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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
    
   7 oktober: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Kerk en Israël 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
14 oktober: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
  1e collecte: WERELDDIACONAAT 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
21 oktober:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad.  
                       Dienst met school. 
                      1e collecte: Kerk                                                  
  2e collecte: Onderhoud. 
  3e collecte: Zending.  Koffiedrinken na de dienst 
 
 
28 oktober: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
  4 november: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte :Zending 
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KERKBLAD 
Het volgende kerkblad hopen we in week 44 uit te laten komen. 
Kopij graag uiterlijk zaterdag 27 oktober. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien. 
 
VAN DE DOMINEE. 
 
CHRISTENDOM ZONDER- OF MET CHRISTUS. 

Onlangs (zondag 16 sept.) was op TV een interview van ds. René de 

Reuver (scriba van de landelijk PKN) met bisschop Michael Curry 

( die de preek hield bij het huwelijk van prins Harry en Megan 

Markle, 19 mei jl. ) Deze bisschop oogstte bij ‘vriend en vijand’ grote 

waardering voor zijn woorden. Ds. De Reuver sprak met bisschop 

Curry o.a. over kerkverlating en kerkgroei. ( Het interview is terug te 

zien op ‘uitzending gemist’ en erg de moeite waard, vind ik) 

 

Eén van de vragen die aan de bisschop werd gesteld was: Wat zou 

de kerk moeten doen om voor mensen aantrekkelijk te zijn? Het 

antwoord van de bisschop was klip en klaar: ‘Christenen zouden in 

hun leven eenvoudigweg Jezus van Nazareth moeten laten zien. 

Nog teveel christendom is cultuurchristendom.’ 

 

Cultuurchristendom: Dat betekent dat in wezen de gangbare cultuur 

het leven bepaalt, overgoten met een christelijk sausje. Het klinkt en 

oogt misschien wel vroom, maar ’t stelt weinig voor. De bisschop 

noemde het : ‘Christendom zónder Christus’. Dan wordt geloven 

eigenlijk een bijkomstigheid. Niet gek dat mensen tot de conclusie 

komen dat ze die bijkomstigheid ook wel kunnen missen. 

 

Maar Christendom mét Christus is iets heel anders. Daarin staat de 

navolging van Jezus van Nazareth weer centraal. Met de liefde, 

zoals I Korintiërs 13 daarover spreekt, als grootste kracht. Daarover 

preekte dus de bisschop ook tijdens de huwelijksviering van Harry 

en Megan. En vandaaruit proberen hij, en de gemeenten die hij 

dient, te leven. Zoiets garandeert natuurlijk geen succes, maar heeft 

wel smaak. (Succes is overigens geen maatstaf in het licht van het 

evangelie) Het kan dan zomaar gebeuren dat de kerk (en waar zij 
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voor wil staan) in de smaak valt. En mensen terug komen omdat dit 

naar méér smaakt. In wezen gaat het in het onderstaande gedichtje  

( ‘10 kleine christenen’ ) om hetzelfde. Het gedichtje spreekt voor 

zichzelf: 

1 Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen; één nam 

aanstoot aan de preek, toen waren er nog maar negen. 

 2. Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht; één kreeg niet 

wat hij vroeg, toen waren er nog maar acht. 

 3. Acht kleine christenen, op de smalle weg door 't leven, één vond 

een and're weg zo mooi, toen waren er nog maar zeven. 

 4. Zeven kleine christenen, lazen elkaar de les, één werd er boos en 

zei: ik ga! toen waren er nog maar zes.  

5.Zes kleine christenen, actief in het kerkbedrijf; één miste het echte 

protestantse, toen waren er nog maar vijf. 

 6. Vijf kleine christenen, traditie in het banier, één werd het allemaal 

teveel, toen waren er nog maar vier. 

 7. Vier kleine christenen, zongen "abide with me" (Blijf mij nabij) ; 

één meende niet wat hij zong, toen waren er nog maar drie.  

8 .Drie kleine christenen, ieder met zijn eigen idee; één dacht alleen 

maar aan zichzelf, toen waren er nog maar twee. 

9. Twee kleine christenen, met z'n tweeën heel alleen, en met ruzie 

wie de grootste was, toen was er nog maar één. 

10. Eén heel gewone christen, vol van de lieve vree; zijn vijand werd 

zijn goede vriend, toen waren er weer twee. 

11. Twee heel oprechte christenen, aan het werk met veel plezier; ze 

vroegen niets maar deelden uit, toen waren er weer vier.  

