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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 
 
  1 oktober:  10.00 uur: Dr. Th. Timmers-Huijgens; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk & Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
  8 oktober: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
15 oktober:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad.  Dienst samen 
                                                                                met  school   
                     1e collecte: Werelddiaconaat  
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
22 oktober: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
29 oktober:  10.00 uur: Ds. P. Schelling; Monster 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 5 november: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
   1e collecte: Kerk 
   2e collecte: Onderhoud 
   Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
 
Kopij voor het novembernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 28 oktober. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Een klein meisje van niks.  
 
Ieder van ons kent wel de symbolen van geloof, hoop en liefde. Een 
kruisje, een ankertje en een hartje, dikwijls samen hangend aan een 
kettinkje. Dit drietal wordt genoemd door de apostel Paulus in zijn 
prachtige woorden over de liefde in 1 Korintiërs 13. ‘Zo blijven dan 
geloof, hoop en liefde, dit drietal, maar de grootste daarvan is de 
liefde’.  
Vlak voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog (De grote oorlog 
van 1914-1918) schreef de fransman Charles Péquy (spreek uit: 
Peekuu) een gedicht. Péquy werd als luitenant naar het front aan de 
rivier de Marne gestuurd. Daar sneuvelde hij al snel. De wereld 
waarin hij verkeerde was er één van oorlog, bederf en teloorgang 
van menselijkheid. Hopeloos.  
Zijn gedicht knoopt aan bij de hierboven genoemde woorden van 
Paulus. Maar hij is het niet met Paulus eens. Zijn gedicht heet voluit 
‘de poort naar het geheim van de hoop’. Maar het staat ook wel 
bekend als : ‘een klein meisje van niks’ of ‘het kleine meisje hoop’ 
Het is een lang gedicht en u moet het eigenlijk hardop voorlezen om 
te horen hoe mooi het in elkaar steekt. En vooral: hoe ontroerend en 
bemoedigend. Ik plaats het hieronder in zijn geheel. 
 
 Het geloof waar ik het meest van hou, 

zegt God, is de hoop. 
 

Geloof, dat verwondert me niet. 
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, 
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel 
en in 't gewemel 
van de vissen in de rivieren, 
en in alle dieren, 
en in het hart van de mens, zegt God, 
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dat het diepste is 
en het meest in het kind 
dat het liefste is 
dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is 
ben Ik zo luisterrijk aanwezig, 
dat geloven, zegt God, in mijn ogen 
geen wonder is. 
 
Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, 
soms niet te stelpen, 
dat je toch vanzelf ziet 
hoe ze elkaar moéten helpen. 
Ze zouden wel harten van steen 
moeten hebben als ze voor één 
die tekort heeft het brood 
niet uit hun mond zouden sparen. 
 
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. 
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. 
Daar ben ik van ondersteboven. 
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat 
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. 
Wat een wonder is er niet voor nodig 
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren 
maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren, 
een vlammetje dat keer op keer weer 
wankelt en dreigt neer te slaan 
maar altijd weer weet op te staan, 
en nooit wil doven. 
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. 
 
Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden 
haar bij de hand, 
díe wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik méér verstand, 
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zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft 
hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop 
- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is  
het is dat kleine meisje hoop 
dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 
 
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven. 
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven. 

 
UIT DE GEMEENTE 
 
Even een terugblik op de startzondag van 10 september jl..  
Verrassend was de ontvangst  met koffie en thee voordat de dienst 
begon. Maar ja, dat kan gebeuren als de kerk ‘open huis’ houdt. Dan 
mag ieder met zijn of haar unieke levensverhaal zich welkom weten. 
En dat ook merken:  ‘Fijn dat je gekomen bent, kopje koffie of thee?’ 
Dankbaar zijn we dat Ike de Jager in hat ambt van ouderling kon 
worden bevestigd. En dankbaar zijn we voor al het werk dat Anneke 
van Strien heeft gedaan. Dat maakt haar afscheid als ouderling 
dubbel. Jammer dat je het ambt neerlegt, maar de ruimte die 
daardoor ontstaat om andere dingen te gaan doen, en van andere 
dingen te gaan genieten, is je van harte gegund! Bij haar afscheid  
klonken daarom de woorden:  ‘de liefde van God voor mensen en  
Zijn trouw aan hen, is ook jouw drijfveer geweest. En nog steeds. Je 
ambt heb je uitgeoefend met voldoening als het fijn en goed ging. 
En met volharding als het ook wel eens moeizaam ging. Maar altijd 
weer vanuit de overtuiging dat het God zelf is die het werk van zijn 
handen niet loslaat.’  
Veel werk was ook gemaakt van de posters. Die gaven een goed 
beeld van wat er allemaal al niet gebeurt in onze gemeente.  Met 
uiteindelijk het oog daarop dat wij elkaar bewaren bij de 
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gemeenschap van mensen die geloven dat God in Jezus laat zien 
dat Hij mensen trouw blijft en heilzaam nabij wil zijn. Op Zijn eigen 
wijze. Het koor ‘d Accord zong mooie liederen en na afloop was het 
samenzijn ook gezellig in de nieuwe aanbouw.  Toegegeven: ‘de zit’ 
zal voor sommigen wat lang zijn geweest. Maar ik denk dat velen 
deze zondag als mooi en goed hebben ervaren. In elk geval: ieder 
die zich op wat voor wijze dan ook heeft ingezet: hartelijk dank! 
 
