
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaargang 64       nr. 11 september  2019 
 
 

mededelingenblad van de 
 

gereformeerde kerk te 
 

Anna jacobapolder. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 
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:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
                                   4655 SH De Heen. Tel. 06 - 53991163 
 
SCRIBA:  Mevr. Joke Bomas -  Verkerke 
   Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland 

Tel.: 06 - 55107947 
 
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. Anneke 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    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
    1 september: 10.00 uur: Kandidaat E. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
    8 september: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
15 september: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
22 september:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad; Startdienst, 

waarin jongeren belijdenis van het geloof doen,  
 en bevestiging en afscheid ambtsdragers                                                                         
    1e collecte: Vredeswerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
29 september: 10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  6 oktober: 10.00 uur: Ds. E. van Rooijen; Noordeloos 
 1e collecte: Kerk & Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
Kopij voor het oktobernummer ontvang ik graag uiterlijk 28 
september.  
Hartelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
Geloof…  
 
Onlangs bestelde ik drie verschillende  boeken. Tot mijn verbazing 
zat er in het pakket nog een vierde bij dat ik niet had besteld. Een 
foutje dacht ik maar dat bleek niet het geval. Het was een geschenk 
van de uitgever. Het boek  (titel: Catechismus van de Compassie) 
belicht vanuit kunst, cultuur en  Bijbel twaalf kernwoorden uit het 
christelijke geloof.  
 
Eén van die twaalf kernwoorden is Geloof.  Niet zelden wordt daarbij 
dan gedacht aan geloof zoals dat wordt verwoord in leerregels of 
dogma’s die de kerk er in de loop van de eeuwen op na heeft 
gehouden. Voor velen heeft het woord geloof dan ook (nog) de 
betekenis: voor waar of waarachtig houden van een bepaalde 
geloofsléér.  Zo opgevat is het geloof ook vaak als toetssteen 
gebruikt om uit te maken wie wel of niet goed gelooft en erbij hoort.   
 
Daarnaast ís er nog een ander woord dat voor ‘geloof’ wordt 
gebruikt. Dat gaat terug op het Latijnse woord ‘fides’. Ons woord 
fiducie komt er vandaan. Ergens fiducie in hebben is ergens 
vertrouwen in hebben.  ‘Ik geloof in God‘ betekent dan ‘ik heb 
vertrouwen in God’. Dat is iets anders dan vanuit een belijdenis iets 
of veel over God weten. Je kunt een Godgeleerde zijn, veel weten 
van het geloof (geloofsleer),  en toch zonder vertrouwen in God in 
het leven staan. En ook omgekeerd: je kunt niet zoveel weten over 
God (en wie weet dat  eigenlijk wel?)  maar wel leven uit vertrouwen 
dat je door God gekend en bemind bent. Wat kun je dan een groot 
geloof hebben! 
 
De Bijbel vertelt over God en mensen. Over God die mensen zoekt. 
En mensen die God zoeken. Of juist niet zoeken. Het is zinvol om te 
weten Wie en hoe die God is die naar ons vraagt en ons zoekt. Om 
daar woorden voor te vinden. Bijbelverhalen en belijdenis geschriften 
( de leer van de kerk) helpen daarbij. Maar juist ook in onze tijd 
wordt die kennis alleen als onvoldoende ervaren. Dan hoor je: “Je 
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kunt dat wel allemaal zeggen en vinden, maar wat dóet het jouzelf? 
Wat beleef je er zelf aan?” Mensen zoeken naar ‘beleving’. Niet 
zozeer ‘wat weet je over God?’ maar vooral ‘wat ervaar je van God? 
’ 
Daarbij past het hebben van vertrouwen in God. Ons zoeken en 
vragen mag leiden tot vinden. Of misschien nog beter gezegd: ons 
zoeken en  vragen mag leiden tot de beleving of ervaring dat je door 
God al gevonden bent, nog vóórdat je Hem zocht.  En dat leidt tot 
het hebben van vertrouwen in Hem. Ook al weet je misschien nog 
niet veel van Hem.  
 