12. Vier heel bescheiden christenen, ze hielpen dag en nacht; en die 

geholpen werden hielpen mee, toen waren er weer acht.  

13. Acht vriendelijke christenen, ze vroegen om Gods zegen; maar 

vroegen ook een mens erbij, toen waren er weer negen.  

14. Negen kleine christenen, ze hadden in mensen God gezien; en 

zongen zich samen de misère uit, toen waren er weer tien.  

15. Tien kleine christenen, ze brachten Hem tot leven, die niet voor 

de kerk maar voor de mens, Zijn leven heeft gegeven..  

16. Tien kleine christenen, wanneer zij leven net als HIJ dan komen 

er weer net als toen, in één dag duizend bij. 
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BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

We ontvingen bericht van de geboorte van Iza Lauren Sophie 

Elisabeth van Strien. Dochter van Arie en Alexandra van Strien en 

zusje van Thimo. Grindweg 40 in Tholen. We feliciteren de ouders 

en overige familie van harte met dit prachtige geschenk. En wensen 

hen toe dat Iza op zal mogen groeien tot een gezegend mens die 

ook zelf in haar leven anderen tot zegen zal zijn. 

Ook hoorden we van de geboorte van Jax, kleinzoon van Ike en 

Jeanne de Jager. Een hartelijke felicitatie aan opa en oma. En ook 

aan de ouders Michiel en Marion, en aan de overige familieleden. 

Dat Jax zal mogen opgroeien tot een mens die lief heeft en wordt 

liefgehad. 

Pita Boudeling maakte een ongelukkige val waardoor nu een periode 

van revalidatie en ‘kalm aan doen’ is aangebroken. 

 Ook Annemieke Stander kan hierover meepraten. Na een valpartij 

bleek een operatie nodig om gebroken botdelen weer bij elkaar te 

krijgen. We wensen hen beiden bij de revalidatie goede moed en 

voldoende geduld toe. 

Op het moment van inleveren van de kopij zijn er zover bekend geen 

gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Maar zonder hier 

namen te noemen weten we dat sommigen thuis te kampen met 

ziekte, pijn of andere zorgen en spanningen. 

We hopen en bidden dat zij allen kracht zullen ontvangen van God 

en oprechte aandacht van de mensen om hen heen. 

 

KERK EN SCHOOLDIENST 

Zondag 21 oktober is er weer een Kerk en schooldienst. De kinderen 

zijn met de voorbereidingen begonnen. Ds. Henk van het Maalpad 

zal de dienst leiden. Het zal gaan over het vinden van- en het lopen 

op de goede weg. Die goede weg is niet altijd makkelijk begaanbaar, 

maar je komt er wel verder mee. Andere wegen lijken soms prachtig, 

maar ze leiden je naar waar je uiteindelijk niet wilt zijn. U zult in 

dienst wel merken waar we over gaan spreken en zingen. 

(Tenminste als u zondag 21 oktober om 10.00 uur de weg genomen 

hebt die naar de kerk leidt) Van harte welkom! 
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GESPREKSGROEP 

De gespreksgroep 30+ komt op woensdag 31 oktober bij elkaar in 

de kerkenraadskamer. Aanvang 19.30 uur. Via de groepsapp volgt 

nadere informatie. 

 

AFWEZIGHEID PREDIKANT. 

Van maandag 1 t/m vrijdag 12 oktober ben ik afwezig. In 

voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Joke Bomas 

(06-55107947). 

U allen een hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad. 

 
VAN DE KERKENRAAD 

Zondag 30 september kregen we bericht van ds. van het 
Maalpad dat zijn moeder is overleden.  Ze heeft de mooie, 
gezegende leeftijd van 93 jaar mogen bereiken.  
Dankbaarheid dat ze haar zolang in hun midden mochten hebben, 
maar ook verdriet om het gemis van een echtgenote, moeder en 
oma.  
We wensen de familie sterkte in deze tijd van afscheid nemen.  

Donderdag 20 september heeft de kerkenraad vergaderd. Dit was de 
laatste keer voor Jan Nell dat hij als voorzitter de vergadering 
opende. 

Er zijn diverse activiteiten voor de jongeren en deze worden 
besproken. 

Op zondag 21 oktober zal de jaarlijkse schoolkerkdienst 
plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang hiervoor. 

Omdat Jan Nell uit de kerkenraad gaat, moet er een nieuwe 
voorzitter komen. We zijn blij dat Ike de Jager dit op zich wilt nemen. 
Jan wordt nogmaals bedankt voor zijn inzet van vele jaren voor de 
kerk. 

