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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   4 september:  10.00 uur: Ds. J van Rootselaar; Poortugaal 
 1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
 
11 september: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a.d. IJssel 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
 
18 september:  10.00 uur: Ds. A Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
 
25 september: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Vredeswerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
 
  2 oktober: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a.d. IJssel 
 1e collecte: Kerk & Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
                            3e collecte: Diaconie 
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KERKBLAD 
Kopij voor het oktobernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 24 september. Alvast bedankt voor de 
medewerking. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
Ds. de Bie 
 Omdat Ds. de Bie ons nu helpt in het pastoraat wil hij ook met deze 
bijdrage met ons verbonden zijn. Daarom plaatsen we hier zijn 
meditatie.  
 Meditatie 

Vakantie en terug van weggeweest   

Hoewel de vakantie al weer achter ons ligt, is het voor sommigen 

onder ons nog steeds vakantietijd. Het verlangen naar de dagen 

zonder agenda, naar de lange avonden en naar de tijd die niet driftig 

verder tikt, maar meer stroomt als een rustige rivier. 

In de kerk gaat men intussen door met de samenkomsten. Het 

maakt niet uit, of het nu vakantietijd is of winterseizoen.                                                                                                                                                                     

Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in tenten, staat 

ergens in psalm 84. Het is hetzelfde verlangen als ik zo-even 

verwoordde. Het is het oude verlangen naar een plek die bestand is 

tegen de stormen van de tijd. Een schuilplaats, zoals in die psalm 

ook zo mooi staat, waar zelfs de mus een plek vindt en een zwaluw 

in alle rust haar jongen kan grootbrengen. Laat dat de tempel zijn. Of 

een kerkgebouw.  Vrijwel elk mens houdt van mooie oude kerken 

waarin de stilte hangt en de rust van eeuwen soms voelbaar is. 

Als je ‘op vakantie’ bent was dat vroeger anders dan wanneer je ‘met 

vakantie’ was geweest. In het eerste geval ben je ook weg geweest, 

in het andere geval kun je ook thuis van je vrije tijd hebben genoten. 

Vakantie is nog steeds een betrekkelijk modern verschijnsel. 

Ouderen weten nog dat ze als kind hooguit één weekje naar Drenthe 

of naar Zoutelande gingen. Nu is voor veel mensen uit de rijkere 

landen vakantie een noodzaak. Mensen in loondienst krijgen zelfs 

vakantiegeld. Vakantie is ook big business geworden. Veel mensen 

vinden hun brood in het toerisme. Voor veel landen in de warmere 
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streken op aarde is de vakantie die anderen daar doorbrengen, een 

belangrijke bron van inkomsten. 

Nog even over dat terug zijn van weggeweest, dat thuiskomen na de 

vakantie.  

Alles went en het werken voelt ook weer vertrouwd. Opnieuw voeg ik 

mij in het ritme van de werkweek, doe ik wat bij gewone dagen hoort 

en hernieuw ik de contacten met de thuisblijvers of mensen die ook 

terugkeren van weggeweest 

De ervaring leert dat oudere mensen nogal eens de zomervakantie 

als een lange, vervelende periode zien. Zij zijn dan meer dan anders 

verstoken van bezoek. Ook huisdieren zouden, als ze het konden 

zeggen, tegen de vakantie van hun bazen zijn.                                                                                                                  

De moderne vakantiebesteding is misschien ook wel overdreven. 

Het evenwicht is nogal eens zoek. Wij hebben wel meer vrije tijd 

gekregen, maar tegelijk zijn we drukker en gestrester dan ooit. Ook 

hier is het de kerk niet gelukt de relativering en de rust te handhaven 

die vanouds horen bij het christelijk geloof. Juist protestanten zijn 

vaak bezige bijen en zwetende werkezels.                                                          

En zo blijven wij heen en weer gaan tussen de wijsheid van de 

mieren in Spreuken 6 en de zorgeloosheid van de vogels in Matteüs 

6. Ga naar de mieren, luiaard, zie hoe ze werken en word wijs. Dat 

staat in Spreuken. En in Matteüs zegt de man van de Bergrede: Kijk 

naar de vogels, ze zaaien niet en oogsten niet en toch voedt hun 

hemelse Vader hen.                                                                                                       

En zo blijf je als mens altijd dat tegenstrijdige wezen. Het is heerlijk 

de handen uit de mouwen te steken, te presteren, iets neer te zetten. 

En tegelijk is er dat voortdurende heimwee naar de tijd die zo 

langzaam ging, naar ruimten en verten waar je alleen maar stil van 

wordt en niets hoeft te doen. Nu, elke week een dag om daar in alle 

rust over te mijmeren en weer te leren glimlachen om alle drift en 

drukte die tenslotte ook maar betrekkelijk zijn. 

