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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   6 oktober:  10.00 uur: Ds. E van Rooijen; Noordeloos 
 1e collecte: Kerk en Israël 
     2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 13 oktober: 10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Wereldvoedseldag 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 20 oktober: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 27 oktober:   10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
    3 november:10.00 uur: Ds. A Groenendijk- Meindersma 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending  
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KERKBLAD 
Kopij voor het volgende kerkblad ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 
26 oktober.  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
TOT HOEVER TELT U EIGENLIJK…..? 
 
Tot de top 5 van bekende  Bijbelverhalen (in Nederland althans) 
behoort het verhaal van David en Goliath.  Het is ook een prachtig 
verhaal. De underdog verslaat de torenhoge favoriet: Goliat, bijna 3 
meter lang, bewapend met een enorme lans en groot zwaard,  en 
gepantserd tot en met, bespot Israël en Israëls God. Vleesgeworden 
arrogante macht. Tegenover hem David. Jong , rossig en mooi van 
gestalte, vermeldt de tekst. Een mooi-boy, zouden we vandaag 
zeggen. Een knappe  tengere herdersjongen. En de áchtste zoon 
van Isaï. 
 
 Nou ja, denk je misschien, wat doet dát laatste er nu toe? Had er 
niet gewoon kunnen staan dat David uit een groot gezin komt. Nou, 
nee dus. Dat getal 8 doet er wezenlijk toe.  In de Bijbel is het getal 7 
het getal van volheid. In zes dagen schiep God hemel en aarde en 
de zevende dag rustte Hij. Zo tellen we onze dagen: zeven dagen 
per week. 52 weken per jaar. Dat is de natuurlijke orde.  Nu worden 
joodse jongetjes op de 8ste dag besneden. Dat is de dag die buiten 
die natuurlijk orde valt. Het is de dag van het verbond met de Heer. 
Zoals ook de dag van de opstanding van Jezus Christus de achtste 
dag is (want de eerste dag van een nieuwe week). De achtste dag:  
dat is niet de dag van de wetenschappelijk bewezen feiten, niet de 
dag van de van de glasheldere logica, niet de dag  van ‘zo lopen de 
dingen nu eenmaal, helaas’,  niet de dag van het noodlot. De achtste 
dag is de dag van geloof, van hoop, van liefde. Van vertrouwen en 
verwachting.  
 
Dat David de achtste zoon is heeft hier alles mee te maken. Met zijn 
vijf stenen slingert a.h.w. de vijf boeken van Mozes (de Thora: 
Genesis t/m Deuteronomium ) in het gezicht van Goliat  3 meter lang 
wordt van hem gezegd.  Een mens die de menselijke maat (zeker in 
die tijd) ver te boven gaat. Een mens die zich een god waant. En 
zich daarnaar gedraagt. Je komt Goliat telkens weer tegen in deze 
wereld. In een economie die de menselijke maat ver overstijgt en 
mens en aarde uitput. En een Moloch wordt aan wiens belangen 
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mensen ondergeschikt worden gemaakt.  (Moloch was een afgod 
aan wie mensen werden geofferd)  Je ontmoet Goliat in 
machthebbers die miljarden en miljarden  investeren om  in de 
wapenwedloop als eerste over de streep te kunnen komen. En je 
ontmoet hem in overmachtige bureaucratie waarbij mensen zich 
miskend en machteloos voelen. En je ontmoet hem in zoveel meer. 
Goliat spot met de God die menslievendheid tot het hart van zijn 
handelen heeft gemaakt.   
 
Als we als kerkenraad zorg hebben over de voortgang van ons 
kerkenwerk, dan gaat het in de kern van de zaak niet om het 
voortbestaan van onze gemeente omwille van haarzelf.  We zijn 
geroepen om in onze omgeving getuige te zijn van de God van 
David. En van de Zoon van David.  Met verhalen zoals die over 
David en Goliat. En die verhalen door te geven. Verder te vertellen. 
Ernaar te leven. In het geloof dat juist dit de verhalen zijn die 
mensen de heilzame, Gods, weg wijzen in hun levens.  
 
We kunnen in ons dagelijks leven niet om Goliat heen. Ook 
christenen niet. Goliat zoekt ons wel op. We worden door hem 
uitgedaagd . Hij jaagt ons angst aan. Dat wil hij in ieder geval. We 
zullen op hem ingaan. En daarbij zijn we  gemeente van de achtste 
dag. Althans, dat is onze roeping.  Tel tot acht! Wees een 
Davidische club! Afstammelingen van de Zoon van David. Met Zijn 
Woord en Geest als een slinger met 5 stenen.:  “Goliat, kom maar 
op!” 
 