In het komende seizoen willen we als gemeente deze zoektocht 
voortzetten: Wellicht neemt daarbij onze kennis van God toe, maar 
hopelijk vooral ook ons vertrouwen in Hem. Je hoeft niet alles te 
weten over God (je kan dat niet eens) om toch  Hem te vertrouwen.   
Martin Luther King  verwoordde dit kort en krachtig: ‘Als je 
vertrouwen hebt hoef  niet de gehele trap te zien om toch de eerste 
stap te zetten’. Inderdaad. En ik zou willen toevoegen: Het heeft 
weinig zin alles van de trap te weten, maar nooit je voet op de treden 
te willen zetten.  
En dat willen we graag  doen, op hoop van zegen! 
 
UIT DE GEMEENTE 

 
IN MEMORIAM: GLIJN WALPOT 

 
Op 2 juli  overleed , in de leeftijd van 82 jaar, Glijn Walpot, 
Plataanstraat 13. In februari van dit jaar was hij opgenomen geweest 
i.v.m. longklachten. Onderzoek wees uit dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Het kwam onwerkelijk over.  
Hecht en goed was de band met zijn vrouw Mientje, zijn drie 
kinderen en 6 kleinkinderen. Hij was trots op hen. En zij zijn 
dankbaar voor wat zij in Glijn hebben ontvangen als echtgenoot, 
vader en opa. Glijn was zelf de jongste uit een gezin met 8 kinderen. 
Tot zijn 21ste jaar heeft hij gevaren. Daarna kwam aan wal en liet zich 
scholen tot metselaar. Aan menig huis op Sint Philipsland heeft hij 
gebouwd. Ook aan ons kerkgebouw. Hij hielp bij het ophangen van 
de klok en was de eerste deze klok luidde.  
Van de geloofsbeleving, die hij van huis uit meekreeg, nam hij 
afscheid. Hij kon zich er niet meer in vinden. We spraken daarover 
met elkaar. Ook over het oordeel van God. Dat ook voor hem door 
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Jezus Christus was gedragen. Woorden uit Psalm 139 spraken hem 
erg aan. “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij” (Ps. 139 berijmd).   Op 8 juli is afscheid genomen van 
Glijn in een kerkdienst waarin ds. Bert ten Kate voorging. Palm 139 
werd gelezen. En het leven van Glijn dankbaar werd herdacht in het 
licht van God de Heer die ook hem doorgrond en hem door Jezus 
Christus een plaats heeft bereid bij God. Daarna werd zijn lichaam in 
de aarde gelegd op de algemene begraafplaats in Sint Philipsland.  
Wij bidden dat deze God ook allen zal troosten die Glijn nu zeer 
zullen missen. 
 
IN MEMORIAM: WIM QUAK 

 
Op 9 augustus jl. overleed Wim Quak. Eendrachtstraat 37. 
Wim werd 80 jaar. Enkele weken geleden kwam het bericht dat er bij 
hem onbehandelbare tumoren waren ontdekt. Maar dat zijn 
overlijden zo snel zou komen overviel eigenlijk iedereen. Op de 
rouwkaart staat een foto  van enkele groenten uit de moestuin 
waarin Wim graag werkte. Een sprekend beeld. Wim, eerst nog 
opgeleid als metselaar, was landbouwer in hart en nieren. En zoals 
er verschillende groenten zijn, zo veelzijdig was het leven van Wim. 
Hij was betrokken bij de Wimpel, de buurtbus, de dorpsmolen, het 
CDA, Flup helpt ,de fanfare Concordia en nog een aantal activiteiten. 
Vaak als bestuurslid, altijd met praktische hulp. Wim deed dat omdat 
hij van mening was dat ‘je zoiets toch gewoon deed’. Niet alleen voor 
het verenigingsleven, maar als vanzelfsprekend ook voor zijn gezin. 
Wim was aanwezig als hulp werd verlangd of klus moest worden 
geklaard. Nog op andere wijze spreekt de foto van de groenten.  Ze 
zijn oogst van het werk dat Wim verrichtte. Een oogst die hij dit jaar 
niet meer zou zien, maar waarvoor hij zich wel had ingezet. Zo was 
ook zijn geloof. Zonder opsmuk. Eenvoudig.  Hij zocht in vertrouwen 
de Heer van de oogst. Zoals in het gedicht ‘de Ploeger’ van Adriaan 
Roland Holst: Ik zal de halmen niet meer zien,  noch binden ooit de 
volle schoven, maar doe mij in den oogst geloven, waarvoor ik dien. 
Wim wist, zoals hij dat  zei -  dat het goed zat tussen God en hem. 
Maar het deed pijn om afscheid te moeten nemen van de mensen 
om hem heen, zijn gezin allermeest. We namen op 8 juli  in de 
Wimpel afscheid van Wim. De kinderen herdachten hun vader en 
Martijn Bomas memoreerde Wim’s grote betrokkenheid bij de 
Wimpel.  Leden van Concordia speelden ‘Blijf mij nabij’. Met dat 
gebed werd het lichaam Wim aan de aarde toevertrouwd op de 
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algemene begraafplaats. Gezaaid als een zaad  voor de oogst. Dat 
zijn vrouw Janie, de kinderen en kleinkinderen en allen die Wim 
zullen missen de Troostende Nabijheid van de Heer zullen mogen 
ervaren. .  
 