De kerstcommissie zal vanuit de kerkenraad aangevuld worden met 
Kees vd Reest en Gert-Jan Boudeling. 
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Mevrouw de Jager heeft het preekrooster voor 2019 weer gevuld, 
iets waar we haar erg dankbaar voor zijn, want het is een mega 
karwei. Vanaf deze plaats, nogmaals dank! We hebben ook de 
avondmaalsvieringen voor 2019 ingevuld. Dit jaar hebben we 
besloten om beide vormen te hanteren, dus ook in 2019 zal er zowel 
avondmaal aan de tafel als in de kring gevierd worden. 

We evalueren het dank-je-wel-moment en de startzondag. Mede 
door het mooie weer waren het gezellige bijeenkomsten. 

De volgende vergadering zal donderdag 18 oktober plaatsvinden.  
Dit waren enkele punten uit de vergadering. 

KALENDER 
Dit seizoen werken we met een kalender om alle activiteiten een 
beetje te overzien. Elke maand zal er een stukje van de kalender 
geplaatst worden in het kerkblad. 
 
Oktober 
Donderdag 18       Kerkenraadsvergadering 
Maandag 15         Start gelegenheidskoor 
Zaterdag 20         Jongerenbijeenkomst: bowlen bij de Thoolse brug 
Zondag 21            Schoolkerkdienst Thema: wat is de goede weg? 
Werkgroep kerst. Thema kindernevendienst: lichtdragers van God 
nog te plannen    Gert-Jan B en Kees 
Woensdag 31      Gespreksgroep 30+ 19.30 uur in de consistorie 
 
November 
Zondag 4                Kinderdienst in Ossendrecht Brabantsewal 
                               Elke maandag Repeteren gelegenheidskoor 
Dinsdag 6               Vorming en toerusting: toekomstvisie vd kerk 
                                                            Martinus kerk Halsteren 19.30 
Zondag 18              Heilig Avondmaal in de kring 
Zondag 18             Jongerenbijeenkomst 17.00 uur consistorie 
Woensdag 21        Kerkenraadsvergadering na de dienst 
Woensdag 21        Dankdag 
Donderdag 22       60+ middag 
Zondag 25             Laatste zondag kerkelijk jaar 
?                            Groot huisbezoek 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 

  7 okt.: Ingrid en Naomi Driek van Nieuwenhuijzen 
14 okt.: Judith en Dominique Annemiek Verboom 
21 okt.: Erna en Chantal          geen deurcollecte i.v.m. koffiedrinken 
28 okt.: Leontine en Anouk Babette Reijngoudt 
  4 nov. Lizette en Marjolein Jop de Jager 
11 nov. Heleen en Christian           Chantal de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  7 okt. Sylvia 
14  okt. Meta 
21  okt. Natalie 
28  okt. Miranda 
 4   nov. Marja 
 
KERKTAXI 
  7-10 Rien en Agnes         Voor vragen over de kerktaxi kunt 
14-10 Bram en Coby           u tot zaterdagavond contact  
21-10 Sylvia                        opnemen met Sylvia Reijngoudt 
28-10 John en Lisa             tel. 0167-573717 of: 
  4-11 Sjaak                               06-28755011 
11-11 Martijn en Joke 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In oktober zal Rita Boudeling de bloemen verzorgen. 
 In november Nel Nunnikhoven. 
 
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 
20-10-1948.Dhr. M.van Strien.Lageweg 7.4675RH A.J.P. 
 
Hartelijk gefeliciteerd.  
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een 
gezellige verjaardag, en Gods zegen over het nieuwe jaar. 
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GELEGENHEIDSKOOR: 
Op maandagavond 15 oktober om 19.30 uur gaat het 
gelegenheidskoor weer beginnen met repeteren voor 
kerstavond.  De voorbereidingen zijn gedaan, en iedereen is welkom 
om bij ons te komen zingen. We hebben prachtige liederen 
uitgezocht, en we hopen weer op veel enthousiaste zangers en 
zangeressen. De uitvoering is dan op Kerstavond in de 
Kerstzangdienst die op 24 december om 19.30 uur wordt gehouden. 
Zangers en zangeressen die nog  een map thuis hebben, graag 
meenemen  op de eerste repetitie. Tot dan allemaal. 
 
