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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. A. van Strien-van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 

Tel.: 0167-572682 
 
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. A. 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 
 
  3 september: 10.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
10 september: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Startzondag 
 m.m.v. d’Accord. Gelegenheid tot koffiedrinken   
 1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte (in de kerk) Zending 
 
17 september:  10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
                                                            Viering H.A. aan tafel 
 1e collecte: Vredeswerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening 
 
24 september: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  1 oktober:  10.00 uur: …………. 
 1e collecte: Kerk & Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
 
Het oktober nummer van het kerkblad verschijnt in week 39. 
Kopij ontvang ik graag uiterlijk 23 september. 
Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE  
 
Kinderen 
 
‘Woord en Dienst’ is een opiniërend  magazine voor protestants 
Nederland.  Het verschijnt maandelijks en doet dat de laatste tijd met 
themanummers. Zo is het thema van de maand augustus ‘Kinderen’.  
Dat betekent niet dat alle artikelen over kinderen gaan, maar wel een 
aantal. Op één van de bladzijden is een groep kinderen gevraagd: 
‘als je iets aan God zou mogen vragen, wat zou dat dan zijn?’  Een 
indruk van de reacties van kinderen tussen 5 en 11 jaar: 
   

- Hoe hebt u de eerste mensen op aarde gemaakt? 
- Hoe kan de Heere God  de cavia weer vinden? (ligt op een 

terrein waar weer gebouwd gaat worden) 
- Ik zeg mijn vraag niet, want ik ben erg verlegen 
- Dat er meer gelijkheid in de wereld mag komen 
- Houdt Jezus ook van mij? 
- Dat de zieke mensen in het ziekenhuis weer beter mogen 

worden? 
- Dat kinderen die blijven zitten niet verdrietig zullen worden 
- Waarom bestaat er kanker? 
- Hoe kan het dat u alles tevoorschijn tovert ook al is het groter 

dan uzelf? 
- Waarom gebeuren er erge dingen in de wereld.? 

 
Valt u iets op in die reacties? Wellicht dit: Misschien dat we als 
volwassenen ze wat anders formuleren, maar wat de inhoud betreft 
verschillen onze vragen waarschijnlijk niet zoveel van wat kinderen 
aandragen.   
Het kan verrassend zijn als we van kinderen horen  welke 
antwoorden zij geven op hun eigen vragen. Of welke ervaring zij 
opdoen met geloof, God en Jezus. Natuurlijk geven zij antwoord in 
kindertaal en vaak is dat met beelden. Beelden die worden 
opgeroepen door Bijbelverhalen.  
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 ‘Jezus en God zijn onzichtbare vrienden met wie kunt praten’, zei 
een kind. Een ander, n.a.v. het verhaal van Jona,  vertelt dat de vis 
die Jona opslokte eigenlijk God was. Nu kan je als volwassene 
natuurlijk zeggen dat dit niet klopt.  Zo staat het niet in het verhaal. 
Zo krijgt een kind maar rare beelden van God. Dat moet je als 
volwassene toch zien te voorkomen?  Maar als je dit kind laat 
uitpraten (dat deed de juf en zij stimuleerde hem daarin) dan krijg je 
te horen dat het kind met dit beeld zegt dat het God is die Jona weer 
heeft uitgespuugd. En dus heeft gered van de verdrinkingsdood Dit 
kind heeft het verhaal van Jona tot in de kern verstaan.  
Raker dan dit kan een volwassene het toch niet zeggen? Drie dagen 
woont Jona in de buik van de grote vis. Die God gestuurd heeft.  
Om voor Jona een overlevingskamertje te zijn. Jezus zal  het teken 
van Jona noemen om zijn  eigen verblijf in het rijk van de dood en 
zijn redding daaruit, aan te duiden.  
Of je het allemaal ‘begrijpt’  - met je verstand -  is niet zo belangrijk. 
Wél of je het verstaat met je hart, -met ‘het centrum van je leven’, 
zeg maar. Dan versta je dat wij dus nooit dieper kunnen vallen dan 
in de handen van God.  Reddende handen, wel te verstaan. (ook dat 
is trouwens weer een beeld)  
Kinderen kunnen  volwassenen helpen hun onbevangenheid en 
kwetsbaarheid te hervinden. En daarmee ook het vertrouwen in God 
die je niet begrijpt, maar die wel een onzichtbare Vriend (geworden) 
is. Ook daarom zijn kinderen een geschenk aan de gemeente.  
Dat wij met jong en oud een nieuw, gezegend,  seizoen tegemoet 
zullen gaan!   
 