OVERIGE BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 
Iza, dochter van Arie en Alexandra van Strien,  moest opnieuw in het 
ziekenhuis worden opgenomen, maar gelukkig lijkt zij nu goed 
genezen van de ernstige aandoening waarvoor zij eerder in 
behandeling was. Met de ouders en familie zijn we er dankbaar voor.  
Jeanne de Jager moest voor  revalidatie  een tijdje in de Lindenhof in 
Goes doorbrengen. Gelukkig is zij weer thuis om verder aan herstel 
te werken. Dhr. I. G. de Jager is opgenomen in het ziekenhuis voor 
een ingrijpende operatie. Als dit kerkblad verschijnt is deze achter de 
rug. De ingreep lijkt goed geslaagd. Wel  breekt daarmee  een 
periode aan van herstel en leren omgaan  met gevolgen van deze 
ingreep. We wensen hem, zijn vrouw en gezin toe dat een weg wordt 
gegeven waarop zij met vertrouwen en moed  verder kunnen gaan.  
Corry Nuijens kwam zeer ongelukkig ten val. Met nare gevolgen. We 
wensen haar en echtgenoot Stoffels geduld en moed toe op de weg 
van herstel.  
Ina Backer kampt met pijnlijke schouderklachten die haar het werken 
beletten.  Onderzoek zal moeten uitwijzen welke behandeling 
noodzakelijk zal zijn.   
Zonder nog anderen hier bij name te noemen  willen we ook denken 
aan degenen die  thuis met (chronische ) ziekte of zorgen te kampen 
hebben. Dat zij de ontferming van God en liefde van mensen zullen 
mogen ervaren.  

 
STARTZONDAG  
BELIJDENIS:  
Zondag 22 september willen we met een startdienst het nieuwe 
seizoen openen. In deze dienst zullen drie leden van onze gemeente 
vóór- en met de gemeente belijdenis van het geloof doen.  Dit zijn 
Tessa Backer, Leontine Bardelmeijer en Marjolein de Waard. De 
kerkenraad is dankbaar voor- en blij met deze beslissing. Openbare  
Belijdenis doen van het geloof  is geen behalen van het examen 
‘Gelovige’. Het is niet het bereiken van een eindpunt, maar willen 
uitkomen voor een  keuze die is gemaakt: Om samen met God en 
zijn gemeente de levensweg te willen gaan.  We bidden hen Gods 
zegen toe.  
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AFSCHEID –EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAAGERS: 
In deze startdienst nemen we afscheid van twee ambtsdragers.  
Gert-Jan de Jager neemt afscheid van het ambt van diaken en  Joke 
Bomas legt het ambt van ouderling neer. Zij blijft wel aan als scriba 
van de kerkenraad.  
Kees van Strien heeft toegezegd het ambt van diaken op zich te 
willen nemen en Peter van Nieuwenhuijzen dat van ouderling. Daar 
zijn we dankbaar voor.  
 
Na afloop van deze dienst  is er koffie met taart of cake. De 
gemeente is dan ook in de gelegenheid om de aftredende 
ambtsdragers te bedanken voor hun werkzaamheden en de 
toetredende ambtsdragers de hand te drukken ten teken van 
verbondenheid met hen en betrokkenheid bij hun ambtswerk. En 
natuurlijk kunnen dan ook de nieuwe lidmaten  worden gefeliciteerd.  
 
