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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   3 okt.: 10.00 uur: Ds. A. de Raad; Zoetermeer 
 Collecten: Kerk en Israël, Onderhoud en Diaconie 
 
 
10 okt.: 10.00 uur: Prof. Vonck; Brasschaet 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending 
 
 
17 okt.: 10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
 
24 okt.: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending 
 
 
31okt.: 10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
 
  7 nov.  10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
                        Viering H.A. Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening          
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending 
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KERKBLAD 
Kopij voor het novembernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk vrijdag 29 oktober.  
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
‘Zijn Woord wil deze wereld omgekeerd’……(Lied 1001)  

Tijdens de dienst op startzondag 19 september j.l.  werd gelezen 
Marcus  9 : 30 - 37. Kern van dit gedeelte is dat Jezus zijn discipelen 
leert hoe het er aan toegaat in het Koninkrijk van God. De leerlingen 
zijn bezig met de vraag  wie van hen vooraan zal staan in Gods 
Koninkrijk. Een herkenbare vraag in onze wereld. Wie heeft het voor 
het zeggen? Wie staat centraal? Wie is de belangrijkste? Het lijkt net 
als de gesprekken bij de formatie van een regering of het verdelen 
van de posten in de ministerraad. Ieder wil het eigen ego of 
partijbelang  laten gelden. (Overigens is minister het Latijnse woord 
voor dienaar.) 
Jezus zegt: wie de belangrijkste wil zijn zal de minste van allemaal 
zijn en aller dienaar.  
 
De NBV laat in haar vertaling al een betekenis van deze zin 
doorklinken. Zij vertaalt: wie de belangrijkste wil zijn  moet de minste 
van allemaal willen zijn en ieders dienaar.  Maar dat ‘moet…willen 
zijn’ staat níet in de oorspronkelijke tekst. Volgens mij spoort Jezus 
zijn leerlingen hier daarom ook niet aan tot een competitie in 
dienstbaarheid. Waarbij geldt dat wie het meest dienstbaar is 
geweest, bij God  op de eerste plaats eindigt. (Overigens is dit 
laatste op zichzelf wel een Bijbelse gedachte. Jezus eigen leven en 
sterven  is daarvan het grote voorbeeld.)  Maar hier, in dit verband,  
wordt iets ánders bedoeld. Jezus zegt hier m.i. dat de vraag naar wie 
de belangrijkste is sowieso niet past  in het Koninkrijk van God. Wie 
vanuit die vraagt leeft, leeft berekenend. Die meet zich af aan 
anderen. Die is voortdurend bezig met een wedloop in 
dienstbaarheid. Maar zo doende  zul je bedrogen uitkomen. Dacht jij, 
omdat je meende voorop te lopen,  als eerste te finishen, blijk je de 
laatste en heb jij nog een ronde te gaan.  
 
Laat de vraag naar wie de belangrijkste is toch helemaal 
achterwege! Doe in het licht van Gods koninkrijk gewoon wat je moet 
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doen. Wat dat is? Jezus plaatst een klein kind in het midden van de 
kring van zijn leerlingen.  Hij zegt daarbij niet  dat je moet worden als 
een kind om het koninkrijk binnen te gaan. Dat noemt Hij wel op een 
ándere plaats in het evangelie. Maar hier zegt Hij dat het erom gaat 
zo’n kind te ontvangen, in Zijn Naam. Dan haal je tot je verrassing  
Jezus, en God zelf, ‘in huis’.  
Zo’n kind. En met dat ‘zo’n’ wordt bedoeld de weerloosheid, de 
kwetsbaarheid en de geringheid van dit kind.  In Jezus dagen 
helemaal als kinderen wees waren. Wie komt er dan voor hen op? 
Wie zal er dan voor hen instaan? Maar ook als ze geen wees waren 
telden ze toentertijd niet echt mee in de ‘grote mensen wereld’.  
 