UIT DE GEMEENTE. 
In memoriam: Riemon Backer 
Op 11 augustus overleed op 48 jarige leeftijd Rombout Cornelis 
Marinus Backer, Langeweg 74.  Vanaf zijn jeugd heeft Riemon een 
aandoening gehad die hem heel wat fysieke- , maar ook mentale 
kracht en strijd heeft gekost, waarbij tenslotte zijn energie op was.   
In die zin kwam zijn overlijden niet onverwacht. Er was vele jaren 
zorg om de gezondheid van Riemon. En tegelijkertijd was er grote 
dankbaarheid bij Ina, Tessa en Marcia,  en zijn ouders Rien en José 
en overige familie, om wat hen in Riemon was geschonken. 
En Riemon was dankbaar voor wat hij in hen ontving. Er was hechte 
verbondenheid met elkaar. Het was hun liefde voor elkaar die kracht 
gaf om deze weg met elkaar te gaan.  Daarom werd in de 
uitvaartdienst o.a. ook I Korintiërs 13 gelezen. Liefde die alles hoopt, 
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verdraagt, gelooft en alles en allen onder dak brengt. In de dienst 
werden liederen gezongen die Riemon ook zelf had aangegeven. De 
familie sprak woorden waaruit bleek hoe groot het verlies is, maar 
ook hoe veel kostbare herinneringen er zijn. Daarbij woorden die een 
leidraad voor Riemon waren geweest: ‘Wees trots op wat je hebt 
bereikt, al heb je nog duizend dromen. Zorg dat je af en toe ook kijkt 
naar hoever je bent gekomen’. Aangevuld met de woorden: ‘Jij 
streed vol moed en kracht. Lieve schat, rust nu maar zacht. God 
wacht.’ In vertrouwen op dit laatste hebben wij in de uitvaartdienst op 
16 augustus het leven van Riemon in handen gelegd van God en 
zijn lichaam te ruste gelegd in de aarde, ‘als een zaad gezaaid voor 
de oogst’. Het afscheid is een ‘tot ziens’.  Wij wensen Ina, Tessa en 
Jeffrey. Marcia, Rien en José en overige familie,  en allen die 
Riemon zullen missen, de Nabijheid van Gods troost en liefde toe.  
 
In memoriam: Aafke Verkerke – Stoof 
Na een ziekteproces van enkele maanden overleed op 13 augustus 
Aafke Verkerke – Stoof op 62 jarige leeftijd.  Op de rouwkaart staan 
de woorden: ‘Toen kwam de dag dat het stil werd’. Haar lach wordt 
niet meer gehoord. Haar stemt zwijgt.  Maar na die dag kwamen en 
komen de herinneringen aan een liefdevolle , warme zorgzame 
vrouw, moeder en oma. Het gemis wordt sterk gevoeld. 
Maar evenzeer  de dankbaarheid voor haar leven.  De kerkdienst 
waarin wij op 17 augustus haar leven herdachten in het licht van het 
evangelie moest daarom wel een dankdienst zijn.  Echtgenoot 
Gerard noemde dankbare herinneringen, evenals de  kinderen  
Nicole en Marjolein. Met liefde is Aafke ook jarenlang peuterjuf 
geweest. Liefde die ook naar haar kleinkinderen uitging. Zoals een 
peuter ongekunsteld en onbevangen is, zo beleefde Aafke ook haar 
geloof. Niet ingewikkeld, wel met een blijdschap om de goede 
dingen die zij in het leven dankbaar ontving en 
doorzettingsvermogen om de moeilijke tijden te doorstaan. We lazen 
uit het evangelie over Jezus die niet wil dat de kinderen gehinderd 
worden om tot Hem te komen.  Voor deze kwetsbaren, in die tijd 
totaal niet in tel, ruimt Hij alle plaats in. Voor hen is Gods koninkrijk. 
Aan die God heeft Aafke zich toevertrouwd met het lied ‘Blijf mij 
nabij’ dat zij zelf koos met het oog op deze dienst. En bij Hem weten 
wij haar in goede en liefdevolle handen. De begrafenis heeft 
plaatsgevonden op de algemene begraafplaats in Sint Philipsland. 
Allen die Aafke zullen missen, we noemen in het bijzonder Gerard, 
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de kinderen en kleinkinderen en naaste familie, wensen we toe dat 
de Heer zich over hen ontfermt en hen troost.  
 