Voor Anneke van Strien kwam er later nog een verrassing bovenop. 
Geheel onwetend gehouden meende zij dinsdag 12 september met 
etentje met de kerkenraadsleden haar afscheid van de kerkenraad te 
vieren. Het toetje zou geserveerd worden tijdens een korte 
vergadering in de consistoriekamer van de kerk. Die werd voortijdig 
onderbroken. We werden verwacht in de kerkzaal. Daar ontving een 
hoogst verbaasde  en verbouwereerde Anneke uit handen van de 
burgemeester de onderscheiding die hoort bij het zijn van ‘lid in de 
orde van Oranje –Nassau’. Voor al het vrijwilligerswerk dat Anneke 
al zolang doet. Ook vanuit onze gemeente was er aanzienlijke 
belangstelling voor deze huldiging. In haar dankwoord bleek dat 
Anneke de loftuitingen zelf relativeerde: ‘het is geen verdienste. Je 
moet het kunnen. En het moet thuis gaan. En natuurlijk maak je 
fouten. Ik hoop dat jullie die  mij vergeven.’ Ik zou zeggen: Nuchtere  
taal Anneke, maar het neemt niet weg dat je dit zeker heb verdiend 
en dat het je van harte is gegund! Jij en jouw familie, - terecht trots  
op jou- , ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!  
 
Op dit moment zijn aan mij geen namen bekend van gemeenteleden 
die in het ziekenhuis verblijven. 
In onze familiekring overleed op,22 september de moeder van Karin. 
Zij leed aan een vorm van dementie die al 15 geleden merkbaar 
werd. Gaandeweg  verloor zij het contact met haar omgeving en was 
opname in een verpleeghuis onvermijdelijk. Hoewel al enige tijd 
rekening moest worden gehouden met haar overlijden kwam dat 
toch weer onverwacht. We hebben verdriet maar kunnen er ook 
vrede mee hebben dat aan deze weg een einde is gekomen. We 
weten haar in Goede Handen.  
Zonder namen te noemen weten we dat ook anderen  in onze 
gemeente te maken hebben  met  verdriet, rouw of ziekte. We 
wensen hen Gods nabijheid toe . Dat die merkbaar mag worden 
door de aandacht en liefde van betrokken mensen.  
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KERK EN SCHOOLDIENST 
Op 15 oktober is er weer de jaarlijkse kerk en schooldienst. Bij het 
verschijnen van dit kerkblad zijn de voorbereidingen net opgestart en 
in volle gang gezet. Daarom kan nu nog niet meer worden gezegd 
dan: Wees van harte welkom om met jong en oud  te zingen, te 
bidden en te luisteren. 
 
30+ GROEP 
In overleg is besloten om woensdag 1november voor de eerste keer 
bij elkaar te komen op woensdag 1 november om 19.30 uur in de 
consistoriekamer van de kerk.  Er zijn inmiddels wat suggesties voor 
onderwerpen. Maar meerdere blijven welkom. Nieuw is dit jaar dat 
Gert-Jan en Heleen de Jager bezig zijn een groepsapp van 
belangstellenden samen  te stellen.  Zodat ieder op de hoogte is en 
blijft van wat besproken wordt en wanneer de avonden gehouden 
worden. Ook kunnen eventuele wijzigingen snel en goed worden 
doorgegeven. Wie hiervoor interesse heeft en zich nog niet voor 
deze app heeft aangemeld kan dit alsnog doen bij Gert-Jan en 
Heleen. Overigens: ook zonder aanmelding is en blijft ieder van 
harte welkom! De eerste avond ronden we het vorige seizoen af. 
D.w.z. dat nogmaals één van de tien geboden aan de orde zal 
komen. Speciaal krijgt dan ook het hierover spreken met kinderen 
aandacht. 
 
