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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   2 september:  10.00 uur: Ds. C. Brakema; ’s Heer Abtskerke 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
  9 september: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Startdienst 
  1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
   3e collecte : Diaconie. i.p.v. deurcollecte i.v.m. 
                                                                                       koffiedrinken  
 
 
16 september: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Vredeswerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
23 september: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
30 september 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 7 oktober: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Kerk en Israël 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending   
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KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal in week 40 verschijnen. 
Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 29 september. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien. 
 
VAN DE DOMINEE 
 
KIEZEN 
Een docent liet tijdens de les een emmertje zien dat hij gevuld had 
met grote stenen. Hij vroeg de studenten of de emmer vol was. Het 
antwoord was:  ‘ja, hij is vol’. De docent haalde een zakje met kleine 
kiezels tevoorschijn en goot die in de emmer. De kiezelsteentjes 
zochten hun weg tussen de grote stenen en vulden de 
tussenruimten op. ‘Is de emmer nu vol?’ vroeg de docent. Het 
antwoord kwam voorzichtig: ‘Hij zit nu toch wel vol ja.’ Maar de 
studenten aarzelden terecht. Want nu werd er door de docent nog 
een zakje zand in de emmer gestrooid. Ook het zand vulde 
tussenruimten op. ‘Nu vol?’ vroeg de docent.  Ja, nu was de emmer 
toch echt vol. Toch gingen er nog een paar grote glazen water bij.  
 
De docent zei tegen de studenten: “Vergelijk jullie leven eens met de 
emmer. De grote stenen zijn zaken die echt belangrijk voor je zijn.” 
En hij noemde o.a. familie, vrienden, liefde, je gezondheid, je 
hobby’s. “De kleine kiezelsteentjes zijn minder belangrijke zaken. 
Het zand en water nog minder. Het opmerkelijke is dat wanneer je 
eerst het water, dan het zand, dan de kiezelsteentjes in de emmer 
doet en pas als laatste de grote stenen, er minder grote stenen in 
gaan dan omgekeerd.”  
 
De les van de docent is duidelijk: stel je prioriteiten goed. Schenk 
niet teveel  aandacht aan minder belangrijke zaken. Je houdt dan te 
weinig tijd en aandacht over voor wat echt belangrijk voor je is.  
 
Ik zou daar toch nog een uitspraak aan toe willen voegen die ik 
elders las: ‘Wie zijn prioriteiten toont, toont zijn god’.  
Want prioriteiten stellen is één, maar de vraag naar de góede 
prioriteiten is twéé. Welke prioriteiten zijn goed voor je? Welke zijn 
‘de grote stenen’ in het leven? De docent noemde o.a. familie, 
vrienden, liefde, werk  etc.    Maar er kunnen natuurlijk ook anderen 
worden genoemd.  U kunt ze zelf wel invullen.  
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‘Wie zijn prioriteiten toont, toont zijn god’. Niet toevallig wordt hier 
‘god’ genoemd. Hier nog met een kleine ‘g’, want er kan veel zijn in 
het leven dat als een ‘god’ of ‘godje’ wordt vereerd. (Bijv. de god van 
gert geld, de god van het egoïsme, de god van ‘de heb’)  Prioriteiten 
hebben te maken met levensovertuiging of met geloof. Anders 
gezegd: Wat je echt gelooft blijkt uit de wijze waarop je jouw leven 
inricht. Dat laat zien wat echt belangrijk voor je is. En toont waarvoor 
of voor wie je ‘wilt gaan’. Laat zien hoe jouw ‘grote stenen’ eruit zien.  
 
Als gemeente van Christus belijden we: Jezus is Heer!  
Dat betekent : Hij heeft het voor het zeggen. Daarmee belijden we 
dat onze God  de God van de Bijbel is. Maar tonen de prioriteiten die 
we stellen, (“de grote stenen in onze emmer”) dan ook dat wij Hem 
volgen? En zo niet: wie of wat volgen we dan in werkelijkheid?  
En daarbij ook:  waken we ervoor dat we ons niet verliezen in wat er 
niet echt toe doet? (het “zand en kleine kiezels”) Omdat er daardoor 
te weinig “grote stenen in onze emmer” passen.    
 
Dat zijn vragen die ons vergezellen als we God bidden om een 
gezegend nieuw seizoen en we van daaruit “onze emmer vullen met 
stenen”.  
 
IN MEMORIAM: 
 ADRIANA DINA VAN DER REEST-VAN DER REEST. 
 