OVERIGE BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 
Ons kwam ter ore dat Wim en Maartje van Herk – de Hoed, 
Langeweg 72,  26 augustus de dag mochten vieren dat zij 40 jaar 
gelden in het huwelijk traden. We feliciteren hen, ook vanaf deze 
plaats, van met dit jubileum. En dat God hen ook in de tijd die voor 
hen ligt, zijn zegen zal schenken.  
Marie Maas – Wagemaker, Sluisweg 4,  kreeg plotseling te maken 
met evenwichtsproblemen en doofheid.  Het zal volgens de arts 
vanzelf weer moeten verdwijnen maar dat kan enige tijd duren. 
Lastig. We wensen haar geduld toe.  
Mw. C. Quist-van der Male, Eendrachtstraat 22, kwam lelijk te vallen 
met kneuzingen tot gevolg.  Zij moest daarom in Moermont (Bergen 
op Zoom) worden opgenomen voor herstel. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat zij niet meer zelfstandig zal kunnen wonen. Daarom is 
zij verhuisd naar de Schutse in Sint Annaland. We wensen haar toe 
dat zij zich spoedig opgenomen mag weten in de gemeenschap 
aldaar. Zij blijft lid van onze gemeente. 
Mw. J. Quak – Hoogenboom, Eendrachtstraat 37, onderging in de 
vakantieperiode een operatie. Die lijkt goed geslaagd. Mogelijk zelfs 
met positief gevolg voor een andere aandoening. We zijn daar, 
samen met haar en haar man, dankbaar voor. 
 
STARTZONDAG 
Op zondag 10 september as. is het startzondag. Elders leest u 
daarover meer. Daar leest u op welke wijze uw medewerking zeer 
op prijs wordt gesteld. ( Overbodig te melden dat uw aanwezigheid 
altijd op prijs wordt gesteld.) Het thema  is ‘Open huis’.  Dankbaar 
zijn we dat we Ike de Jager, van Haaftenweg 4, in deze dienst 
mogen bevestigen in het ambt van ouderling. Tegelijkertijd  zal 
Anneke van Strien haar ambt van ouderling neerleggen.  We zijn 
dankbaar voor al het werk dat zij zoveel jaren voor onze gemeente 
heeft verricht. Niet alleen als ouderling, maar evenzeer  op andere 
terreinen. Het scribaat zal binnen afzienbare tijd door Joke Bomas 
worden overgenomen. Maar daarover volgt nog bericht.   Er is na de 
dienst gelegenheid om zowel Ike als Anneke de hand te drukken. 
Aan de dienst zal ook het koor d’Accord o.l.v. Marjan Geuze 
medewerking verlenen. We hopen op een mooie en gezegende 
dienst. 
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TENSLOTTE. 
Vanwege de cursus ‘zorg voor de ziel’ die ik volg zal ik afwezig zijn 
van 11 t/m 13 september. In voorkomende gevallen kunt u contact 
op nemen met Anneke van Strien. (tel. 572682) vanzelfsprekend is 
voor vervanging gezorgd.  
Dat geldt ook voor de periode van 27 september t/m 8 oktober.  
Onze jongste zoon studeert voor een half jaar in Reykjavik (Op 
IJsland) . We willen hem daar bezoeken en daarnaast enkele 
vakantiedagen in dat land opnemen.  
U allen een hartelijke groet. 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
STARTZONDAG 10 SEPTEMBER 
Op zondag 10 september is het weer de jaarlijkse startzondag, een 
begin van een nieuw seizoen kerkenwerk. 
Tijdens deze dienst nemen we afscheid van Anneke van Strien als 
scriba/ouderling en zal Ike de Jager als ouderling bevestigd worden. 
Tijdens de dienst is er medewerking van het koor d’Accord uit 
Tholen. Zij zullen een aantal liederen voor ons zingen. 
Rondom deze dienst willen we aandacht schenken aan het landelijke 
thema van de startzondag “een open huis”. We willen als kerk ook 
een openhuis zijn en eenieder welkom bij ons heten. Daarom staat 
er een bord in de kerktuin met de tekst Open huis. 
Er zijn heel veel verschillende onderdelen binnen onze kerk en deze 
zullen zich middels posters presenteren. We willen u laten “proeven” 
wat de kerk allemaal in huis heeft. 
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om na de dienst op uw 
gemak de posters te bekijken. Er zit misschien wel een activiteit bij 
waarvan u denkt “daar zou ik wel aan mee willen werken, dat lijkt me 
leuk” er is dan de mogelijkheid om daar meer informatie over te 
ontvangen. 
 
