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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN
2 februari:

10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle aan de IJssel
1e collecte: WERELDDIACONAAT
2e collecte: Onderhoud.
Deurcollecte: Diaconie

9 februari:

10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder.
Viering H.A. aan tafel
Avondmaalscollecte: Voedselbank
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

16 februari:

10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
1e collecte: Kameroen
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

23 februari:

10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

26 februari: BIDDAG
19.00 uur: Ds. P. de Graaf; Kruiningen
Collecte: Biddagcollecte voor de kerk
1 maart:

10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending. Project: 40 dagen tijd
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KERKBLAD
Kopij voor het maartnummer van het kerkblad ontvang ik graag
uiterlijk zaterdag 22 februari.
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien
VAN DE DOMINEE
Sta op!
Dat is het thema van Kerk in Actie (KIA) voor de komende 40
dagentijd die op woensdag 26 februari van start gaat. Natuurlijk is
bij dit thema gedacht aan het einddoel van deze periode: het
Paasfeest. Terwijl alles donker is en de machten die dood en verderf
zaaien oppermachtig lijken, wordt Jezus uit de doden opgewekt. God
spreekt, en Jezus staat op. Voor een nieuw begin. Waarin Hij als de
Levende onder is. En ons aanspreekt. Om nu ook op te staan uit wat
ons verlamt.
Zoals bijvoorbeeld in het verhaal dat Johannes ons vertelt over een
man die 38 jaar ziek is. Hij ligt aan een waterpoel. Blijkbaar verlamd.
Op gezette tijden komt het water in beweging. Wie er dan als eerste
in komt wordt genezen van zijn of haar kwaal. (Het verhaal staat in
Johannes 5: 1-9.) In dit verhaal staan de woorden van het thema
van de 40 dagentijd: Sta op!
Jezus stelt een opmerkelijke vraag aan de man: Wil jij gezond
worden? We zijn geneigd te denken: natúúrlijk wil hij gezond
worden! Wat is dát nu voor vraag! Maar zo ‘natuurlijk’ is dat niet.
Ziekte kan maken dat een mens niet alleen een ziekte hééft, maar
dat hij ook zijn ziekte ís (geworden). Dat verandering mogelijk is,
kan buiten beeld zijn geraakt. Een sprekend voorbeeld is stadhouder
Denethor van de stad Minas Terith uit het boek (en de film): The
Lord of the Ring. Deze stadhouder kan en wil niet meer geloven dat
er een keer ten goede kan komen in de belegering van de stad.
Somber en verbitterd klaagt hij zijn lot. Hij kan en wil geen hoop zien.
Hij wil niet gezond worden. Hij is eigenlijk al gestorven voordat hij
werkelijk dood is.
‘Wil je gezond worden?’ vraagt Jezus. Opmerkelijk is niet alleen de
vraag, maar ook het vervolg: ‘Heer, ik heb geen mens die mij tijdig
naar het water helpt’. Jezus zegt dan niet: ‘O, maar dan draag ik je
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wel’. Zo’n antwoord, hoe goedbedoeld ook, zou deze man
afhankelijk en klein houden. ‘Ach jochie toch, jij kunt het ook niet,
maar ik doe het wel voor je’. Als een ouder dat tegen een klein kind
zegt is dat nog te begrijpen. Maar Jezus wil deze man niet
afhankelijk houden als een klein kind. Hij wil hem letterlijk en
figuurlijk zelfstandig laten zijn. Laten opstaan uit wat hem verlamt of
neerdrukt. Daarom klinkt het: Sta op! Ga op je voeten staan! God
geeft je de kracht! Het koninkrijk van God is immers onder ons
