zacharias, maar hij ziet alleen het 
probleem en niet de oplossing. Ze zijn al zo oud! Zacharias denkt dat 
het niet waar is en vraagt om een teken. Dat krijgt hij; hij zal niet 
meer kunnen spreken tot Johannes geboren is. En zo gebeurt het… 
zou het goedkomen? Denken in problemen en niet in oplossingen 
dat gebeurt ons vast ook wel eens. Gelukkig mogen we leren van de 
gebeurtenis met Zacharias. God geeft in liefde oplossingen en dat is 
soms best schrikken! 
 
We hopen van harte dat we onze kinderen iedere adventzondag 
zullen ontmoeten bij de kindernevendienst. Daarbij zullen we nog op 
zoek gaan naar kinderen die de kaars van die ochtend aan willen 
steken. Misschien met hulp van papa, mama, broer of zus zal dit 
vast wel gaan lukken.  
We kijken uit naar Kerst en doen dit graag samen met jullie allemaal 
en de mensen in onze gemeente. Wees welkom; Het gaat 
goedkomen! 
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VOORBEREIDING OP KERSTAVOND. 
 
Het gelegenheidskoor oefent iedere maandagavond om op 
Kerstavond te kunnen zingen. 
Het is fijn om weer in de gelegenheid te zijn Gods lof te zingen. 
We hopen op een fijne tijd. 
 
 
 
Oplossingen: 
Woordzoeker: Zacharias is sprakeloos 
 

 
8 verschillen: hoofdband – frons tussen wenkbrauwen – wal onder 
oog – rimpel op wang – mond – linkerkant van hoofddoek – 
rechterkant van kraag – knoop. 
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Tijd. 
 
Uit: Troost is wat ik je wens.  Door Ina Sipkes de Smit 
 
De tijd heelt alle wonden 
dat wordt zo vaak gezegd 
maar hoeveel tijd is nodig 
dat wordt niet uitgelegd 
 
neem jij je eigen tijd 
je hebt aan elke dag genoeg 
je mag op eigen krachten bouwen 
en morgen? 
Morgen mag je weer 
op nieuwe tijd vertrouwen 
 
 
 
DANKDAG. 
 
Uit : dankbaar, Bijbelse inspiratie voor een dankbaar leven. 
 
          Heer, dank U voor alles 
               wat U mij geeft, 
          dat ik niet ondankbaar ben, 
                    niet jaloers op wat 
                     een ander heeft. 
                  Leer mij mijn 
             zegeningen te tellen, 
          dat ik open ben voor U, 
           dat ik open ben voor 
                 wat U mij geeft. 
              Dat ik het herken, 
           in mensen, dingen en  
              omstandigheden. 
          Dank U dat U mij ziet en kent, 
             mij draagt en kracht geeft 
           in alles wat op mijn weg is. 
            
                         Amen 
 



15 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 