UIT DE GEMEENTE: 
Rectificatie: In de vorige editie van het kerkblad is een storende fout 
geslopen in het  ‘in memoriam’ van Wim Quak.  Daarin werd 8 juli als 
datum vermeld van zijn begrafenis. Echter:  8 juli is de datum van de 
begrafenis van Glijn Walpot. De juiste datum van de uitvaart en 
begrafenis van Wim moest zijn: woensdag 14 augustus.  
Miranda Wisse heeft, na een langere periode waarin veel zorg moest 
geregeld en verleend,  onlangs haar moeder verloren. Ook is er bij 
Joris en Miranda  zorg om zoon Joost die al langere tijd met een 
oogaandoening kampt die gevolgen heeft voor het zicht. Hopelijk 
kan de juiste therapie worden gevonden. We wensen Joost en zijn 
ouders in dit alles kracht en vertrouwen toe.  



6 
 
Mw. Engelvaart moest onverwacht in het ziekenhuis worden 
opgenomen maar is nu gelukkig weer thuis. Dat verder herstel 
voorspoedig zal mogen verlopen.  
Zonder nog anderen hier bij name te noemen  willen we ook denken 
aan degenen die  thuis met (chronische ) ziekte of zorgen te kampen 
hebben. Spannend soms voor zowel kinderen als hun ouders. En 
soms was er sprake van een korte ziekenhuisopname. Dat allen de 
ontferming van God en zorgzame nabijheid  van mensen zullen 
mogen ervaren.  
 
TERUGBLIK STARTZONDAG: 
Op deze zondag, 22 september jl. , hebben Tessa Backer, Leontine 
Bardelmeijer-van Herk en Marjolein de Waard in het midden van de 
gemeente openbare belijdenis gedaan. Niet vanzelfsprekend in deze 
tijd. We zijn als gemeente blij met hen en dankbaar dat zij deze stap 
hebben willen zetten. Zij mogen zich dochters van God weten. Niet 
vanwege hún grote geloof (zelf zouden ze dat niet durven beweren) 
maar wel omdat zij geloven dat er Eén is die voor hen instaat en er 
Zijn leven ook voor hen over heeft gehad. Kortom: vanwege Gods 
genade dus. Dat is een solide fundament voor hun levensweg. We 
wensen hen daarbij alle zegen toe. Joke Bomas en Gert-Jan de 
Jager hebben afscheid genomen van hun ambt. Joke als ouderling, 
Gert-Jan als diaken.  Gelukkig blijft Joke het scribaat verzorgen en 
ook de notulen van de kerkenraad.  Kees van Strien is bevestigd in 
het ambt van diaken. Fijn dat hij de kerkenraad komt versterken. En 
zorg wil dragen voor het diaconaat. We wensen hem Gods zegen in 
de uitoefening van zijn ambt.  
 