Ds. Hans de Bie 



6 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 

De kerkenraad vergaderde op 21 juli 2022. Een bijzonder welkom 

was er voor Jeanne de Jager. Zij nam deel aan de vergadering om 

de “Orde van Dienst” eens met ons door te nemen. 

Gert-Jan Boudeling opende de vergadering met een gedicht over de 

coronatijd, geschreven door Guus Froberg. 

We bespreken zaken rondom jeugd en jongeren. Er zijn een aantal 

tieners geslaagd voor hun examen. Wij willen hen van harte 

feliciteren met hun diploma. Zij ontvingen allemaal een klein 

presentje. 

We bespreken de algemene liturgie van de kerkdienst zoals wij die 

elke zondag volgen. 

Alle predikanten die bij ons voorgaan ontvangen een “Raamwerk 

voor de Orde van Dienst”. Hierin staat precies de volgorde zoals wij 

onze dienst gewend zijn te houden.                                         

Voordat een predikant voorgaat in onze dienst is er vaak al heel wat 

contact gelegd van tevoren. Soms over de te zingen liederen of over 

het anders invullen van de dienst. Hier zit soms heel wat werk in, wat 

eigenlijk altijd achter de schermen afspeelt. Ook het verschil tussen 

een organist en het afspelen van een powerpoint presentatie via de 

beamer kan het lastig maken om de gewenste liederen te zingen. 

We hebben tijdens deze avond ook het “gezongen Amen” 

besproken, wat we zingen als antwoord op de zegen.                

Doordat we steeds andere organisten hebben is de timing voor het 

inzetten van dit “gezongen Amen” soms erg rommelig. Daarom heeft 

de kerkenraad besloten om voortaan een gesproken Amen door de 

voorganger te laten uitspreken.                                                       

Het handen schudden schaffen we ook weer even af i.v.m. de 

corona-besmettingen in onze gemeente. 
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Er is een idee geopperd om in de winter maanden een jeugddienst 

te gaan organiseren. In de herfst zal dit verder opgepakt gaan 

worden. 

De startzondag stond gepland op zondag 2 oktober. Tijdens deze 

dienst zou Ds. Henk van het Maalpad voorgaan. Helaas heeft hij een 

ongelukje gehad tijdens het uitlaten van de hond. Hierbij heeft hij zijn 

enkel gebroken. Inmiddels is hij geopereerd en zit hij in het gips. 

Zodoende zal het niet lukken om voor te gaan tijdens de 

startzondag. Inmiddels hebben we contact gelegd met diverse 

predikanten. We hebben de datum van de startzondag moeten 

verschuiven naar zondag 9 oktober waarbij Ds. Simon van de Hauw 

voor zal gaan. We hopen op goed herstel. 

Hier volgt het nieuwe adres van Henk en Karin van het Maalpad: 

Dorpsstraat 36  1721BL Broek op Langedijk                                    

Wij wensen hen veel woonplezier toe! 

De vacature voor ouderling in onze gemeente staat nog steeds 

open. We hopen van harte dat er iemand in onze gemeente is die 

onze vacature wilt opvullen. Bent u diegene die wij zoeken, zou u uw 

steentje willen bijdragen in de kerkenraad of zou u hier eens 

vrijblijvend met iemand over willen praten? Wilt u dan alstublieft 

contact opnemen met een van de kerkenraadsleden of de scriba. 

In augustus hebben we geen kerkenraadsvergadering gehad. Vanaf 

september hopen we te starten met een nieuw seizoen. 

Hartelijke groeten van de kerkenraad 

 (S)PREEKSTOEL. 

Zoetjes aan beginnen we de contouren van de herfst te zien. Na een 

mooie, zonnige, warme zomer beginnen de dagen korter te worden. 

Het word buiten wat frisser, en voor vele mensen zijn de vakanties 

voorbij. De polders om ons heen worden weer kaler, de oogst is of 

wordt van het land gehaald, er wordt geploegd en gezaaid. Dit, om 

weer een basis te leggen voor het volgende seizoen. 
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In Prediker 3 vers 1 en 2 staat dit zo mooi: 

Voor alles wat er gebeurt is er een uur,                                          
Een tijd voor alles wat er is onder de hemel,                                         
Er is een tijd om te baren, 
Er is een tijd om te sterven,                                                                    

Er is een tijd om te planten,                                                                     

En een tijd om te rooien. 

Ook in onze kerk gonst het van de activiteiten en bezigheden. De 

kerkenraad, de Kerkrentemeesters, de kosters, preekvoorziener, het 

beam team, organisten, kindernevendienst, oppas, kerkblad, koor en 

ga zo maar door. Eigenlijk is het onvoorstelbaar hoeveel mensen 

een steentje bijdragen om onze kerk draaiende te houden. Laten we 

dit koesteren. Op deze manier zijn we kerk, maar vormen we, heel 

belangrijk, ook een kerkgemeenschap. 