KERK-OP-SCHOOTDIENST (PEUTERDIENST) IN HALSTEREN  
Op zondag 22 oktober is er om 10.30 uur in Halsteren weer een 
‘kerk-op-schootdienst’. Ds. Beer zal dit keer het verhaal van Jona 
vertellen en er valt weer veel te zien en te zingen. Iedereen is van 
harte welkom, maar de dienst is speciaal gericht op de 0 t/m 4 
jarigen en duurt daarom ongeveer 25 minuten. Vanzelfsprekend is er 
na afloop weer genieten van limonade en snoep ( en koffie of thee 
met gebak voor wie wat ouder is). 
TENSLOTTE 
Tot en met woensdag 11 oktober ben ik afwezig.  Onder andere in 
verband met de cursus ‘zorg voor de ziel’ die ik volg. U kunt in 
voorkomende gevallen contact opnemen met Joke Bomas. (06-
55107947) . Zij legt dan het contact met een waarnemend predikant.  
U allen een hartelijke groet, 
 
Ds Henk van het Maalpad.  
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  1 okt. Ingrid v.d.Velde Chantal de Jager 
  8 okt. Lizette de Waard Bram van Nieuwenhuijzen 
15 okt. Lisa van Splunter Christiaan de Waard 
22 okt. Erna Verboom Anouk de Jager 
29 okt. Marcia Backer Driek van Nieuwenhuijzen 
  5 nov. Marjolein en Anouk Chantal de Jager 
12 nov. Heleen de Jager Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  1 oktober: Fanny van Strien 
  8 oktober: Miranda Wisse 
15 oktober: Irene Boudeling 
22 oktober: Marja Potappel 
29 oktober: Natalie Nuijens 
  5 november: Sylvia Reijngoudt 
 
KERKTAXI 
  1-10 Sylvia 
  8-10 Sjaak 
15-10 Martijn en Joke 
22-10 Rien en Agnes 
29-10 Sylvia 
  5-11 John en Lisa 
12-11 Bram en Coby 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In oktober zal Riet Wisse de bloemen verzorgen, in november hoopt 
Marie Maas dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. Eendrachtstraat 37 
                                                                    4675CR  Sint Philipsland 
09-10-1942.Mevr. H.W.den Haan-Teljeur. Deensestraat 9  4675 CM 
                                                                                    Sint Philipsland 
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een 
gezellige verjaardag, en Gods zegen over het nieuwe jaar. 
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Van de ZWO-groep 
HULP VOOR SLACHTOFFERS ORKAAN IRMA. 
  
Orkaan Irma heeft veel schade aangericht op Sint-Maarten. 
Ook op Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek zijn veel 
slachtoffers. 
Bewoners van dit eiland hebben dringend voedsel, schoondrinkwater 
en onderdak nodig. 
  
De Z. W. O. heeft de deurcollecte voor deze noodhulp gehouden op 
zondag 24 september. 
Deze collecte heeft € 267,45 opgebracht. 
De Z. W. O. zal deze collecte aanvullen tot € 750,- 
Hartelijk dank voor u gulle gift. 
  
Ook in Azië zijn vele slachtoffers ten gevolgen van zware 
overstromingen. 
Kerk in Actie heeft daar noodhulp verleend. 
Ook hier heeft de Z. W. O. een gift naar overgemaakt. 
  
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:                                                                   
Hulp voor de slachtoffers van overstromingen in Nepal en 
Bangladesh 
 

Achtergrondinformatie. 
Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door 
overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door onder meer 
modderstromen zijn er minstens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie 
bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon 
drinkwater. 

Door onze permanente hulp in Nepal en Bangladesh weten we de 
routes goed te vinden en hebben we al vele noodhulppakketten uit 
kunnen delen. De hulp richt zich nu echt op het bieden van voedsel 
en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, 
maar gezien de grootte van de ramp is dat heel lastig." 

In de eerste week na de oproep hebben Kerk in Actie en ICCO een 
bedrag van minstens € 125.000 opgehaald.  Dat is ook nodig, want 
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om de gezinnen in Bangladesh en Nepal te helpen is zeker 2 miljoen 
euro nodig. 

In veel kerken wordt ook gebeden voor de slachtoffers. 

Meer informatie, en de mogelijkheid om dit werk van Kerk in Actie te 
steunen vindt u op www.kerkinactie.nl 
 
Gebed. 
God, bron van alle troost, 
wij bidden voor de mensen die zijn getroffen door regen, orkanen en 
overstromingen. 
Stop de regen en de orkanen.  
Dat de overstromingen afnemen en het land kan herstellen. 
Versterk de zwakke.  
Met voedsel, veilig drinkwater en onderdak. 
Steun de hulpverleners.  
Zij werken om de mensenlevens te redden en de hongerigen te 
voeden. 
Beperk de verspreiding van ziektes.  
Dat de rampen niet groter worden dan dat ze al zijn. 
Zegen onze reactie op hun lijden.  
Dat deze genereus mag zijn en U lof brengt. 