We willen dit alles onder het genot van een kop koffie/thee/fris doen. 
Het zou mooi zijn als we hierbij ook daadwerkelijk iets lekkers 
kunnen laten proeven aan iedereen.  
Daarom de vraag: wie zou het leuk vinden om iets te maken voor bij 
de koffie?  
U kunt denken aan het bakken van koekjes, cake, boterkoek of een 
lekkere snoep verrassing voor de kinderen. Wilt u iets maken, wilt u 
dan contact opnemen met Joke Bomas om een en ander op elkaar 
af te stemmen? mbomas@zeelandnet.nl  of  06-55107947. 

mailto:mbomas@zeelandnet.nl
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We hopen dat we met elkaar een mooie dienst mogen hebben, die 
ons zal inspireren om het kerkenwerk weer met volle overgave op te 
pakken voor het nieuwe seizoen. 

 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  3 sept. Erna Verboom Driek van Nieuwenhuijzen 
10 sept. Marcia en Anouk 3e collecte in de kerk. 
17 sept. Marjolein de Waard Annemiek Verboom 
24 sept. Heleen de Jager Christiaan de Waard 
  1 okt.   Lizette de Waard Chantal de Jager 
  8 okt.   Ingrid v.d.Velde Bram van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  3 september: Natalie Nuijens 
10 september: Sylvia Reijngoudt 
17 september: Tessa Backer 
24 september: Meta van Niuewenhuijzen 
  1 oktober:      Fanny van Strien 
  8 oktober:      Miranda Wisse 
 
KERKTAXI: 
  3-9 Sjaak (geruild) 
10-9 Rien en Agnes            Voor vragen over de kerktaxi 
17-9 Bram en Coby             kunt u tot zaterdagavond contact       
24-9 John en Lisa                opnemen met Sylvia Reijngoudt. 
  1-10 Sylvia                        tel. 0167 573717  of: 06 28755011 
  8-10 Sjaak 
 
BLOEMEN IN DE KERK  
In september zal Rita Boudeling de bloemen verzorgen, in oktober 
hoopt Riet Wisse dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
03-09-1935.Dhr.B.v.d.Sluijs,Plataanstraat 17. 4675 AW  St. Ph. 
12-09-1945.Dhr. A.G.M. Wisse, Langeweg 55,4675 RK. A.J.P. 
19-09-1930.Mevr. J.Zuidweg-Bolier .Esdoornhof 18. 4675 RV St.Ph.  
21-09-1939.Mevr.P.Nunnikhoven.Langeweg 37.4675 RK A.J.P. 
 
Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn: 
hartelijk gefeliciteerd. 
Een fijne dag gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
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Een kijkje bij het kind 

Wat vliegt de tijd! 

Alle kindjes weer een jaartje ouder, 
althans volgens de basisschool zijn 
er kinderen weer een groep verder 
gegaan.  
Maar laten we niet vergeten de 
kinderen die al een tijdje tieners zijn 
in onze groep en nu naar de brugklas 
zijn gegaan.  
Wij wensen hun veel succes bij deze nieuwe stap en hopen jullie 
nog vaak tegen te komen in onze kerk om te horen hoe het gaat op 
“Het middelbare”.  
 
