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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  2 oktober:   10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a.d. IJssel 
 1e collecte: Kerk & Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
  9 oktober: STARTZONDAG. Ontbijt vanaf 9.00 uur 
 10.00 uur: Ds. S.J. v.d. Hauw; Noordgouwe 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
16 oktober: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
23 oktober: 10.00 uur: Prof. Vonck; Brasschaat 
 1e collecte: Diaconaat 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
30 oktober: 10.00 uur: Ds. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
  6 november: 10.00 uur: Ds. K. Goverts; Dordrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
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KERKBLAD 

Kopij voor het volgende kerkblad, het novembernummer, ontvang ik 
graag uiterlijk zaterdag 29 oktober. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
                                                                                                  

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel’  
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. 

Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept 

verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. 

Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere 

oren horen en met andere ogen zien. 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. 

Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus 

Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, 

gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen 

als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig 

naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van 

een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt 

leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) 

De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, 

is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, 

waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de 

wereld in om genade handen en voeten te geven. 

 
STARTZONDAG. 9 OKTOBER :  ONTBIJT VANAF 9.00 UUR. 
 
Het thema van de PKN is dit jaar: aan tafel. 
Daarom nodigen we u van harte uit om voorafgaand aan de 
kerkdienst met elkaar te ontbijten in de kerk. 
U hoeft zich niet aan te melden. 
HARTELIJK WELKOM! 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op 13 september 2022.  
Gert-Jan Boudeling opende de vergadering en Kees las het gedicht 
“Tot Opbouw” voor. 
We bespreken de zaken over jeugd en jongeren. De 
kindernevendienst hoopt ook een bijdrage te leveren bij de 
startzondag op 9 oktober. Vanaf 9u zal in de kerk het ontbijt 
klaarstaan. U hoeft zich niet op te geven als u mee wilt ontbijten.  
Na het ontbijt zal rond 10u de dienst beginnen waarbij Ds. van de 
Hauw zal voorgaan. In deze dienst zullen we afscheid nemen van 
Gert-Jan Boudeling als voorzitter van de kerkenraad. 
 
Dit jaar valt Dankdag op 16 november. Na deze dienst zal de 
gemeentevergadering plaatsvinden in de kerk. 
Er is gesproken over het zingen van het “Klein Gloria”. Wij zingen dit 
lied al een hele lange tijd. Als kerk zit je niet aan het 'Klein Gloria" 
vast. Er kan ook gekozen worden voor een ander Glorialied na het 
Kyriegebed. In het Kyriegebed wordt de "Glorie" gezongen voor 
God. Dit kunnen allerlei liederen zijn. Een Glorialied wordt niet 
gezongen in adventstijd en in 40 dagentijd. We zetten dit punt op de 
agenda van de gemeentevergadering en zullen dan een beslissing 
maken of we hier iets aan veranderen. 
We ontvingen een mail van Ds. Rietveld. Hij geeft een boek uit en 
heeft een aantal leden uit onze gemeente aangeschreven waarin hij 
zijn boek promoot. 
Het beroepingswerk voor een nieuwe predikant is in volle gang. Er 
zijn gesprekken gepland met twee kandidaten. 
Dominee de Bie, die ons bijstaat in het pastoraat, is al diverse keren 
bij een aantal leden geweest en dat werd als fijn ervaren. 
Doordat Gert-Jan straks afscheid neemt van de kerkenraad, komt de 
functie van voorzitter vrij. Wij zijn dankbaar dat Rien Tichem deze 
functie binnen de kerkenraad wil opvullen. We wensen hem veel 
wijsheid en succes toe. 
Tijdens deze vergadering nemen we ook afscheid van Joke Bomas. 
Zij is al heel wat jaartjes actief (geweest) binnen de kerk. Eerst als 
kerkrentmeester, daarna als ouderling en vervolgens als scriba. 
Doordat Sylvia haar werk overneemt nemen we afscheid van haar. 
Gert-Jan bedankt haar voor al haar werk gedurende al die jaren en 
overhandigt haar een diner-bon. 
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Hartelijke groeten van de Kerkenraad 
UIT DE GEMEENTE 
 
Mevr. de Jager-Boudeling mocht na 8 weken ziekenhuis en 
revalidatie weer thuiskomen. Zij wil iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de kaarten die ze kreeg met haar verjaardag. 
We wensen haar en haar man veel sterkte. 
Mevr. Bouman-v.d.Bos heeft een auto ongeluk gehad en kampt nog 
met pijnlijke, gekneusde ribben. Ook haar willen we sterkte wensen 
bij verder herstel. 
Mevr. Neele-Quist verblijft nog in Emergis,  Oostmolenweg 101, 
4481 PM Kloetinge. We hopen dat zij op korte termijn weer naar huis 
kan en mag. We leven met haar mee. 
Ook proberen we mee te leven met de mensen van wie we hier geen 
namen noemen, maar die het soms ook moeilijk hebben. 
Als gemeente proberen we met elkaar lief en leed te delen.  
Zoals de bijbel ook aangeeft: Romeinen 12:15 - NBV21 
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. F.M.Boogaardweg 68 
                                                                4697GZ Sint Annaland 
17-10-1952.Mevr. R.Wisse-Bonte.Langeweg 55.4675RK  
A.J.P.                                                                                                                                                         
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. 