In Zijn Naam ‘zulke kinderen’ ontvangen: Daarmee  wordt de 
gemeente van Christus de weg van het koninkrijk Gods gewezen. 
Buigen voor wie weerloos is, of kwetsbaar in het leven staat  of 
onaanzienlijk is (natuurlijk dan in de ogen van wie zich belangrijk 
achten) Voor hen buigen en hen ontvangen. Hen opmerken. Hen 
zien. Hen horen. Zich voor hen openstellen. In Jezus Naam. Dan 
gebeurt er iets groots! Je ontvangt Jezus en zelf God.  Vraag niet 
hoe. Dat is het geheim van God zelf.  
 
In de startdienst klonk hierbij ook het gebed dat aan Franciscus van 
Assisi is toegeschreven. Niet bedoeld voor zittende-, afscheid 
nemende- of aantredende ambtsdragers alleen, maar voor ieder die 
zich lid van de gemeente van Christus wil weten.  
 
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar angst is, of haat, of onverschilligheid  
laat mij vergeving brengen waar schuld mensen gevangen houdt,  
laat mij eenheid brengen waar tweedracht mensen uiteen drijft,  
Laat mij waarheid brengen waar wordt gedwaald  
en mensen verdwalen  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis verloren lopen,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  
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Heer, laat mij er naar streven 
niet te worden getroost, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet te worden geliefd, maar lief te hebben.   
 
Want het is toch door te geven, dat wij zullen ontvangen  
en door niet onszelf te zoeken, dat wij zullen vinden  
en door te vergeven, dat wij zelf vergeving zullen ontvangen 
En als wij sterven, zult u ons doen ontwaken tot eeuwig leven. 
 
(PS. De titel van deze overdenking komt uit Lied 1001. Een 
eigentijdse uitvoering is te zien en horen via : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M    
Syb van der Ploeg - Lied 1001: De wijze woorden en het groot 
vertoon | Petrus in het land | KRO-NCRV) 
 
BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 
Janny Bolier-Verhage  ondergaat momenteel nog de nabehandeling 
van het verwijderen van een huidtumor. Deze behandeling duurt nog 
even. Hopelijk met goed resultaat. 
Matty Quist zal ter behandeling van depressieve klachten 
waarschijnlijk binnenkort tijdelijk opgenomen worden in Emergis in 
Goes. We hopen van harte dat het haar zal helpen weer grond onder 
de voeten te vinden.  
Van Bram Nouwen overleed schoonzoon  Bram Quist, echtgenoot 
van zijn dochter Ina. Het valt zwaar om van naaste familie afscheid 
te moeten nemen. Zeker ook als ouders kinderen overleven. Dat 
gaat tegen de  gang van het leven in. Dat allen kracht  en troost van 
God, en liefde van mensen,  mogen ontvangen om dit verlies te 
dragen. 
Peter Jan en Lizette Fontijne – de Waard verloren vader en 
schoonvader Henk Fontijne. Dat ook zij, en hun familie, de 
liefdevolle Nabijheid van God en mensen zullen mogen ervaren.   
Zonder verder andere namen te noemen wensen we allen die te 
maken hebben met ziekte en zorg kracht van Boven en liefdevolle 
zorg van mensen toe.   
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M
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AFWEZIGHEID PREDIKANT 
Van 1 t/m 14 oktober ben ik afwezig. Voor waarneming is gezorgd. 
Joke Bomas  (tel. 06-55107947) is aanspreekpunt voor de 
gemeente. In voorkomende gevallen kan zij u in contact brengen 
met de waarnemend predikant.   
 
TENSLOTTE: 
Ik noemde hierboven al de startzondag. We zijn dankbaar dat we in 
die dienst Rien Tichem in het ambt van ouderling konden 
bevestigen. En wensen hem toe dat hij zijn ambt in onze gemeente 
met zegen zal kunnen uitoefenen. Ook namen we afscheid van Ike 
de Jager als ouderling. We zijn er dankbaar voor dat hij onze 
gemeente in zijn ambtstermijn als trouw ouderling heeft gediend. 
Mooi ook  dat er in de diensten steeds meer naar het ‘normaal’ kan 
worden teruggekeerd. Het weer samen kunnen zingen  verrijkt zeker 
onze diensten.  
De zaterdag voor de startzondag was een BBQ georganiseerd. Zelf 
kon ik door verplichtingen elders helaas niet zelf aanwezig zijn, maar 
ik hoorde goede berichten. Zowel wat betreft de het aantal 
deelnemers alsook de sfeer.  Fijn dat het elkaar ontmoeten ook op 
wijze weer mogelijk blijkt. 
 