AMBTSDRAGERS 
Zoals u in het verslag vanuit de kerkenraad kunt lezen is er zorg 
vanwege het tekort aan ambtsdragers. M.n. ouderlingen op dit 
moment. Twee van de vier plaatsen zijn vacant. Natuurlijk betreft de 
zorg de voortgang van het kerkelijk werk. U heeft daar allen een brief 
over gekregen. Op dit moment is het zo geregeld dat de beide 
aanwezige ouderlingen zorg dragen voor alle vier wijken. Dat 
betekent dat zij alleen het pastoraat kunnen doen dat echt 
noodzakelijk is vanwege een  ingrijpende situatie. (het z.g. 
‘crisispastoraat’)  Het ‘gewone’ , reguliere pastoraat zal alleen op 
afroep plaatsvinden. Maar wij verwachten daarbij dat ouderlingen  
niet zo snel voor dit reguliere pastoraat gebeld zullen worden. 
Meestal omdat er niet direct behoefte is aan bezoek van een 
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ouderling. Een enquête die wij enkele jaren geleden hielden gaf dit 
ook aan. Predikant en ouderlingen zijn zeker welkom als zij bellen, 
maar bezoek wordt niet noodzakelijk geacht. De behoefte wordt niet 
gevoeld. En: ‘een ander heeft het misschien harder nodig dan ik’.  
Daarover valt één en ander te zeggen. (bijvoorbeeld over 
verwachtingen van het bezoek, over veranderingen door de tijd 
heen). Dat doe ik niet op deze plaats. Wel wil ik noemen dat er bij dit 
alles toch iets verloren gaat van het ‘omzien naar elkaar’. En daarbij 
hoeft het helemaal niet om ‘crisissituaties’ te gaan.  Vaak leidt juist 
‘gewoon’ pastoraat tot een onverwacht goed of fijn gesprek. En dat 
komt bij een tekort aan ouderlingen onder druk te staan. We kunnen 
te weinig betrokken raken op elkaar.  Deze zorg is niet alleen die van 
de kerkenraad, maar van ons allemaal.  De kerkenraad heeft o.a. 
gesproken over de vraag wat de reden kan zijn dat onze gemeente 
geen ambtsdragers voortbrengt. Geen tijd? Of geen prioriteit? Geen 
zin? Onzekerheid over eigen geloof? Zou de gemeente worden 
gemist als zij er niet meer zou zijn?  En wat wordt dan gemist? 
Antwoord op zulke vragen kan de kerkenraad niet alléén geven. Het 
gaat ons allen aan. Laat u het de kerkenraad maar weten 
Er is zorg, maar geen somberheid of moedeloosheid. Er is bij dit 
alles zeker ook vertrouwen en hoop. Ook als het even anders gaat 
dan wij  voor ogen hebben. Maar, om met de meditatie over David 
en Goliat te spreken: wie van ons pakt nú de slinger en de stenen 
op? Je hoeft daar geen Goliat voor te zijn. Juist niet!  
 
TENSLOTTE: 
In de afgelopen jaren had ik in de week geen specifieke vrije dag. 
Gaandeweg merkte ik dat ‘een vrije dag’ er meer en meer bij in is 
gaan schieten. Daarom wil ik voortaan graag de vrijdag reserveren 
voor vaste vrije dag. Natuurlijk zal ook op die dag op meldingen die 
vanwege noodzaak om snelle reactie vragen, worden gereageerd.  
Een feestelijke gebeurtenis in de familiekring:  Op zondag 13 oktober 
hopen 3 dochters met hun partners (die in Heiloo en Egmond aan 
Zee wonen)  samen vijf van onze kleinkinderen ten doop te houden. 
Dat zal gebeuren in de protestantse gemeente van Heiloo door één 
van de predikanten aldaar, ds. Hanneke Ruitenbeek. 
Vanzelfsprekend hopen Karin en ik daarbij   aanwezig te zijn. 
Hoewel nog het nog een paar weken duurt meld ik nu alvast dat we 
van 1 tot en met 12 november afwezig zullen zijn. Voor waarneming 
is gezorgd. In de volgende editie meer informatie.  
Een hartelijke groet. Ds. Henk van Het Maalpad  
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Jaarkalender seizoen 2019/2020 

Oktober  

Maandag 28   Repeteren 
gelegenheidskoor 

Aanvang 19.30 uur 

Donderdag 17 Kerkenraadsvergadering  Aanvang 19.30 uur 

November  

Zondag 10 Viering HA in de kring ds van 
Oudheusden 

Zondag 17 Doopdienst   

Maandag 18 Vergadering ZWO-
commissie 

 

Woensdag 20 Dankdag dienst Aanvang 19.00 uur 

Woensdag 20  Gemeentevergadering  Aanvang na de 
dienst 

Donderdag 21 60+middag Van 15.00 – 17.00 

Donderdag 21 Kerkenraadsvergadering Aanvang 19.30 uur 

Zondag 24 Laatste zondag kerkelijk 
jaar 

 

Zondag 24  Jongerengroep  Na de dienst 

Zaterdag 30 Dankjewel moment 
vrijwilligers 

Van 16.00 – 18.00 
uur 

 
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. 
25-10-1949.Dhr. A.  Verboom. Stationsstraat 17. 4675CG St.Ph. 
  
Hartelijk gefeliciteerd.  
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een goede 
verjaardag, en Gods zegen over het nieuwe jaar. 
 