 
GELEGENHEIDSKOOR 
 
Met het gelegenheidskoor zijn we aan het repeteren voor 8 oktober. 
Na het concert stoppen we 2 weken met de repetities, en   
24 oktober gaan we weer beginnen met repeteren voor Kerstavond. 
Het is fijn om met elkaar te zingen, en we hopen dat jullie er voor het 
Kerstproject allemaal weer bij zullen zijn. 
Iedereen die graag zingt is van harte welkom om mee te doen. 
De repetities zijn op maandagavond om 19.30uur, 
onze dirigente is Annet de Ruiter, en begeleidend organist is 
Marieke Wolse. 

https://dailyverses.net/nl/romeinen/12/15
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Noteer het alvast, en kom gezellig bij ons zingen. 
info: Marianne Nell 0628414772 

 
ROOSTERS  
 
OPPASDIENST                              KINDERNEVENDIENST 
  2 okt.  Lizette Sylvia 
  9 okt.  Corrie Heleen  
16 okt   Leontine Mariëlla 
23 okt.  Arie Natalie 
30 okt. Judith Meta 
  6 nov. Irene           Fanny   
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
  2-10 Sjaak 
  9-10 Bram en Coby         Voor info tot zaterdagavond: 
16-10 Rien                         Sylvia Reijngoudt 
23-10 Sjaak                     0167 573717 
30-10 Sylvia                         06 28755011 
  6-11 Martijn en Joke 
  
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In oktober zal Joke Bomas de bloemen verzorgen. In november Rita 
Boudeling de eerste twee weken, daarna Riet Wisse 
 
GETELDE COLLECTEN OP 30 AUGUSTUS 
 
                  Cash                Bonnen          Totaal 
Kerk           €  52,30 € 96,00 €  148,30 
Avondmaal    55,50 9,50       65,00 
Zomerzen- 
dingscoll.       13,00 36,00 49,00 
Diaconie        31,45  78,50 109,95 
Zending           7,40 17,50 24,90 
Onderhoud 27,30  68,00 95,30 
 
 
 
 



8 
 
 
 
 
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 Pakistan 
 
Achtergrondinformatie. 
In augustus zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de 
heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een 
derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden 
gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen 
mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn 
verwoest of beschadigd. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is 
hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten 
zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in 
Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in 
hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een 
voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor 
hun vee. 
 
Gebed. 
God, bron van alle troost, wij bidden voor de mensen die zijn 
getroffen door regen, orkanen en overstromingen, met name de 
mensen in de getroffen gebieden in Pakistan.  
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. 
Want we vragen het in Jezus Naam, 
Amen. 
 
de ZWO-groep 
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CONCERT THOOLS MANNEN-ENSEMBLE   8 OKTOBER. 
 
Op 8 oktober om 19.30 uur geeft het Thools mannen-ensemble in 
onze kerk een concert . 
Zij gaan dit concert geven met als doel een collecte te houden, ten 
bate van onze kerk. 
Ook als dank dat het koor gebruik mag maken van onze kerkzaal om 
elke dinsdagavond  te repeteren. 
Wij als gemeente moeten daar ook echt gaan luisteren, het wordt 
een prachtig concert, waar ook het gelegenheidskoor van onze kerk 
5 liederen gaan zingen. 
Ik wil U echt vragen op 8 oktober te komen luisteren, en neem wat 
meer mensen mee, zodat het ook echt een volle kerk is, waar de 
zangers en zangeressen voor hebben gerepeteerd. 
Als het U echt niet lukt om te komen, luister dan op onze 
kerkomroep. Ook daar kunt U Uw collecte kwijt. 
Google: Gereformeerde kerk Anna Jacobapolder, ga naar website, 
klik op Kerkomroep, en scrol naar beneden tot je de diensten ziet. 5 
minuten van te voren komt er een live-dienst van 8 oktober, daar op 
klikken.   
Graag allemaal tot dan. 
 