gekomen met de komst van Jezus Christus. Je mag hoop hebben.
Je mag opstaan uit ‘de sfeer van de dood’.
In deze ontmoeting is er ruimte gemaakt voor verandering en
vernieuwing. Sta op! En de man gaat staan! Hij geeft gehoor aan het
woord van de Heer. Hij pakt zijn matras op en wandelt weg. Wie had
dat durven hopen?
Het is de weg die dit verhaal ons wijst. Jezus, de opgestane Heer,
roept ook ons om op te staan. Opdat wij ook op weg gaan naar
anderen om ook hen hoop te bieden. In de 40 dagentijd klinkt dan
ook telkens de vraag aan ons: Voor wie sta jij op? Wie wil jij hoop
bieden, nu Jezus jou zelf hoop heeft geboden? Met wie deel jij wat
aan jou is meegedeeld? Sta op!
Het 40 dagentijd magazine sluit met het gebed:
Heer, met U wil ik opstaan tegen nood en dood, tegen marteling en
lijden, tegen armoede ne ellende, tegen haat en terreur, tegen twijfel
en berusting, tegen onderdrukking en dwang. Met u wil ik opstaan
tegen alles wat het leven hindert. Met u wil ik opstaan voor alles wat
het leven stimuleert. Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta.
Berichten uit de gemeente:
Op deze plaats stond een stukje over het slechte nieuws dat Arend
en Annemieke Stander gekregen hadden. Maar bij het klaarmaken
van het kerkblad hoorden we dat Arend in de nacht van 26 op 27
januari overleden is. In het volgende kerkblad hopen we een in
memoriam te plaatsen. Dat God Annemieke en het gezin nabij mag
zijn!
Vorige week dinsdagavond kregen Karin en ik het verdrietige bericht
dat Karins vader overleden in zijn woning was aangetroffen.
Maandag 27 januari was de begrafenis.
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Bij het verdriet om zijn heengaan is er ook dankbaarheid voor de tijd
die wij samen hebben gehad. We ontvangen troost uit het
vertrouwen dat: ‘Je niet dieper kunt vallen, dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig, omvat aan alle kant.’ (uit Lied 916)
Zonder andere namen te noemen vergeten we niet dat er meerderen
zijn die thuis te maken hebben met ziekte of andere beperkingen.
Als de omgeving meeleeft blijkt dat dikwijls tot steun. En gelukkig
gebeurt dat meeleven ook. We bidden dat God allen die het betreft,
met kracht en liefde nabij zal zijn.
Tenslotte:
Allen een hartelijke groet,
Ds. Henk van Het Maalpad
DE 40 DAGEN TIJD
In de 40 dagentijd zal de deurcollecte bestemt zijn voor het 40 dagen
project van Kerk in Actie met als thema “Sta Op”.
Jezus riep sta op tegen de zieken.
Wij mogen in de 40 dagen tijd opstaan en hoop bieden aan
vluchtelingen. Ook aan mensen die extra zorg nodig hebben. Aan
kinderen in de knel. Aan mensen in armoede, voedsel gebrek en aan
daklozen.
Sta op voor deze groep mensen.
Wij vragen aan u om gebed en uw gulle gaven.
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
09-02-1948.Mevr.M.Dieleman-v.d.Reest.Plataanstraat 15.4675AW
21-02-1937.Mevr.P. Boudeling-den Hartog. Steintjeskreek 6.4675RZ
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager.Gerbr.Delhezstr.1.4651ZW
Steenbergen
Deze jarigen en ook alle anderen die deze maand hun verjaardag
vieren: alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar
toegewenst. Een gezellige verjaardag.
BLOEMEN IN DE KERK
In februari zal Joke Bomas de bloemen verzorgen in de kerk, In
maart hoopt Riet Wisse dat te doen
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN
2 feb. Erna en Amanda
9 feb. Leontine
16 feb. Marjolein en Chantal
23 feb. Judith en Anouk
1 maart: Lizette en Christian
8 maart: Leontine en Naomi