TENSLOTTE: 
De vakantieperiode zit er op en de scholen zijn weer begonnen.  Dat 
betekent ook dat in onze gemeente een nieuw seizoen is 
aangebroken waarin wij met elkaar op weg zijn als pelgrims. Een 
gebed zegt: “Dat Jezus Christus voor ons de weg blijft waarop wij 
gaan. De weg die ons bij God brengt. Dat wij zijn Naam met ere 
dragen!’. 
Een hartelijke groet. 
Ds. Henk van Het Maalpad  
 
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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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  1 sept:  ??  en Amanda Babette Reijngoudt 
  8 sept: Lisa en Chantal Joost Wisse 
15 sept: Marjolein en Anouk Pieter Jan de Waard 
22 sept: Heleen en Christian Geen deurcollecte 
29 sept: Erna en Naomi Jop de Jager 
  6 okt. : Judith  Mark Wisse 
13 okt. : Lizette en Amanda Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  1 september: Meta 
  8 september: Sylvia 
15 september: Fanny 
22 september: Marielle 
29 september: Irene 
  6 oktober:      Marja 
13 oktober:      Natalie 
 
ROOSTER KERKTAXI 
  1-9 Martijn en Joke        
  8-9 Rien en Agnes    Voor vragen over de kerktaxi kunt 
15-9 Sjaak                   u tot zaterdagavond contact opnemen 
22-9 Sylvia                   met Sylvia Reijngoudt 
29-9 John en Lisa         tel.  0167 573717 
  6-10 Martijn en Joke    of: 
13-10 Bram en Coby           06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In september hoopt Marie Maas de bloemen te verzorgen, in oktober 
is de beurt aan Wendy Geluk 
 