 
Antwoord van de rebus op blz. 14 
De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  6 okt. Judith Mark Wisse 
13 okt. Lizette en Amanda Annemiek Verboom 
20 okt. Leontine en Chantal Babette Reijngoudt 
27 okt. Lisa en Anouk Joost Wisse 
  3 nov. Marjolein en Christian Pieter Jan de Waard 
10 nov. Heleen en Naomi Jop de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  6 oktober: Meta 
13 oktober: Natalie 
20 oktober: Sylvia 
27 oktober: Fanny 
  3 nov: Mariella 
10 nov: Irene 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 6-10 Martijn en Joke     Voor vragen over de kerktaxi kunt 
13-10 Bram en Coby       u tot zaterdagavond contact opnemen 
20-10 Rien en Agnes       met Sylvia Reijngoudt 
27-10 Sjaak                      tel.  0167-573717 
  3-11 John en Lisa         of:     06- 28755011 
10-11 Sylvia 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In oktober hoopt Wendy Geluk de bloemen te verzorgen. 
In november is de beurt aan Nel Nunnikhoven  
 

WIE WIL MIJ HELPEN? 
  
Arend is op zoek naar nog 2 mensen die willen helpen de 
speakerboxen van het Heyligers orgel te verbouwen. Omdat er nog 
steeds tijdens de diensten resonantie hoorbaar is moeten de 
frontspeakers gescheiden worden van de woofers in de bestaande 
speakerboxen. In het kort houd dat in dat de frontspeakers in een 
aparte box moeten komen die voor de bestaande woofer box 
geplaatst gaan worden. Als u meer wilt weten over deze klus, 
schroom niet en kom na de dienst even naar mij toe dan kan ik u 
precies vertellen en laten zien wat de bedoeling is. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

De kerkenraad heeft donderdag 19 september vergaderd. Hieronder 
enkele punten uit de vergadering. 
Ds. Henk van het Maalpad leest als opening Lucas 10 vers 1 – 11 en 
een artikel uit woord & dienst, met als thema kerk in de buurt. Naar 
aanleiding van deze inleiding hebben we direct een levendig 
gesprek. We bespreken met elkaar de ontstane situatie, dat er nog 
maar twee ouderlingen over zijn na de startdienst.  
De kerkenraad is vanwege deze zorgen kort bijeen geweest en heeft 
een brief naar alle gemeenteleden gestuurd om onze zorgen te 
delen. Ook het uitblijven van enige reactie bespreken we met elkaar, 
hoe kunnen we met elkaar deze kerk in stand houden, wat is onze 
kerk ons waard. 
De leiding van de KND is bijeengeweest, u leest van hun 
vergadering elders in dit blad. De jongeren van de jongerengroep 
gaan gezamenlijk een jeugddienst voorbereiden,  
Ook leeft de intentie om op 8 december in de middagdienst een Top 
2000 dienst te organiseren. Vanuit de kerkenraad zit Gert-Jan 
Boudeling in de organisatie. 
Er wordt met school nog gesproken over een schoolkerkdienst, 
wanneer deze ingepland zal gaan worden. 
Het geluid in de kerk blijft een aandachtspunt van het College van 
Kerkrentmeesters, zij hebben nog geen overleg gehad. 
Bij de ingekomen post zaten consideraties betreffende tijdelijke 
dienst en hulpdiensten. Wij als kerkenraad hebben ingestemd met 
deze ordinanties. 
De ZWO/diaconie heeft een vergadering gepland voor 18 november. 
Rita Boudeling zal na vele jaren afscheid nemen van de ZWO-
commissie. De commissie zoekt nog een nieuw lid.  
Op 29 augustus is er een overleg geweest met de kerkenraad van 
Halsteren/Nieuw Vossemeer. Dit overleg is als zeer warm en 
waardevol ervaren, men heeft zorgen en vreugde gedeeld met 
elkaar. Er is gelijk een nieuwe datum voor een vervolg overleg 
gepland, augustus 2020. 
Zaterdag 30 november willen we weer een bedankmoment 
organiseren voor alle vrijwilligers binnen onze kerk. Noteer deze 
datum! Van 16.00 – 18.00 uur. 
De werkkalender nemen we door en brengen enkele wijzigingen en 
aanvullingen aan.                                                                                                         
De avondmaalsviering van 17 november wordt verzet naar 10 
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november en op 17 november zal er een doopdienst gehouden 
worden. 
Vanuit de kerkenraad zullen Kees van der Reest en Ike de Jager 
zitting hebben in de kerstcommissie. 
Er wordt nog bekeken of er dit seizoen behoefte is aan 
bijeenkomsten voor de 30+ groep. Komt volgende vergadering terug 
op de agenda. 
We bespreken de zorgen en vreugdes uit de gemeente met elkaar.  
De dominee zal van 1 tot en met 12 november afwezig zijn. 
Voor Gert-Jan de Jager is het de laatste vergadering na acht jaar 
diaken geweest te zijn. Joke zal nog wel bij de vergaderingen zijn 
voor verslaglegging, maar heeft geen stem meer. We bespreken nog 
hoe we e.e.a. vormgeven bij deze, voor ons nieuwe, functie van 
scriba zonder ouderlingschap.  
We besluiten de vergadering met het zingen van lied 971 vers 2 
De volgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor 17  
oktober. 