De beroepingscommissie is druk op zoek naar een predikant, we 

hopen dat dit mag lukken. 

Ook de kerkenraad krijgt binnenkort een vacature, zou u hier toch 

nog eens over na willen denken ? Op dit moment hebben we een 

goed team die de kerk bestuurt, maar hoe kleiner het clubje word, 

hoe meer er wordt gevraagd van de kerkenraadsleden. Nogmaals, 

denk hier nog eens over na, je krijgt er ook veel voor terug. 

Tot slot, we sluiten het kerkelijk jaar zo zoetjes aan weer af, en 

kijken we uit naar de start van het nieuwe kerkelijk jaar in oktober.  

Ga met God en hij zal met je zijn. 

EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN 
 
Met de eetgroep gaan we in september weer van start. 
Op donderdag 29 september komen we in de consistorie weer bij 
elkaar om gezamenlijk te eten. 
Restaurant Shmaak zorgt voor de soep, en het hoofdgerecht, 
dat door hen keurig op tijd wordt afgeleverd, in de consistorie van 
onze kerk. 
Voor het nagerecht zorgen we zelf.  Het is altijd erg gezellig en we 
eten met smaak. 
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Na 2 maanden vakantie hebben we er zin in om weer bij elkaar te 
komen, ook is er nog plaats voor alleenstaanden die bij ons willen 
aanschuiven. 
Graag opgeven bij Marianne Nell, tel: 0628414772. 
 
 
ROOSTERS 
 OPPASDIENST     KINDERNEVENDIENST 
  4 sept: Lizette Mariëlla 
11 sept. Ingrid Sylvia 
18 sept: Irene Fanny 
25 sept. Erna Wendy 
  2 okt.   Lizette 
 
ROOSTER KERKTAXI 
 
  4-9 Bram en Coby    Voor info tot zaterdagavond; 
 11-9 Rien                   Sylvia Reijngoudt 
 18-9 Sylvia                  0167- 573717  of: 
 25-9 Martijn en Joke      06  28755011 
   2-10 Sjaak 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
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. 
 

 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
De bloemen worden weer verzorgd, maar op dit moment niet precies 
bekend wie dat de komende maanden gaan doen. 
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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: GEKLEED IN UW LIEFDE. 
Achtergrondinformatie: 
Een van de werken van barmhartigheid is ‘de naakten kleden’. Maar 
soms zijn we het zelf die hongerig, dorstig of naakt zijn, zo benoemt 
in 20121 ds. Rianne Veenstra, als predikant betrokken bij de 
diaconale presentieplek Almere, in onderstaand gebed bij dit werk 
van barmhartigheid. 
Gebed. 
God, 
we helpen zo graag, met eten, met drinken 
met kleren, met woorden 
we helpen zo graag 
door te doen. 
 
Maar soms vallen we stil 
zijn wij het die hongerig 
dorstig, naakt en woordeloos 
voor U staan. 
 
Kom ons dan tegemoet 
zoals U alleen dat kunt. 
 
In een mens die oog heeft voor 
wat we nodig hebben 
die oor heeft voor wat we vragen 
een mens 
die een helpende hand biedt 
en ons kleedt 
met warmte en genegenheid 
 
Kom ons dan tegemoet 
in onze eigen wereld 
onze wijk, onze buurt 
zodat wij elkaar 
tot steun kunnen zijn 
gekleed in uw liefde 
Amen                              De ZWO groep  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS                                                
Jaarrekeningen                                                                                          
De jaarrekeningen zijn inmiddels - nu u dit kerkblad leest - 
gecontroleerd, goedgekeurd en ingediend bij de PKN. Ze zijn 
binnenkort ook op de website van de kerk te lezen (kijk op de pagina 
ANBI). Mocht u een papieren/digitaal exemplaar toegestuurd willen 
krijgen, stuur gerust een email naar de 
penningmeester.gk.ajp@gmail.com. 

Schoonmaak                                                                                             
Tja, hier weer een herhaalde oproep. We hebben op het moment 
van schrijven nog maar zes vrijwilligers. Dat betekent dat zij iedere 3 
weken aan de beurt zijn om de kerk schoon te maken. In een tweetal 
is het gezellig om te poetsen en neemt slechts ongeveer anderhalf 
uur in beslag. We weten dat een groot deel van de gemeenteleden 
al een taak heeft binnen de kerk. Maar mocht u nog wat tijd over 
hebben, dan zouden we daar erg mee geholpen zijn! Opgeven voor 
de vaste schoonmaakploeg of vragen stellen kan bij Natalie Nuijens, 
natalienuyens@live.nl of 0652592646. 