de ZWO-groep 
 
GETELDE COLLECTEN OP 6 SEPTEMBER 
Zomerzendingscollecte Kerk in actie €  101,35 
Zending (deur) 89,08 
Kerk 185,90 
Onderhoud 285,95 
Diaconie (deur) 129,40 
Diaconie 54,00 
 
Uitnodiging: kom op de koffie 
 
Op maandagochtend 2 oktober, 6 november   
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 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Een kijkje bij het kind 

In de maand september zijn we verder 
gegaan met het verhaal van Jeremia. De 
kinderen leren dat de situatie wel eens 
hopeloos en donker kan lijken, maar dat 
God tekenen van hoop geeft. 
De tweede zondag was een zeer 
speciale dienst. We hebben met de 
kinderen een afscheidscadeau gemaakt 
voor Anneke van Strien. Ze kreeg van 
de kinderen een versierde pennenbak 
met daarin van ieder kind een pen met daaraan een kaartje. 
Bijpassend hadden ze ook een notitieblok versierd.  
We hebben aan het eind van deze startzondag nog gezellig koffie, 
thee & fris gedronken om het kerkelijke jaar weer te starten. Dit 
hebben we deze keer in de consistorie kunnen doen waarbij de 
allerkleinste nog even lekker door konden spelen met de wat grotere 
kinderen. 
Met de derde zondag was het heilig avond maal en was de opkomst 
wat minder groot. Toch is er een kindernevendienst geweest en 
heeft Tessa daarbij haar laatste keer als leidster de dienst gedaan. 
Wij willen haar langs deze weg nogmaals hartelijk danken voor haar 
inzet en hopen haar nog vaak tegen te komen in onze kerk. 
De laatste zondag van deze maand is er gekozen om het thema van 
de schriftlezing van de dominee verder uit te leggen. “De wijngaard” 
waarin je na het harde werken aan het einde van de dag één munt 
(voor onze kinderen in de vorm van drop) kan verdienen. In de bijbel 
noemen ze dat een denairie en gevraagd aan de kinderen wie er 
vroeg in de ochtend in de boomgaard zou beginnen, wie ’s-middags 
en wie tegen de avond. 
Als verwerking hebben we een druiventros gemaakt van speelmais. 
 
HARTELIJK DANK. 
Zoals u hierboven kunt lezen ben ik op startzondag al door de 
kinderen verwend met een pennenbakje vol pennen en een versierd 
bloknoot. En namens u allen met bloemen en  vele lieve woorden. 
Des te groter was daardoor de verrassing op de dinsdag daarna 
toen ik de kerk inkwam en daar ons hele gezin, familieleden, de 
burgemeester en heel veel kerkleden.zag zitten. 
Wat was dat goed geheim gebleven voor mij.  
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Nogmaals iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt heel hartelijk 
bedankt. Ook voor de felicitaties, de bloemen, kaarten en het geld. 
‘k Heb dan wel afscheid genomen als scriba maar blijf toch 
betrokken als meelevend kerklid. O.a. door het verzorgen van dit 
kerkblad, contactpersoon, en wat op mijn pad komt. 
Anneke van Strien 
 

 “Doe mee….” 2017 

Schoenendoosactie 

 

 

Dit najaar komen we weer in actie voor kinderen in nood. Door 

een schoenendoos te versieren en te vullen met speelgoed, 

toiletartikelen en schoolspulletjes, kun je kinderen ergens anders 

op de wereld blij maken.                                                                     

Ook overtollige spulletjes kun je inleveren, deze worden gebruikt 

om op te vullen, schone knuffels, petjes zijn o.a. welkom. 

Actiefolder met informatie liggen achterin de kerk op het 

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

T/m zondag 5 november kun je de dozen meebrengen naar de 

kerk of eventueel  inleveren bij Wendy, Hogeweg 2, St. 

Philipsland, 0167-572455 / 06 23272455 

 

Kleine moeite, groot geschenk! 

http://www.actie4kids.org/
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Joke Buis zingt in Stavenisse 
Op D.V. 7 oktober houdt Joke Buis een benefietconcert 
met  samenzang in de Hervormde Kerk van Stavenisse. 
Joke Buis is landelijk bekend vanwege haar prachtige weergave van 
de liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Oude, bekende 
liederen die door velen graag gezongen worden. Joke Buis doet dat 
op een manier die jong en oud aanspreekt. 
De opbrengst van het concert is bestemd voor de restauratie van de 
Hervormde kerk in Stavenisse. De kerk is in slechte staat en de 
kosten voor restauratie zijn op € 291.000,- begroot. 
Kaartjes à € 12,50 zijn te koop op de vermelde adressen of via 
lsmits@zeelandnet.nl . Aanvang 20.00 uur. 
Kom en zing mee! 
 
 

mailto:lsmits@zeelandnet.nl
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