U allen een hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
BBQ 18 SEPTEMBER. 
18 september hadden we de BBQ van de kerk, bij de familie Nell. Er 
waren 58 personen aanwezig, dit vonden wij verassend veel. Het 
was dan ook erg gezellig. Mooi was dat er ook heel veel kinderen 
waren, die zich op buiten uitstekend vermaakten. We zijn de familie 
Nell dankbaar voor het beschikbaar stellen van hun erf, maar zeker 
ook voor het vele werk dat zoiets toch altijd met zich meebrengt. 
Een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.   
Met vriendelijke groet, Gert-Jan Boudeling 
Zuidweg 1 
4675 RR St. Philipsland 
 
 Aanvulling op bovenstaand bericht: 
Op de website vindt u foto’s van de BBQ. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op 16 september. 
De leiding van de kindernevendienst hoopt met de kinderen naar de 
Ark van Noach te gaan. Deze ligt in de maand september nog in 
Vlissingen. 
We bespreken het avondmaal. Voorlopig houden we dit met de 
plastic bekertjes, waarin wel duidelijker zal worden waar wijn en 
waar druivensap in zit. Ook de rest van de coronamaatregelen wordt 
besproken. We blijven bij de huidige maatregelen, dus de kerk van 
vooraf aan vullen en de collecten bij de uitgang. 
Bij de voordeur is er een drempeltje. Er zal gekeken worden of er 
een vloeiende overgang kan komen, zoals dat nu ook is bij de 
keuken en consistorie. 
De ZWO/diaconie heeft inmiddels het bedrag dat er uit 2020 nog 
was, besteed. 
Het beamteam (welke de powerpoint presentaties verzorgde) is bij 
elkaar geweest. Wanneer er een dienst is waarbij de beamer 
gebruikt gaat worden, wil zij hun medewerking verlenen. Elders in 
het kerkblad worden zij bedankt voor hun werk. 
Alle 75+ leden hebben (opnieuw) een contactpersoon toegewezen 
gekregen. Er waren namelijk wat gaten ontstaan door vertrekkende 
contactpersonen. 
De beroepingscommissie moet nog een datum plannen om bij elkaar 
te komen. Dit wordt vervolgd. 
Voor de plaatselijke regeling die opgesteld moet worden, zullen we 
eerst willen bepalen wat voor gemeente we willen zijn. Er zal ook 
met de gemeenteleden van gedachte gewisseld worden over 
bepaalde onderwerpen. Daarna kunnen allerlei zaken opgenomen 
worden in de plaatselijke regeling. Hier praten we in de volgende 
vergadering verder over. 
De solvabiliteitsverklaring is aangevraagd, maar hier is nog geen 
reactie op. 
De kerkrentmeesters hebben gekeken naar het omzetten van de 
collectebriefjes naar plastic munten, maar hier wordt vanaf gezien uit 
financieel oogpunt. 
Er is tot nu toe 50% van de actie kerkbalans 2021 binnen. 
De gemeentevergadering wordt gepland op 17 november, na de 
dienst op dankdag. De kerstcommissie zal weer samengesteld 
worden en bij elkaar komen om kerst voor te bereiden. 
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De ouders van Tommie Uijl en Samuel Bardelmeijer hebben 
aangegeven hun kind graag te willen laten dopen. Een datum wordt 
nog gezocht. 
Nu Ike de Jager stopt als ouderling en voorzitter, zal Gert-Jan 
Boudeling de functie van voorzitter op zich nemen. 
De volgende vergadering wordt gepland op woensdag 20 oktober. 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST 
  3 okt.:  Anneke Fanny 
10 okt.:  Leontine Natalie 
17 okt.: Judith Sylvia 
24 okt.: Arie/Alexandra Irene 
31 okt.: Erna Mariella  
  7 nov.: Judith Heleen  
 