Op 21 juli jl overleed  Adrie van der Reest, Noordweg 2 op 82 jarige 
leeftijd. Dat het de laatste jaren minder ging was zeker te merken, 
maar toch kwam haar overlijden nog plotseling. Adrie wist van 
aanpakken. Nadat haar echtgenoot afgekeurd was voor zijn werk 
ging zij peren en appels plukken. Ze hielp enkele dagen per week in 
de kruidenierswinkel. Ze diende onze  gemeente en deed daarbuiten 
ook vrijwilligerswerk. Jarenlang collecteerde ze voor diverse goede 
doelen, zocht dikwijls mensen op, breide sokken voor de braderie, 
was te vinden op spelmiddagen in de Rozenboom en bij de 
maaltijden voor alleengaanden. Altijd opgewekt. Nooit zeurderig. Met 
liefde was zij jarenlang  kosteres in onze gemeente en zorgde zij dat 
het kerkgebouw altijd gereed voor de dienst aan de Heer.  
Niet zomaar ontving dus een koninklijke onderscheiding voor al 
vrijwilligerswerk.  Dat zij het kosterschap  de laatste jaren niet meer 
kon doen viel haar zwaar. In de  rouw en dankdienst op 25 juli  
overdachten we Psalm 91. Wanneer de weg in vertrouwen op de 



6 
 
God wordt gezocht  wordt je toegezegd dat je veilig bent bij deze 
God.  Juist ook in moeizame perioden. Dat was ook het geloof van 
Adrie. Twee van de kleinkinderen spraken in de dienst woorden ter 
gedachtenis aan Adrie.  Haar lichaam hebben we op de Algemene 
Begraafplaats in de aarde gelegd. Zoon André sprak bij  graf een 
dankwoord.   De kinderen en kleinkinderen missen nu een  
zorgzame , lieve, moeder en oma. Mogen allen die haar  zullen 
missen zich getroost weten door Nabijheid van de Heer waarover 
Psalm 91 zingt.  
 
OVERIGE BERICHTEN 
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 en liefde zullen ontvangen 
van God en van de mensen om hen heen.  
 
AFSCHEID AMBTSDRAGER EN VERLENGING AMBTSTERMIJN.  
Zondag 9 september willen we in de kerkdienst de ‘aftrap’ verrichten 
het nieuwe seizoen. In deze dienst zal Jan Nell afscheid nemen van 
het ambt van ouderling dat hij twee termijnen heeft uitgeoefend. 
Voor zijn inzet ouderling, daarbij ook als voorzitter van de 
kerkenraad,  zijn wij dankbaar.  Op dit moment is er nog geen 
opvolger gevonden. Voor de voortgang van het pastorale werk (het 
omzien naar elkaar) is het wel belangrijk dat het aantal ouderlingen 
op peil blijft. We zoeken dus verder. In elk geval  kunnen we  wel 
meedelen dat Gert-Jan Boudeling nog een termijn zijn ambt als 
ouderling wil blijven uitoefenen. Daar zijn we blij mee en dankbaar 
voor.  
 
TENSLOTTE: dank je wel! 
A.s zaterdag 1 september is er van 16.00 – 18.00 uur ‘het dank je 
wel moment’. Bedoeld voor iedereen die in onze gemeente een 
stukje vrijwilligerswerk heeft opgepakt. Zo hier en daar horen we  dat 
het ‘wel niet voor mij zal zijn want ik doe maar heel weinig’.  Laat het 
duidelijk zijn: het gaat  nadrukkelijk niet om de hoeveelheid werk die 
door als u vrijwilliger wordt verzet, het gaat er wel om dat er velen 
zijn die gelukkig een stukje werk oppakken in onze gemeente. Daar 
zijn we met elkaar dankbaar voor en dan mag best wel eens gezegd 
worden: dank je wel!  
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Een drankje en een hapje maken dat ‘dank je wel moment’ tot  een 
gezellig gebeuren. Dus: graag tot ziens a.s. zaterdag. 
U allen een hartelijke groet,  Ds. Henk van het Maalpad 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  2 sept.: Erna en Dominique Jop de Jager 
  9 sept: Leontine en Chantal Geen deurcollecte. 
16 sept: Lizette en Anouk Babette Reijngoudt 
23 sept: Heleen en Marjolein        Pieter Jan de Waard 
30 sept: Lisa en Christiaan        Annemiek Verboom 
 7 okt. :  Ingrid en Naomi              Driek van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  2 Sept.: Fanny van Strien 
  9 sept.:  Miranda Wisse 
16 sept.   Er is wel kindernevendienst, maar het rooster was nog  
23 sept    niet bekend op het moment dat het kerkblad gereed  
30 sept.   gemaakt werd.   
 