VAN DE  ZWO-GROEP 
 
De Z.W.O. 
Na een lange periode van 40 jaar heeft onze secretaris Janny 
Wagemaker afscheid genomen van de Z.W.O. commissie.                       
Zij zorgde voor de notulen de agenda en de post.                           
Aan vele bazars,verlotingen en huis aan huis verkoop heeft zij mee 
gewerkt. Hartelijk dank voor je inzet, 
Janny is op zoek gegaan naar vervanging en dat is haar gelukt. 
We heten Arie van Strien de eerst volgende vergadering van harte 
welkom. 
De Z.W.O. commissie ziet er nu als volgt uit.Rita Boudeling 
penningmeester, Arie van Strien secretaris, Jan de Waard verzorgd 
een bijdrage voorhet kerkblad, Riet Wisse voorzitter en Gert Jan de 
Jager namens de  diaconie. 
 
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 Kerken in het Midden-Oosten. 

Achtergrondinformatie. 
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de 
gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest 
en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten 
bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te 
houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit 
begon, onze hulp hard nodig. Wij bidden voor hen: 
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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.                                                      
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 
 
OPLOSSING PUZZELS OP BLZ. 15 
Oplossing woordzoeker: 
Restzin: Eva luistert naar de slang 
Alfabetpuzzel: ik doe wat ik zelf het beste vind 
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ISRAELZONDAG : COLLECTE ZONDAG 7 OKTOBER.                                    
Het gesprek gaat altijd door Voor de Protestantse Kerk is de relatie 
met het volk Israël een essentieel element van de identiteit.                             
Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods 
geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit 
de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook verbonden met 
Palestĳnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. 
Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert 
gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël 
en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het 
komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken 
bĳ wat de verbondenheid met Israël betekent.Geef aan de collecte. 
 
JONGERENGROEP  (12-18) 
Nu het kerkelijk seizoen weer is begonnen, gaan we ook weer 
starten met de jongerengroep!  
We hebben al wat ideetjes voor de bijeenkomsten, waarbij we ook 
buiten onze eigen kerk willen gaan kijken. 
De volgende data hebben we ervoor geprikt: 11 nov., 1 febr. 
SIRKELSLAG, 24 maart en 19 mei. Schrijven jullie ze alvast in je 
agenda???   We hopen jullie dan te zien! 
Meta en Erna 
 
JEUGDSOOS 
Voor de kinderen die van de basisschool af zijn, starten we een 
jeugdsoos! Gezellig een avondje met elkaar kletsen, een uitje, 
spelletje doen, ….  
Waarschijnlijk vrijdags- of zaterdagsavonds. Het is natuurlijk geen 
vervanging voor de gespreksgroep, maar gewoon een extra 
gelegenheid om elkaar te zien. 
Waarom we dat willen doen? Na de basisschool gaat er bijna 
niemand meer naar de zelfde school als zijn of haar vroegere 
klasgenootjes. De een gaat naar het Rijks, de volgende naar de 
Prins Maurits, het Roncali enz.  Vandaar een extra mogelijkheid om 
elke paar weken even met elkaar bij te kletsen.  Vrienden en 
vriendinnen zijn altijd welkom. Binnenkort meer info over waar en 
wanneer! Nu al enthousiast geworden? Meld je dan even aan voor 
de WhatsApp groep (bij Heleen, 06 41 16 37 95), dan krijg je 
binnenkort een berichtje. Ben je als ouder(e) enthousiast geworden, 
meld je dan ook aan om een keer te helpen of als  chauffeur bij een 
uitje .Tot ziens, Franca, Daniël, Heleen 
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JONGERENDIENST:  
Bowlen op zaterdagavond 20 oktober 
Vanuit de jongere volwassenen is er het volgende nieuws: 
Na een enthousiaste start vorig voorjaar met een mini enquête over 
God in de maatschappij en een barbecue is de groep op 16 
september weer bij elkaar geweest. We hadden het over hoe ieder 
individueel geloof beleeft. Als we in de consistorie samen zijn, 
ronden we altijd af met een eenvoudige, maar heerlijke maaltijd. 
We hadden het ook over wat we een volgende keer leuk vinden om 
te doen ... daarom gaan we op 20 oktober bowlen bij de Thoolse 
Brug tussen 20 en 21 uur!! 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Er kunnen max. 12 personen 
mee, dus wie het eerst komt … 
 Aanmelden kan bij onderstaande personen, maar ook bij  Irene 
Boudeling, telefonisch via 06 – 30 29 45 95 of e-mail 
voxdalen@hotmail.com.  
 