OPLOSSINGEN PUZZELS OP BLZ. 12 
 
Oplossingen:  -Twee woorden: vrede en verdriet 
   -Absalom: mijn vader is vrede 
 
Woorden invullen: David is dankbaar dat hij weer koning mag zijn, 
maar door zijn verdriet om de dood van Absalom kost het hem grote 
moeite om blij te zijn. David neemt geen wraak op mensen die hem 
in de steek lieten of met hem spotten. David probeert weer een 
koning van vrede te zijn. 
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Alweer een maand zijn de kinderen naar 

school en zitten we weer in het ritme. We 

hopen dat jullie alweer een hoop geleerd 

hebben en plezier hebben beleefd aan de 

kindernevendienst tijdens onze zondagsdienst. 

Voor de aankomende startzondag hebben de leidsters weer even bij 

elkaar gezeten om te bespreken welk verhaal we jullie willen 

vertellen. Graag hadden we de voorbereidingen van de 

adventzondagen al in de grondverf willen zetten maar we hebben 

nog geen uitgebreide werkinstructies. 

We kunnen wel verklappen dat het thema dit jaar is; Het gaat 

goedkomen! 
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We zien er naar uit om dit jaar weer (zoals we gewoon waren 

voordat Corona er tussen kwam) met elkaar te kunnen toeleven naar 

Kerst. Iedere adventzondag hopen we dat er weer één kind een 

kaars kan aansteken en gaan we bekijken uit welke delen deze ster 

zal bestaan.  

Deze maand staat de Herfstvakantie alweer voor de deur en we 

hopen dat jullie dan lekker zullen genieten van deze vrije dagen. 

 “Ga met God en Hij zal met je zijn!” 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Fotowedstrijd voor wenskaartenactie 
In navolging van vorig jaar, willen we ook dit jaar graag een 
wenskaartenactie houden.  
Dit keer hopen we op uw medewerking. We organiseren een heuse 
fotowedstrijd waarbij de foto van de winnaars op de kaarten van de 
wenskaartenactie zullen komen.   
Meedoen kan, door uiterlijk 15 oktober een foto te sturen naar 
kerkrentmeestersgkajp@gmail.com. 
 
Werkzaamheden stormschade 
Er wordt hard gewerkt aan het repareren van de stormschade.  
Inmiddels zijn de raampjes voorin de kerk vervangen en is meteen 
aluminium behuizing aangebracht, zodat het onderhoudsarm is. De 
metselaar is bezig om de beschadigde stenen te vervangen en begin 
oktober zal er gestart worden met reparaties aan de aanbouw. 
 
Verwarming 
Vanwege de hoge gasprijzen, is de thermostaat voorlopig lager 
ingesteld. Houd hier bij uw kledingkeuze dus rekening mee! 
We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om de balans 
kosten/comfort zo optimaal mogelijk te maken. 
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Collecte Kerk & Israël  

3 oktober 2021 

 

 

Vandaag, Israëlzondag, is de collecte 

bestemd voor Kerk en Israël.  

De relatie met het volk Israël is voor de 

Protestantse Kerk een essentieel 

onderdeel van de eigen identiteit. Ze 

voelt zich onopgeefbaar verbonden met 

Israël vanwege Gods geschiedenis met 

dit volk en de joodse wortels van ons 

christelijk geloof. Kernwoord in de relatie 

is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël 

gericht. 

Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen 

aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven 

en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse 

achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De 

handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke 

gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast 

zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het 

internetproject ‘De Uitdaging’.  

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van 

ontmoeting en gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden 

en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. 

 Van harte aanbevolen. 

Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/collecte en 

www.protestantsekerk.nl/israëlzondag 

 

http://www.protestantsekerk.nl/collecte
https://www.protestantsekerk.nl/israelzondag/
https://www.protestantsekerk.nl/israelzondag/
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ZORGEN 
 
Ik bracht mijn zorgen bij de Heer 
om ze aan Hem te geven. 
Ik bad voor wat moeilijk was; 
Ik wilde graag blij leven. 
 
Maar toen ik daarna verder ging 
en alles had beleden, 
toen voelde ik een groot verdriet: 
mijn last was niet verdwenen! 
 
“Waarom nam U mijn zorg niet weg? 
Heer, wilt U niet verhoren 
wat ik U vroeg in mijn gebed?” 
Toen hoorde ik deze woorden: 
 
“Ik wil je helpen, o, Mijn kind; 
je last mag je Mij geven. 
Al je zorgen neem Ik op Mij, 
op heel je weg door ’t leven. 
 
Doch weet één ding, onthoud het goed: 
jouw tobben zal niet baten. 
Jouw lasten kan Ik dragen slechts 
als jij ze los wilt laten.” 
 
 
 
Corrie ten Boom 
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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: 
 
 
 
 
  