STARTZONDAG 
Dit jaar willen we de startzondag houden op 22 september a.s. 
Het is dit jaar een feestelijke dienst omdat we een diaken en een 
ouderling mogen bevestigen. Ook doen er 3 jonge mensen belijdenis 
in deze dienst. 
Na de dienst willen we koffie drinken in de kerk. 
Graag verzoeken we u of u iets wil bakken van taart cake enz. 
Wilt u iets bakken geef dat dan op bij 
Kees van der Reest 0619282890 (alleen s`avonds) 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Op donderdag 15 augustus was de eerste vergadering van de 
kerkenraad na een periode van rust in de zomer. Gert-Jan Boudeling 
was bij afwezigheid van Ike voorzitter. De dominee opende de 
vergadering met het lezen van de gelijkenis van de rijke dwaas en 
gaat ons voor in gebed. 
De creamiddag voor de kinderen van de knd is goed en gezellig 
verlopen. De leidsters van de knd hopen 11 september met elkaar te 
vergaderen. Vanuit de kerkenraad zal er een verzoek gedaan 
worden om een gedeelte van deze vergadering bij te mogen wonen 
voor overleg. 
De jongerengroep vraagt om goede afstemming voor activiteiten met 
de soos, om elkaar niet voor de voeten te lopen. Zij zullen een 
jongerendienst gaan organiseren komend seizoen. Er worden wat 
ideeën geopperd. Vanuit de kerkenraad zal Gert-Jan Boudeling 
contactpersoon zijn voor overleg en/of samenwerking. 
De jongeren van de soos hebben een speurtocht met behulp van 
een app gedaan, wat erg geslaagd was, ook al waren er maar 4 
deelnemers. 
We zijn erg blij dat Leontine Bardelmeijer zich in wilt gaan zetten 
voor het Dabar evangelisatie werk namens onze kerk. 
Bij de post zat de goedkeuring van het CCBB (Classicale Commissie 
voor de Behandeling van de Beheerszaken) heeft de rekening van 
de kerk en de diaconie over 2018 goedgekeurd. 
Het College van Kerkrentmeesters heeft waarschijnlijk een laptop 
voor de bediening van de beamer. Het college krijgt het verzoek de 
beamer op redelijke termijn in gebruik te nemen. Ze hopen voor de 
startzondag nog te vergaderen, want dan gaan twee 
kerkrentmeesters over naar de kerkenraad. 
De classicale vergadering van de ZWO/diaconie wordt verschoven. 
We bespreken met elkaar hoe om te gaan met diaconale vragen. 
Op donderdag 29 augustus zal er een overleg zijn tussen de 
kerkenraden van Halsteren/Nieuw Vossemeer en onze kerkenraad. 
Door de gezamenlijke aanstelling van onze predikant, vinden we 
goed en fijn elkaar weer eens te ontmoeten. 
Er is een voorzittersoverleg geweest van de voorzitters van 
kerkenraden binnen de Brabantse Wal. Ike heeft deze namens ons 
bezocht. Binnen dit overleg werd gesproken over het gezamenlijk 
aanstellen van een jongerenwerker, met als missie een pionier zijn 
die zoekt naar initiatieven van kerkzijn van de jeugd, de jongeren en 
hun ouders en jongvolwassenen. We zien momenteel voor onze 
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gemeente nog niet de meerwaarde in, omdat er bij ons momenteel 
kindernevendienst, jongerengroep en soos georganiseerd wordt voor 
de jongeren. Wel willen we mee blijven denken bij de ontwikkeling 
van dit initiatief, zodat we misschien op een later moment alsnog aan 
kunnen sluiten. 
Zondag 22 september zal een feestelijke dienst worden, waarin drie 
personen belijdenis van hun geloof zullen doen. 
Dit zijn: Tessa Backer, Leontine Bardelmeijer en Marjolein de 
Waard. 
Tijdens deze dienst zullen ook in hun ambt bevestigd worden Peter 
van Nieuwenhuijzen tot ouderling en Kees van Strien tot diaken. 
Afscheid zal er genomen worden van diaken Gert-Jan de Jager en 
ouderling Joke Bomas. Joke zal nog wel als scriba actief blijven. 
Na de dienst hopen we met elkaar koffie te drinken, een oproep tot 
bakken vindt u elders in dit kerkblad. 
Ook dit jaar willen we weer onze dank uitspreken aan alle 
vrijwilligers die we rijk zijn binnen onze kerk. De datum hoort u zo 
snel mogelijk. 
We bespreken de pastorale zaken met elkaar. Ook komt aan de 
orde welke mogelijkheden er zijn bij afwezigheid predikant en niet 
overlappende waarneming. 
Of de 30+ groep ook aanstaande seizoen weer bij elkaar gaat 
komen zal onderzocht worden en komt volgende vergadering terug 
op de agenda. 
Velen kennen het wel, je hebt gedichtenbundels, christelijke boeken 
die je gelezen hebt, wat doe je ermee. Door een gemeentelid is de 
vraag gesteld of het een idee is dat er een boekenkast in de kerk 
komt waar iedereen zijn christelijke boeken, gedichtenbundels etc 
die hij niet meer leest, weg kan zetten, zodat anderen er ook van 
kunnen genieten. Het idee is dat iedereen er wat uit kan halen, maar 
ook aan kan vullen. De kerkenraad staat hier positief tegenover en 
de kerkrentmeesters zullen kijken naar een passend rek op een 
passende plaats. 
Dit waren enkele punten uit de vergadering. 
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 19 
september. 
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Jaarplanner seizoen 

2019-2020 

Augustus 

   

Donderdag 29 Overleg kerkenraad 
Halsteren/Nw 
Vossemeer 

Aanvang 20.00 
uur 

September  
Maandag 2 ZWO-vergadering  

Woensdag 11 Vergadering KND Bij Irene  

Donderdag 19 Kerkenraadsvergadering  Aanvang 19.30 
uur 

Zondag 22  Startzondag 
Belijdenis, bevestiging 

en afscheid 
ambtsdragers 

 