Als we zo eens terug kijken op de afgelopen vakantie periode dan 
zijn er maar liefst acht diensten geweest voor het kind. 
Zo zijn we in het begin van de maand juli nog aan het vertellen 
geweest over Exodus en hebben we het daarna over Jeremia 
gehad.  
Zoals het verhaal van Jeremia bij de pottenbakker; die maakt van 
klei de mooiste dingen. Lukt het even niet, dan probeert hij het 
opnieuw. God heeft geprobeerd om de mensen ook zo mooi 
mogelijk te maken van buiten, maar vooral van binnen. Soms zijn we 
niet perfect maar met ons mooie hart en hoofd moeten we proberen 
het beste van ons leven te maken en het goede te doen voor onze 
omgeving. 
Ondanks dat er in deze periode wat minder kindjes waren hebben 
we mooie verhalen mogen vertellen. 
Boven aan het lijstje van de kinderen tijdens de kindernevendienst 
staat toch wel het feit dat de knutselspullen uit de kast komen. Ze 
hebben dan ook allemaal weer enthousiast mee gedaan met de 
bedachte knutsels en spelletjes.  
We zien jullie ook dit schooljaar weer graag terug bij onze 
kindernevendienst. TOT SNEL 
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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 Centraal Afrikaanse Republiek 

Achtergrondinformatie. 
 Sinds 2013 is het onrustig in de Centraal Afrikaanse Republiek, een 
straatarm land ondanks de rijkdom aan mineralen. Een vijfde van de 
bevolking van de C.A.R is op de vlucht voor geweld. Honderden 
burgers zijn de afgelopen jaren om het leven gekomen en 
honderdduizenden mensen zijn gevlucht, in eigen land of naar 
omringende landen. Na de verkiezing van een nieuwe president in 
2015 leek het iets beter te gaan, maar de laatste maanden laait het 
geweld tussen verschillende milities en gewapende bendes steeds 
vaker weer op, met veel slachtoffers als gevolg. De rest van de 
wereld lijkt slechts toe te kijken. 

Samen met andere internationale hulporganisaties heeft de Lutherse 
Wereldfederatie (LWF) half juli aandacht gevraagd voor de 
crisissituatie in dit Centraal Afrikaanse land. Tijdens een bijeenkomst 
van lidstaten van de Verenigde Naties in Genève sprak de 
Nederlandse Susan Muis, landencoördinator bij de Lutherse Wereld 
Federatie, de lidstaten toe. Zij benadrukte dat de situatie alarmerend 
is: een half miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land,  Bijna 
500.000 anderen hebben een toevlucht gezocht in omringende 
landen. Op een bevolking van vijf miljoen is dus maar liefst een vijfde 
van de burgers van huis en haard verdreven. Fondsen voor hulp aan 
vluchtelingen schieten ernstig tekort. En er moet geld komen voor 
activiteiten die erop gericht zijn dat mensen weer in hun bestaan 
kunnen voorzien. Dit zal leiden tot minder spanningen en conflicten. 

Via het wereldwijde oecumenische netwerk ACT Alliance (Action by 
Churches Together) biedt Kerk in Actie hulp.                                                                                                                             
Wij vragen om uw voorbede voor al deze mensen in nood. 

Gebed. 
God van vrede, God van gerechtigheid, 
 
Wij bidden u voor de bevolking van de straatarme Centraal 
Afrikaanse Republiek, waar zoveel geweld is en een vijfde van de 
bevolking inmiddels op de vlucht is geslagen. Heer, we lezen erover 
in onze kranten, of zien het op televisie of internet. 
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 Al die berichten maken ons moedeloos en machteloos. Hoe kunnen 
mensen elkaar zo wreed behandelen? Waarom zijn er toch zoveel 
machthebbers die uit zijn op eigen gewin? Waarom lukt het ons toch 
niet om de rijkdom in de wereld eerlijker met elkaar te verdelen? Hoe 
kunnen al die mensen die op de verkeerde plek geboren zijn nog 
een beetje hoop krijgen voor hun toekomst en voor die van hun 
kinderen? Hoe kan er een einde komen aan die eindeloze spiraal 
van armoede en geweld? 
 