KERKTAXI  
  2-9 John en Lisa             Voor vragen over de kerktaxi kunt 
  9-9 Bram en Coby           u tot zaterdagavond contact  
16-9 Sylvia                         opnemen met Sylvia Reijngoudt 
23-9 Sjaak                         tel. 0167-573717  of: 
30-9 Martijn en Joke                 06- 28755011 
  7-10 Rien en Agnes 
14-10 Bram en Coby 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In september zal Wendy Geluk de bloemen verzorgen. In oktober 
is de beurt aan Rita Boudeling 
 
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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Startzondag! 
Na de kerkdienst op 9 september willen we met elkaar koffie drinken. 
We willen u vragen iets te bakken voor bij de koffie: taart, koek, enz. 
Wilt u dit doen, dan graag even melden bij  
Gert-Jan Boudeling 06 50 43 04 50   of 
Gert-Jan de Jager 06 48 014 015 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad heeft op 23 augustus vergaderd. Hierbij enkele 
punten uit de vergadering. 
Alle activiteiten starten weer op na de vakantie. We proberen alles 
wat beter op elkaar af te stemmen zodat het allemaal wat meer 
gespreid is. 
De activiteiten die op korte termijn op de planning staan worden 
besproken: het dankjewelmoment en de startzondag. 
We nemen tijdens de startzondag afscheid van Jan Nell, na twee 
periodes. Helaas kan er geen nieuwe ouderling bevestigd worden. 
We gaan dus het nieuwe seizoen starten met een vacature. Dit zal 
inhouden dat de pastorale taken die Jan deed, overgenomen 
moeten worden door de andere ouderlingen. Ook in de kerk zullen 
we vaker met maar twee dienstdoende ambtsdragers in de bank 
zitten dan met drie. We hopen dat deze vacature van korte duur zal 
zijn. 
We bespreken de zieken en de zorgen binnen onze gemeente, 
welke er velen zijn. Zichtbaar en onzichtbaar. 
Nog niet heel veel nieuws, maar het nieuwe seizoen is ook nog maar 
net gestart. Donderdag 20 september zal de volgende vergadering 
zijn. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 
ALS KINDEREN ANDERE WEGEN GAAN 
Onder dit thema organiseren de hervormde gemeenten van 
Stavenisse, Sint-Annaland en Sint Philipsland een informatieavond. 
Nogal wat jongeren bewandelen een andere weg als ouders zouden 
wensen, ze verdwijnen nogal eens uit de kerk. Hoe hier mee om te 
gaan als ouders en kerk. 
Sprekers deze avond zijn ds.H.Liefting en Mevr.G.Kamphuis 
De avond wordt gehouden op 19 september a.s. in de Wingerd in 
Tholen. 
Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur 
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CONTACTPERSONEN 
De contactpersonen zijn mensen die de ouderlingen en diakenen 
ondersteunen in het contact houden met leden van de kerk. Ze 
houden contact met de leden, d.m.v. bezoek of op andere wijze. 
Een vaste groep doet dit al heel veel jaren. 
In de achterliggende jaren zijn er geen contactpersonen bijgekomen, 
wel enkelen gestopt, waardoor de druk en belasting op de huidige 
contactpersonen toeneemt. 
Had bij de start elk lid een contactpersoon, door het afnemen van 
het aantal contactpersonen nu alleen de 70+ nog. Graag zouden wij 
ter aanvulling en ondersteuning van deze groep wat nieuwe 
contactpersonen erbij willen hebben. 
Bij deze dus een oproep aan eenieder die bereid is wat tijd vrij te 
maken om af en toe een bezoek te brengen aan een gemeentelid. 
Voor info en aanmelding kunt u terecht bij uw ouderling of de scriba. 
Het zou fijn zijn als er wat nieuwe gezichten bij komen! 
 
EETGROEP. 
Donderdagmiddag 30 augustus  gaat de eetgroep voor 
alleenstaanden weer van start. 
De eetgroep bestaat al vanaf 2012, en we gaan het 7e  seizoen in. 
Het is altijd een gezellige bijeenkomst waarin we lief en leed met 
elkaar delen, en een heerlijke maaltijd  nuttigen. 
Deze keer zullen we een lege plaats hebben, want Adri van de 
Reest was er al vanaf de eerste keer bij, en genoot  van die 
middagen. 
Zij heeft ook anderen enthousiast gemaakt, zodat meerdere mensen 
bij ons kwamen eten. 
Nu  zij er niet meer is, zullen we haar erg missen. 
Wij willen de familie sterkte toewensen namens heel de groep. 
De eetgroep wordt gehouden op de laatste donderdag van de 
maand om 17.uur in  “Ons Dorpshuis” 
  
GETELDE COLLECTEN OP 1 AUGUSTUS 
Zending deur €  92,45 
Kerk 95,37 
Diaconie 73,00 
Onderhoud 163,30 
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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 vluchtelingen 
 
Achtergrondinformatie. 
Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door 
rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak 
vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze 
verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Wij 
bidden voor hen en voor regeringsleiders wereldwijd en speciaal ook 
in Europa, om te werken aan een humaan en rechtvaardig 
asielbeleid. 
 