 
VERZAMELEN POSTZEGELS EN ANDERE MATERIALEN. 
In 2018 zijn er door vele plaatselijke gemeentes postzegels en 
andere materialen ingezameld. 
Na sortering in Utrecht meestal in verzorgingshuizen, wordt dit 
verkocht op beurzen voor verzamelaars. Mobieltjes en cartridges 
worden gedemonteerd en bruikbare delen worden her gebruikt. Een 
mobieltje is meestal € 3,50 waard. 
In 2018 was de opbrengst hier van € 28.969, een prachtig bedrag 
wat bestemd is voor Kerk in Actie. 
Wellicht goed om te weten dat postzegels, aanzichtkaarten, mobiele 
telefoons, lege toners en cartridges van harte welkom zijn. 
Felicitatie kaarten kunnen zij niet gebruiken. 
In de hal van de kerk staat een grote gele doos waar u alles in kunt 
doen. 
Wij zorgen er voor dat het dan in Utrecht komt. 
Hartelijk dank voor u medewerking. De ZWO 
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EETGROEP. 
Op donderdag 29 augustus  komen we als eetgroep voor 
alleenstaanden weer in  “Ons Dorpshuis”  bij elkaar om gezamenlijk 
de warme maaltijd te gebruiken. 
De maand Juli hebben we i.v.m. de vakantie overgeslagen, 
en nu komen we de laatste donderdag van augustus weer bij elkaar. 
Het begint om 17 uur,  en duurt ongeveer tot 19.30uur. 
Deze eerste keer na de vakantie zullen we onze trouwe bezoekster 
Rika van Praag herdenken. 
Rika was er al sinds het begin bij, en genoot van deze gezellige 
samenkomsten en het lekkere eten. 
Rika van Praag is na een periode van afnemende krachten op 21 juli 
thuis overleden, ze was erg dankbaar dat ze tot het laatst thuis kon 
blijven. 
Ze was ook dankbaar voor een goed leven, en berustte dat haar 
leven ten einde liep. 
Ons als eetgroep wil ze haar dank  tonen, door dit etentje voor haar 
rekening te nemen. 
Wat een ontzettend lief gebaar, en we zullen haar missen. 
Voor iedereen die alleenstaand is, is deze maaltijd bedoelt. 
Voelt U van harte welkom om mee te eten, of eens te komen kijken. 
Voor vervoer wordt gezorgd maar wel even bellen van te voren. 
Marianne Nell  tel. 0628414772 
  
 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:  2 september,  7 oktober 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
GELEGENHEIDSKOOR 
Er wordt al  gevraagd wanneer het gelegenheidskoor weer begint, 
Dat is altijd in Oktober , na de herfstvakantie  van school. 
Dus vanaf  28 oktober weer elke maandagavond, tot aan 
Kerstavond. Noteer maar alvast in uw agenda! 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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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 mensen op de vlucht. 
 
Achtergrondinformatie. 
Gebed voor de meer dan 68 miljoen mensen die op de vlucht zijn 
voor oorlogen en natuurrampen. 
 
Gebed. 
Goede God, 
 
Wij bidden voor de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking, voor 
mensen die geen perspectief meer zien in hun eigen land, zoals vele 
jongeren in Noord-Afrika, maar ook voor de slachtoffers van 
natuurrampen. 
 
Wij bidden voor de mensen die in hun eigen land ontheemd zijn 
geraakt, en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen. 
Wij bidden voor mensen die een lange reis wagen naar ons veilige 
Europa om hier bescherming te zoeken, en onderweg slachtoffer 
worden van uitbuiting en geweld, zoals in Libië. En voor hen die 
verdrinken op zee. 
 
Wij bidden om kracht voor vluchtelingen en asielzoekers in Europa, 
voor hen die klem zitten in procedures, en voor hen die proberen 
hier een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Wij bidden ook voor de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen 
en voor beleidsmakers die belangrijke beslissingen moeten nemen: 
Voor de hulpverleners wereldwijd, in het bijzonder de mensen van 
onze partnerorganisaties zoals kerken in Nigeria, Marokko en Syrië. 
 
Voor Europese leiders, dat ze de weg vinden naar een humaan 
migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood. 
 
Voor de medewerkers van de Nederlandse overheid, die 
vluchtelingen begeleiden in AZC’s en be-slissingen moeten nemen 
over procedures, dat ze de menselijke maat hoog houden. 
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Voor mensen in hulporganisaties en de vele kerkelijke vrijwilligers, 
om het vol te houden. 
 