ROOSTER KERKTAXI 
  3 okt.: Martijn en Joke 
10 okt.: Sylvia                   Contactpersoon voor de kerktaxi 
17 okt.: Sjaak                    is Sylvia Reijngoudt. 
24 okt.: Bram en Coby      Tot zaterdagavond kunt u contact 
31 okt.: Martijn en Joke     met haar opnemen. 
  7 nov.: Rien en Agnes     Tel. 0167 573717 / 06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In oktober zal Marie Maas de bloemen verzorgen, in november 
hoopt Joke Bomas dat te doen.  
 
BEAMTEAM 
Vanaf het begin van de corona periode is Joke Bomas (in het begin 
met hulp van Freek) powerpoint presentaties gaan maken voor de 
online kerkdiensten, welke we op de beamer konden volgen. Later 
heeft zij versterking gekregen van Irene Boudeling en Daniël 
Bardelmeijer. Wij willen hen hartelijk bedanken voor al het werk dat 
ze gedaan hebben. Regelmatig moesten ze op internet hard op zoek 
naar het juiste filmpje van een lied, wat niet altijd gemakkelijk was! 
Mede door hun inzet hebben we in het afgelopen anderhalf jaar fijne 
diensten bij kunnen wonen of beluisteren. 
Nogmaals: hartelijk bedankt! 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. Eendrachtstraat 37 
                                                                    4675CR  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. 
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een goede 
verjaardag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar 
 

“Doe mee…. 
”Schoenendoosactie Kleine moeite, groot 
geschenk  
voor kinderen in nood.  
We hopen dat je door een schoenendoos te versieren en te vullen 
met speelgoed, toiletartikelen 
en schoolspulletjes, kinderen 
ergens anders op de wereld 
blij kunt maken. 
Ook overtollige spulletjes kun 
je inleveren, deze worden 
gebruikt om op te vullen, 
schone knuffels, petjes zijn 
o.a. welkom. Er staat hiervoor 
een mand in de kerk.  
Actiefolders met informatie 
liggen achterin de kerk op het 
tafeltje en/of kijk op de  
Website:    
https://schoenendoosactie.
nl/ 
 
T/m zondag 14 november 
kun je de dozen en losse 
spullen meebrengen naar de 
kerk, of meegeven aan 
iemand die naar de Kerk in 
AJP gaat 

https://schoenendoosactie.nl/
https://schoenendoosactie.nl/
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Wow, alweer een maand zijn we verder 
in het jaar en wat is er al veel gebeurt. 
We zijn allemaal weer begonnen met 
school, sporten of andere hobby 
bezigheden. De tijd lijkt wel 
omgevlogen of ben je alweer aan het 
aftellen naar de herfstvakantie?  
Wel was het weer wennen aan school 
en goed opletten om weer veel te leren. 
We mogen weer wat vaker bij elkaar komen en hebben dit met de 
kerk mogen vieren met een barbecue. 
 
We moeten jullie alleen wel vertellen dat het uitstapje naar de Ark 
van Noach niet gelukt is om voor jullie te regelen. Want ook het werk 
van de papa’s & mama’s was erg vol. Aangezien de grote boot maar 
tot eind September in Vlissingen is kunnen we dit helaas niet meer 
voor jullie waar maken. 
Wel kunnen we jullie vertellen dat we eind november weer met jullie 
starten met de advent periode. Op zondag 28 november staat de 
eerste adventzondag in onze agenda en hopen jullie daar in het 
volgende kerkblad meer over te kunnen vertellen. 
 