Gebed. 
 
Rechtvaardige God, 
Volken zijn op drift.  
Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun 
kinderen.  
Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en 
machteloos. Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons 
geen oorlog en lijden. 
Maar we voelen de pijn en angst. We bidden voor allen die zoeken 
naar een nieuw begin. 
Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te 
strekken.  
Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood. 
Amen 
 
 EN OOK VAN DE ZWO. 
Al vele jaren spaart de ZWO gebruikte postzegels. 
Hiervoor staat er een grote groene doos achter in de hal. 
In deze doos mag u ook aanzichtkaarten en geboorte kaartjes doen. 
Felicitatie kaarten en Kerstkaarten kunnen wij helaas niet meer 
gebruiken. 
Tevens zijn wij heel blij met u oude mobieltje. Wij krijgen hier voor 
€ 3,00 per stuk. Ook cartridges zijn welkom. 
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Wij brengen deze artikelen naar het diensten centrum in Utrecht. 
Hartelijk dank voor u medewerking. 
De ZWO. 
 
JONGERENDIENST in de consistorie 
 
De 18+ jongeren komen op zondag 16 september weer bij elkaar in 
de consistorie. Aanvang 17.00 uur.  
Van harte welkom! 
 
 
UiITNODIGING KOM OP DE KOFFIE 
 
Op maandagochtend  3 september, 1 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 
 
GETELDE COLLECTEN OP 4 JULI 
Zending (deur) € 81,20       
Kerk 27,10 
Diaconie 64,76 
Diaconie (deur) 40,10 
Nagift bazar 20,00 
JOP 25,30 
Onderhoud 83,08   
 

Oplossing (zoek de acht verschillen)  puzzel op blz. 14: 

Kroon van de koning, wenkbrauw van de koning, vorm van de kraag 
van de koning, motief op de rand van de plantenbak, lijn op de hoed 
van Daniël, kraag van Daniël, sprankelsterretje bij het beeld, vorm 
van de poort. 
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Kijkje bij het kind 

 
 

BIDDEN 

Uitleg over 
Het “Onze 
Vader” 

Gevouwen handen:  

“Wees niet bang” 
 

Open handen 
met dingen 
waarvoor je mag 
bidden 
- onweer 
- alleen zijn 
- pijn 
- dokter 
- gepest worden 
& verdriet 
- in het donker 
bang zijn 
- blij, jarig, 
vakantie 



13 
 
In de maand Juli zijn we met de kinderen begonnen met het bijbel 
gedeelte: Efeziërs. Op 12 augustus afgesloten met 10-20; Gods 
wapens voor ons. Een helm, sandalen, zwaard etc, waren 
meegenomen om te bespreken met de kids. Zo staat het schild bijv. 
voor het geloof in God, de helm staat voor verlossing: dat we mogen 
geloven dat Jezus ons heeft gered, het Harnas zorgt ervoor dat je 
het goede doet, dat je anderen helpt. Zo hebben we van God alles 
gekregen om tegen zijn vijand te vechten. 

Aansluitend zijn wij op 19 augustus begonnen met Daniël 1; Trouw 
aan God en Daniël die dat laat zien door zich aan zijn Joodse dieet 
houdt. Ze hebben heel lang over de vakantie gekletst onder het 
genot van lekkere fruit & groente hapjes. Deze waren eigenlijk 
bedoeld om smoothies mee te maken maar daarvoor was de tijd te 
kort. 

Deze laatste zondag van augustus hebben de kinderen elkaar 
verteld over de 1ste week weer op school en wat ze hiervan 
verwachten (droomden). Deze sloot aan bij het verhaal van deze 
week over Daniël. God vertelde hem welke droom de koning 
Nebukadnezar had en wat deze betekende. Als afsluiting is op deze 
ochtend geluisterd naar Christelijke kinderliedjes via het internet. 

COLLECTE VOOR VREDESWERK OP 16 SEPTEMBER    
Generaties voor vrede                                                                                         
Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd 
voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de 
Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar 
verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van 
elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan 
vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ 
die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In 
Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-
kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders 
en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 
‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de 
mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te 
verwerken. Geef aan de collecte 
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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: 
 
 
 
 

 
 