Reparatie en schoonmaakochtend                                                                        
Door wat tegenslagen is er wat vertraging in de planning van de 
reparatiewerkzaakheden van de stormschade gekomen. We hopen 
dat er binnenkort gestart kan worden. Wanneer deze 
werkzaamheden afgerond zijn, willen we weer een grote 
schoonmaakochtend plannen. Hopelijk wilt u ons daarin 
ondersteunen. Houd het kerkblad in de gaten. 

Interieurverzoeken                                                                                  
Vanuit de oppas werd enige tijd geleden aangegeven dat de felle 
zon in de oppasruimte als vervelend werd ervaren. Een zelfde soort 
bericht kwam vanuit de eetgroep met betrekking tot de consistorie. 
Er zijn daarom rolgordijnen besteld. Ze worden op korte termijn 
verwacht en geplaatst. 

Vanuit de kerkenraad kwam het verzoek voor het plaatsen van een 
beeldscherm in de consistorie zodat daar bijvoorbeeld tijdens een 
vergadering documenten of een presentatie op doorgenomen 
kunnen worden. Uiteraard kan het scherm ook door andere 
gebruikers van de consistorie gebruikt worden. Binnenkort zal het 
scherm voorzien worden van stroom en een handleiding. 
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KIJKJE BIJ HET KIND  

Tja jongens en meisjes, de vakantie 
is weer voorbij gevlogen. Wat 
hebben we mooi weer gehad en 
misschien ben je wel op vakantie 
geweest. Jullie zitten vast vol 
vakantie-verhalen om deze straks 
op school weer te vertellen. Een 
nieuw schooljaar ligt alweer voor 
ons, alhoewel sommige van ons 
alweer beginnen met aftellen naar 
de volgende (herfst) vakantie. 

Bij ons in de kindernevendienstgroep zijn er ook kinderen bij die naar 
het voortgezet-onderwijs zijn gegaan. We wensen hun speciaal heel 
veel succes ook omdat we hen niet meer in onze groep zullen 
ontmoeten. Wij hopen van harte dat jullie deel zullen gaan nemen 
aan de jongerengroep. 

Naast de grote kinderen hebben we ook kinderen van de oppas die 
straks naar school gaan. Dat betekend dat we jullie graag zien in de 
kindernevendienst groep. Mocht papa of mama denken dat het nog 
te lang wachten is in de kerk totdat de kindjes naar hun dienst gaan. 
Dan kunnen we er ook voor zorgen dat jullie bij het begin van het 
verhaal opgehaald worden bij de oppas. Heb je die ochtend nog niet 
het geduld voor een verhaal of knutselen dan mogen jullie lekker 
blijven spelen. 

Heel veel succes allemaal dit nieuwe schooljaar !                                 
& we zien elkaar vast ook wel weer in de kerk. 

 

 
Oplossing van zoek de verschillen op blz. 14 :  
riem links, bloemen op de stoffen, kaars, riem van Petrus, laken, 
fakkel. 
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GELEGENHEIDSKOOR 
 
Het koor gaat weer zingen, op maandagavond 12 september is de 
eerste repetitie. 
Wij zijn uitgenodigd om mee te doen met het concert dat het Thools 
Mannen-ensemble op 8 oktober bij ons in de kerk wil geven. 
Zij willen dit concert geven als dank, omdat ze op dinsdagavond 
kunnen repeteren in onze kerk. 
Ons koor gaat ook een klein deel van de avond invullen, 
en wat liederen samen zingen met de mannen van het ensemble, 
o.l.v. Koos van der Slikke en organist Leen Heijboer. 
We willen iedereen uitnodigen om te komen zingen op 
maandagavond 12 september om 19.30uur. 
Graag wel op tijd zijn, want de tijd is kort naar 8 oktober. Als je nog 
een map thuis heb, die  dan graag meebrengen. 
We hebben er weer zin in, en schrijf a.u.b. de datum van 8 oktober 
vast in uw agenda. 
Graag tot 12 september als we starten met zingen. 

 
GETELDE COLLECTEN VAN 1 FEBR. T/M 31 JULI 
 
                                         Cash          Bonnen        Totaal 
Kerk € 789,21 € 613,50 € 1402,71 
40 dgn tijd 126,35 158,00 284,35 
Avondmaal 6 mrt 62,00 21,00 83,00 
Avondmaal 22 mei 58,70 25,00 83,70 
Wereldvluchtelingen 43,60 57,50 101,10 
Diaconie 364,95 521,50 886,45 
Gift tijdens doopdienst 100,00 
Zending 169,55 189,00 358,55 
Paasmiddag 187,60  187,60 
Snert aktie 222,00  222,00 
Oekraine 732,00 28,00 760,00 
Missionair werk 10,65 28,00 38,65 
Verjaardagfonds 1200,00  1200,00 
Moldavië 126,10 49,00 175,10 
Onderhoud 542,60 859,50 1402,10 
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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: 
 
 
 
 