Oplossing van zoek de 6 verschillen: 
1. hoofddekstel Abraham 
2. tak voor/achter oor van bokje 
3. streep op linker hoorn 
4. tak in linkerbovenhoek 
5. blad naast linkeroor bokje 
6. blad (groot/klein) naast rechteroor 
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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 Beiroet- ruim een jaar later 
Achtergrondinformatie. 
In augustus 2020 veranderde de enorme explosie in de haven van 
Beiroet de levens van vele mensen. 
Zij verloren dierbaren, raakten gewond of raakten alles kwijt. 
Direct na de explosie startte de hulpverlening, die tot op de dag van 
vandaag duurt. 
Ook Kerk in Actie ondersteunt getroffen gezinnen en helpt bij het 
herstel. 
Dat is hard nodig, want Libanon lijdt ook onder een hevige 
economische crisis. 
Wij bidden voor dit zwaar getroffen land. 
 
Gebed. 
Heer onze God, 
We bidden voor de volken en de leiders van alle naties, dat ze met 
elkaar verzoend mogen worden bij het zoeken naar Uw 
gerechtigheid en vrede. 
We bidden in het bijzonder voor Libanon, een gebroken land dat 
zoveel lijdt. We bidden voor de vorming van een nieuwe en 
rechtvaardige regering, voor solidariteit, respect en goed beheer van 
haar natuurlijke hulpbronnen en voor een duurzame en eerlijke 
ontwikkeling van de economie. Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons 
gebed. 
We bidden voor de wereldwijde kerk en in het bijzonder voor de 
kerken van Beiroet die grote menselijke en fysieke verliezen hebben 
geleden. We bidden om kracht van Uw Heilige Geest om hun 
bediening van genezing en hoop voort te zetten. Heer in Uw 
barmhartigheid, hoor ons gebed. 
We bidden voor herstel van scholen, ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen. Dat deze vitale onderdelen van de Libanese 
samenleving opnieuw mogen gaan functioneren, in het bijzonder 
diegene die beschadigd of stopgezet zijn als gevolg van de 
ontploffing en slechte economische situatie. Heer in Uw 
barmhartigheid, hoor ons gebed. 
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We bidden voor degenen die dierbaren hebben verloren door de 
ontploffing, voor hen wiens lichamen zijn ontsierd en voor degenen 
die dakloos en werkloos zijn geworden. Voor hen die een trauma 
hebben meegemaakt, die de hoop hebben verloren en die angst en 
depressie ervaren als gevolg van alle problemen. 
Ga door Heer, troost nabestaanden en help ons te blijven zoeken 
naar gerechtigheid en menselijke waardigheid. Heer in Uw 
barmhartigheid, hoor ons gebed. 
We bidden voor nieuwe energie zodat we verenigd in Uw naam 
mogen blijven werken en verlangen naar Uw koninkrijk dat komt. 
Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons. 
Amen 
de ZWO-groep 
 
GELEGENHEIDSKOOR BEGINT: 
 
We zijn blij te kunnen melden dat we op maandagavond 25 Oktober  
gaan beginnen met de repetities voor Kerstavond.  
Iedereen is van harte welkom op deze avond, ook als u nog nooit 
met ons koor hebt meegezongen, kom het eens proberen of kijken  
of  U het leuk vindt. 
We repeteren 10 maandagavonden achter elkaar tot de 
Kerstzangdienst, en daarna even niet tot 5 weken voor Pasen, dan 
beginnen we weer. U hoeft zich niet op te geven, alleen als U wilt 
komen en  een keer absent  bent, dan graag afmelden. 
telefoon nr: 06 28414772. 
Onze dirigente is Annet de Ruiter, en de organiste is Marieke Wolse. 
Kom fijn zingen, en proef de sfeer en gezelligheid bij ons koor. 
Graag tot 25 Oktober vanaf 19.15 uur. 
 
GEWOON 
 
Heer, 
ik bid U, laat mij U tegenkomen 
in de gewone alledaagse menselijke dingen 
in een handdruk en een glimlach 
in een liefkozing of een traan 
in de kleine dingen om mij heen 
en op elk ogenblik van de dag. 
 
Uit: Toon Hermans. Gebedenboekje 
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 