Wij danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te 
verlenen, en vragen Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen 
plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.  
Goede God, U hebt in Uw Woord Israël herinnerd aan haar 
vreemdelingschap in Egypte en in Ba-bel.  
Blijf ons storen, opdat wij in de vreemdeling onszelf mogen 
herkennen. 
Amen 
de ZWO-groep 
 
GETELDE COLLECTEN OP 7 AUGUSTUS 
 
 Cash bonnen totaal 
Zending (deur) € 100,47 € 67,50 € 167,97 
Kerk 50,00 38,50 88,50 
Diaconie 129,32 85,00 214,32 
Diaconie (deur) 56,78 34,50 91,28 
Onderhoud 159,16 117,00 276,16 
 
Uit het boekje: Troost…is wat ik je wens   
                                           Van Ina Sipkes de Smit 
  
                 TIJD 
 
De tijd heelt alle wonden 
dat wordt zo vaak gezegd 
maar hoeveel tijd is nodig 
dat wordt niet uitgelegd. 
 
neem jij je eigen tijd 
je hebt aan elke dag genoeg 
je mag op eigen krachten bouwen 
en morgen? 
Morgen mag je weer  
op nieuwe tijd vertrouwen   
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Kijkje bij het kind 
 
 
 
Kan iemand uitleggen wat bidden is? (praten 
met God). Bidden jullie wel eens? (bij het eten, 
als je naar bed gaat) Wat bid je dan? 
 
Bijbelverhaal 
De Here Jezus bidt ook heel vaak. Hij praat dan 
met God zijn Hemelse Vader. Hij zoek een stille 
plak waar hij rustig met zijn Vader kan praten. De discipelen zien dat elke 
keer en zij wille dat ook graag. Als de Here Jezus op een keer klaar is met 
zijn gebed en terugkomt bij zijn discipelen, vraag ’t één van hen: ‘Here, wilt 
U ons ook leren bidden?’. Natuurlijk wil de Here Jezus dat! En dan leert Hij 
jun het gebed dat begint met de woorden: onze Vader in de hemel. ‘Onze 
Vader?, mogen wij God Vader, papa noemen?’, vragen de discipelen. ‘Ja, 
dat mag’, zegt de Here Jezus. ‘God, onze Hemelse Vader wil ons goede 
dingen geven als wij Hem er om vragen. Ik zal jullie een klein verhaal 
vertellen zodat jullie het kunnen begrijpen. 
Stel, je ligt al op bed en dan komt een vriend van je aanbellen. Eerst doe je 
niet open, want je ligt al in je bd. Maar je vriend laat zich niet zo maar 
afschepen. Hij blijft aanbellen. Nu, dan doe je toch maar open. Je vriend 
zegt: ‘Ik heb plotseling bezoek gekregen en ik heb niets te eten in huis. Heb 
jij misschien nog wat brood voor mij?’ Help je deze vrien? Natuurlijk! Niet 
alleen omdat het je vriend is, maar vooral ook omdat hij, zelfs midden in de 
nacht, nog brood komt vragen voor zijn gasten voor wie hij goed wil zorgen. 
Nog veel beter is het bij God mijn Vader’. Zegt de Here Jezus. ‘Hij stuurt je 
nooit weg. Hij is nog veel meer dan je allerbeste vriend. Hij is je Papa in de 
hemel die heel veel van je houdt. Jullie mogen op elk moment van de dag 
met Hem praten. Je mag Hem voor alles danken. Je mag Hem alles 
vertellen. God wil je, als dat nodig is, helpen of troosten, Hij wil je dapper 
maken zodat je nee durft te zeggen tegen alles wat verkeerd is. God vindt 
het heel fijn als je elke dat even tijd voor Hem maakt’. 
Weten jullie wat ik zo mooi vindt van de Here God? Hij is nooit te moe om 
naar je te luisteren. Hij slaapt niet. Hij is er gewoon altijd. Hij kent ons 
allemaal. Hij weet wat goed voor ons is. 
 
Op 28 juli hebben we samen met de kinderen naar dit verhaal geluisterd & 
gesproken over de dingen waarvoor of waarover wij bidden. 
 
Wij vinden het fijn om in ons gebed onze Here God te danken dat iedereen 
weer een mooie zomer heeft mogen beleven & we elkaar weer mogen 
ontmoeten in onze kerk, op school of elders.  
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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: 
 
 
 
 
 
 