Heer van hoop en liefde,  
Wij bidden u om goede leiders in de Centraal Afrikaanse Republiek. 
Wij bidden dat daders van geweld tot inkeer mogen komen. Wij 
bidden dat kindsoldaten bevrijd mogen worden en dat het geweld dat 
zij anderen hebben aangedaan vergeven mag worden. Wij bidden 
dat mensen elkaar weer mogen vertrouwen en de welvaart eerlijker 
verdelen. Dat vluchtelingen weer een nieuw bestaan kunnen 
opbouwen. 
 
Help ons zelf ook om niet moedeloos te raken door al deze 
berichten, en niet apathisch. Laat ons zien hoe wij zelf kleine 
steentjes kunnen bijdragen om het leed in onze wereld te 
verzachten.     Amen. 
 
de ZWO-groep 
 
DE EETGROEP: 
Donderdag 31 augustus is de eetgroep weer van start gegaan. 
De maand Juli was het vakantie, en in Augustus hadden we er 
allemaal weer zin in. 
Het  wordt  gemist als we een maand overslaan, maar het is weer 
extra gezellig om bij elkaar te zijn, en weer alle  verhalen met elkaar 
te delen.  
Er is een nieuwe deelnemer bij gekomen, en ook  kwam iemand 
die allang in De Schutse woont weer een keertje bij ons eten. 
Allemaal heel gezellig. 
Natuurlijk  is iedere alleenstaande van harte welkom om bij ons 
in  Ons Dorpshuis te komen eten . 
Dit vindt  plaats op de laatste donderdag van de maand om 17.00 
uur met wat te drinken, om 17.30 uur begint dan de maaltijd. 
Een  3- gangen maaltijd en daarna nog koffie toe. 
Geeft U op bij Marianne Nell tel.  0167572796. 
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GETELDE COLLECTEN OP 5 JULI EN 2 AUGUSTUS 
Pinksterzendingscoll. €  57,05 
Zending (deur) 106,80 
Landel.jeugdwerk JOP 50,60 
Kerk 111,42 
Onderhoud 229,04 
Diaconie (deur) 76,60 
Diaconie 47,20 
 
Kerk 136,06 
Onderhoud 122,44 
Diaconie (deur) 84,99 
Diaconie 42,75 
Zending (deur) 121,69 
 
HET GELEGENHEIDSKOOR  
In Oktober willen we weer gaan beginnen met ons gelegenheidskoor 
om te repeteren voor Kerstavond. 
We beginnen altijd na de Herfstvakantie , en hopen dat U zich weer 
bij ons wil voegen en dat we met elkaar 
al voor de 11e keer een fijne Adventstijd gaan beleven.  
We gaan met elkaar zingen over de geboorte van Jezus, de komst 
van onze Heer, en de hele Kerstboodschap. 
Meld U aan en kom gezellig met ons meezingen. 
Marianne Nell  tel.  0167572796--  0628414772 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Enkele mededelingen: 
I.v.m. vakanties worden de activiteiten van de scriba begin oktober 
overgedragen. Om als gemeente leden met elkaar te kunnen 
meeleven wordt er soms “voorbede” gevraagd. Eigenlijk willen we 
zowel in de kerk als thuis voor elkaar kunnen bidden en danken. Wij 
doen dit alleen als mensen het goed vinden dat hun naam genoemd 
wordt. Vanwege het feit dat we meestal vreemde predikanten 
hebben zeggen we dit alvast bij de mededelingen. Schroom niet om 
aan de dominee, wijkouderling of scriba door te geven als u 
meeleven op prijs stelt.  
Zowel op 27 aug. als 1 okt. Zou Ds. Speelman voorgaan. Hij zit in 
een frame na een auto ongeluk. We hebben namens onze gemeente 
hem sterkte gewenst met een kaart.    
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Uitnodiging: kom op de koffie 
 
Op maandagochtend  4 september, 2 oktober  
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 
 
 
 

Vooraankondiging najaar 2017 

 Schoenendoosactie  

We hopen ook dit najaar  

weer in actie te komen  

voor kinderen in nood,  

door een schoenendoos te  

versieren en te vullen.  

U kunt alvast spulletjes  

gaan verzamelen. 
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