Verdere bijeenkomsten: 

 18 november 17 uur consistorie (Ichtus) 
            (december geen bijeenkomst) 

 20 januari 17 uur consistorie 

 17 februari 17 uur consistorie 
  
P.S. Ooit is als doelgroep de leeftijd tussen 18 en 30 jaar gemeld, 
deze leeftijd is echter een richtlijn! Het gaat er om dat ieder een 
plekje kan vinden waar je je welkom voelt en waar je leeftijd 
ongeveer dezelfde is. 
Jan – Daniël – Aron - Marjolein - Gert-Jan en Irene 
 
GETELDE COLLECTEN OP 5 SEPTEMBER 
 
 Cash       Bonnen Totaal 
Zomerzending € 15,90 € 11,00 € 26,90 
Zending (deur) 124,11 93,00 217,11 
Kerk 29,65 21,00 50,65 
Avondmaal 36,60 11,00 47,60 
Diakonie 97,90 103,00 200,90 
Diakonie (deur) 11,20 4,00 15,20 
Onderhoud 135,20 119,00 254,20 
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Wat er achter de schermen bij de leiding van 
de kindernevendienst gebeurd is misschien 
ook wel eens verhelderend om hier te 
noemen.  
In de eerste week van september hebben zij 
weer bij elkaar gezeten om de aankomende periode door te spreken 
& afspraken hierover te maken. Een vast gegeven bij het hebben 
van deze vergadering is dat de persoon waarbij iedereen is 
uitgenodigd deze opent met een zelf gekozen passende tekst.  
Dit keer is er gekozen voor Spreuken 3:3-6; Denk aan hem bij alles 
wat je doet ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je 
hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn 
en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je 
hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, 
dan baant hij voor jou de weg.’ 
Daarna vertellen zij elkaar in het rondje “wel & wee” hoe het met een 
ieder gaat. Het zij binnen het gezin of wat ze bezig houdt in het 
dagelijkse leven. We blikken terug op de afgelopen periode zoals in 
dit geval de Pasen met de verbeelding op de poster en de Bazar die 
gehouden is, dat zijn zo de onderwerpen. 
We bespreken het rooster qua invulling naar het einde van het jaar 
toe maar ook het eerste deel van 2019. We richten ons nu 
voornamelijk op de adventtijd en hebben in februari een volgende 
afspraak om de creamiddag, 16 maart 2019 & Pasen te bespreken. 
Tevens zijn wij aangesloten bij de Brabantse Wal (Halsteren, Nieuw-
Vossemeer, Steenbergen, Ossendrecht & Bergen op Zoom) waarin 
wij ook een bijdrage leveren of deelnemen aan activiteiten.   
De uitnodiging voor de kinderen zal nog volgen voor een 
kinderdienst met het thema ‘Gebed en vogels’ in Ossendrecht op 4 
november om 9.45 uur. 
Zo ziet u dat wij voor onze kinderen graag betrokken blijven en ons 
inzetten om de kinderen te vertellen over  “het geloof”. 
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V AN DE KERKRENTMEESTERS  
Kerkbalans 
Tot en met de maand augustus is er ruim € 12.000 ontvangen voor 
Actie Kerkbalans. Dit is bijna 50% van het toegezegde bedrag. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
 
UITNODIGING KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere eerste maandag van de maand kunt u op  
de koffie komen. Iedereen mag komen.  
Op maandagochtend  1 oktober, 5 november en 3 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 
 
 
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 € 25,00  voor de kerk! Doet u mee? En laat 
het ook weten aan uw buren, des te sneller is de container vol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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COLLECTE VOOR HET WERELDDIACONAAT OP 14 OKTOBER 
 
Leven van visserij in Nepal 

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om 

voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de 

kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.  

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van 

vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer 

inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) 

helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het 

verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de 

aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens 

bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis. 

 

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens 

de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen 

geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.  

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij 

stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar 

door voldoende voedsel kopen.  

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale 

projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. 

Doet u mee? Geef in de collecte. 

 

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij 

 

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

Hartelijk dank! 
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Een heel gewone man 
 
 
Een heel gewone man, 
liep zomaar door de straten 
 
Een ieder die Hem zag, 
kon zomaar met hem praten. 
 
Toch was Hij niet gewoon 
Men zei: Hij is Gods Zoon 
 
De blinden liet Hij zien 
Verlamden liet Hij weer lopen 
 
Een ieder die genas 
ervoer wie Hij werk’lijk was 
 
Oprecht en zo gewoon 
een toonbeeld van Gods Zoon 
 
Hij stierf aan ’t kruis 
stond op uit het graf 
nam daarmee onze zonden af 
 
Die heel gewone man, 
loopt niet meer door de straten 
 
Maar een ieder die het wil, 
Kan toch nog met Hem praten. 
 
 
Cobie Verheij de Peuter.       
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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: 
 
 
 
 
 
 