 
GELEGENHEIDSKOOR  
Het gelegenheidskoor gaat weer beginnen met repeteren op 
maandagavond 28 oktober.  Aanvang 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. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 4 SEPT. 
 Cash Bonnen Totaal 
Zending (deur) € 58,12 € 31,00 € 89,12 
Kerk 70,15 36,50 106,65 
Diaconie 57,10 47,50 104,60 
Diaconie (deur) 51,61 32,00 83,61 
Avondmaal 59,20 17,50 76,70 
Onderhoud 162,72 74,50 237,22  
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Van de ZWO-groep 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie 
en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
 
Gebed voor Syrië 
 
Achtergrondinformatie. 
Na acht jaar oorlog in Syrië is er nog steeds geen uitzicht op vrede. 
Er zijn nog altijd gebieden waar gebombardeerd of gevochten wordt. 
In andere gebieden is de oorlogsdreiging minder en wordt 
geprobeerd weer een leven op te bouwen. Voor veel van de 6,5 
miljoen intern ontheemden rest niets beters dan terug te keren naar 
hun oorspronkelijke woonplaats. Zonder steun is de toekomst 
donker. Wij bidden voor hen.  
 
Gebed.   
Goede God, 
We bidden voor de mensen in Syrië.  
De oorlog daar heeft de levens van zoveel miljoenen mensen 
verwoest en op de kop gezet. 
We bidden voor de mensen die nog altijd niet de bescherming 
hebben van een eigen huis,  
maar in tenten of zelf gefabriceerde woningen moeten leven, in Syrië 
zelf of in buurlanden Libanon, Jordanië en Turkije. 
We bidden voor die mensen die proberen terug te keren naar Syrië, 
hoe moeizaam en onzeker ook.  
Bescherm hen, God, en geef hoop voor de toekomst. 
We bidden voor de kerken in Syrië die hulp bieden aan mensen die 
alles hebben verloren.  
Geef christenen moed en wijsheid om daarin de juiste beslissingen 
te nemen.  
Laat de Syrische kerken en hun gebouwen,  
een plek van hoop mogen zijn temidden van de pijn en verdriet na 
jaren van oorlog. 
God, U bent onze schuilplaats. 
Amen. 
 
de ZWO-groep 
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Kijkje bij het kind 
Net zoals de Here God voor Hanna (Samuël 
1:1-2:10) heeft gezorgd (hart) zorgt Hij ook 
voor ons .Toen ze verdrietig was (traan) ging 
ze bidden tot God (handen).  
De Here God luisterde naar haar en ze  
kreeg Samuël.  
Daarna was ze zo blij en dankte God door 
een mooi lied te zingen (muzieknoot).  
Om de ketting persoonlijk te maken is er ook 
een leeg gezichtje toegevoegd, waarin de kinderen zichzelf kunnen 

tekenen. Op deze manier kunnen de 
kinderen de ketting dragen en weten 
dat God altijd bij hen is. 
Wat een mooi gezicht om ook de 
kleinste van de oppasdienst terug te 
zien komen, samen met de 
kindernevendienstkinderen, met 
zo’n mooie ketting op hun nek. 
 
Op Startzondag, 22 september, 
hebben we met een grote groep 
kinderen presentjes gemaakt voor 
vele mensen. Voor twee personen 
een cadeau als dank voor hun 
bewezen dienst. Een 
welkomstgeschenk aan een nieuwe 
ambtsdrager & drie van onze leden 
die belijdenis deden. We hebben de 
kinderen uitleg gegeven over deze 
gebeurtenissen en hebben alles 

binnen de tijd gereed kunnen krijgen.  
Een mooie start van het kerkelijke jaar. 
 
 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:  7 oktober 
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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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: 
 
 
 
 
 

 
 
 