Annemiek Verboom
Babette Reijngoudt
Joost Wisse
Pieter Jan de Waard
Jop de Jager
Mark Wisse

ROOSTER KINDERNEVENDIENST
2 februari: Sylvia
9 februari: Natalie
16 februari: Sylvia
23 februari: Fanny
1 maart: Mariella
8 maart: Irene
ROOSTER KERKTAXI
2-2 Martijn en Joke
9-2 John en Lisa
16-2 Bram en Coby
23-2 Sjaak
1-3 Rien en Agnes
8-3 Sylvia

Voor vragen over de kerktaxi kunt u
tot zaterdagavond contact opnemen
met Sylvia Reijngoudt.
Tel. 0167 573717
06 28755011

Start Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk
De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan.
Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het land is?
Door het hele land vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun
leden om een financiële bijdrage over te maken. Ook bij u is
waarschijnlijk inmiddels de brief voor Kerkbalans bezorgd. Doet u
ook weer mee?
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar
leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier ruimhartig in. In februari komt een vrijwilliger
het formulier bij u ophalen. Via deze weg willen we u alvast hartelijk
bedanken voor uw bijdrage! Ook willen we natuurlijk degenen die de
brieven bezorgen en weer ophalen hartelijk danken voor hun tijd
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VANUIT DE KERKENRAAD
Op 16 januari heeft de kerkenraad weer vergaderd.
Na de opening door ds van het Maalpad hebben we de agenda
afgewerkt.
Jeugd en jongeren: we noemen eerst het mooie kerstproject wat
gedurende de adventstijd steeds mooier werd. Complimenten voor
de leiding van de kindernevendienst voor het mooie, goed
uitgewerkte project. De kindernevendienst leiding komt 5 februari bij
elkaar voor een vergadering. Op 23 februari start het paasproject
vanuit vertel het maar. Ook bij dit project zal de beamer gebruikt
worden. Vanuit kerk in actie kunnen er kalenders en kaarten besteld
worden voor de 40-dagen tijd. De kaarten zullen gebruikt worden
door de kinderen, de kalenders voor geïnteresseerde leden.
Jongerengroep deze gaan op 7 februari meedoen aan sirkelslag,
een online spel over Bijbelse thema’s, tussen groepen uit diverse
kerken. De jongeren uit onze kerk bundelen hun krachten met de
jongeren van Halsteren en Nieuw Vossemeer.
De soos organiseert elke derde zaterdag van de maand en
ontmoeting met een activiteit. Op 18 januari zullen ze escaperoom
doen. In juni hopen ze weer naar de EO-jongeren dag te gaan. En in
juni willen ze meedoen aan een nacht zonder dak.
We bespreken het gebruik van de beamer. Voorlopig alleen met
bijzondere diensten en bij projecten. Er zal aan de jongeren
gevraagd worden of ze in een groep willen plaatsnemen, die de
PowerPointpresentaties gaan maken.
We evalueren met elkaar de activiteiten en diensten die we in de
afgelopen periode hebben gehad. De laatste zondag van het jaar
was een mooie dienst, evenals de kerstzangdienst en de dienst op
de eerste kerstdag. Volgend jaar zal de kerstcommissie ook de
kindernevendienst vragen bij de voorbereidingen, zodat men van
elkaar weet wat er al gedaan is en wat nog moet gebeuren.
We spreken nog over het bedankmoment. Het was niet erg druk,
maar we willen toch een moment houden om alle vrijwilligers te
bedanken voor hun belangeloze inzet voor de kerk. We gaan kijken
of het lukt iedereen persoonlijk uit te nodigen, met het gevaar dat er
mensen vergeten worden, om te zien of er dan meer respons op
komt.
De top-2000 dienst was een mooi initiatief, waar vooral de
persoonlijke verhalen van de mensen indruk maakte. We hopen op
een vervolg.
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De gemeentevergadering van 20 november wordt als positief
ervaren. Ook dit jaar zullen we na de dankdagdienst de
gemeenteavond houden in de consistorie. Wel zullen we de indeling
van de ruimte wat anders doen.
We nemen de post door. Er zit een uitnodiging bij van ds Marco
Luijk, classispredikant. Hij zal onze gemeente op donderdag 6
februari bezoeken.
’s Middags heeft hij een gesprek met ds van het Maalpad.
Er is een uitnodiging van de ring Fijnaart voor een eerste
bijeenkomst. De ring Fijnaart is een kleine kring binnen de
provinciale classis, waarin inhoudelijke zaken met elkaar besproken
worden. Deze is voor iedereen toegankelijk, maar gezien het late
tijdstip van ontvangst kon dit niet meer in het kerkblad. We zullen
proberen hier volgende keer eerder erg in te hebben.
We zoeken de nieuwe paaskaars uit en deze zal besteld worden.
De kerkrentmeesters zijn druk met de laatste voorbereidingen voor
de actie kerkbalans. De diaconie en zending zijn in overleg over het
opheffen van een rekening, zodat alles op één rekening komt,
hetgeen bankkosten bespaard.
Binnen de Brabantse wal is een kerkelijk werker in de arm genomen
om gelden te genereren en een profielschets te maken voor het
aanstellen van een eigen kerkelijk werker. Wij participeren hier niet
in mee, omdat het voor ons momenteel geen meerwaarde heeft.
Op 26 februari, na de biddagdienst, zal er een bijeenkomst gepland
worden met de contactpersonen, de predikant en de ouderlingen om
elkaar weer een keer te ontmoeten en bij te praten.
Bij het onderdeel pastoraat bespreken we alle zorgen, ziekte en
vreugde binnen onze gemeente.
De contributie voor het kerkblad zal niet meer met kwitanties gedaan
worden, maar dit zal op andere wijze geïnd gaan worden.
We besluiten de vergadering met het zingen van lied 442 uit het
nieuwe liedboek.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 februari
i.p.v. de vaste donderdag.
Dit zijn enkele punten uit de vergadering.
40-dagen kalenders
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!'
tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs
doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad
vanliefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons
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nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons
neerdrukt, alles wat ons somber maakt.
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40
dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle
dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te
geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep,
sociale media of vlees.
De kerk heeft een aantal van deze kalenders aangeschaft. Mocht u
interesse hebben in een exemplaar, dan kunt u hierbij de koster om
vragen.
ABONNEMENT KERKBLAD
Dit jaar wordt er bij het rondbrengen van de Kerkbalans niet gelijk
gevraagd om het abonnementsgeld voor het kerkblad te betalen. Het
is namelijk erg omslachtig om dat op deze manier te blijven doen.
We willen u vragen het abonnementsgeld van € 10 over te maken op
de bankrekening van de kerk (zie voorin het kerkblad) onder
vermelding van 'kerkblad 2020'. Hartelijk dank voor de moeite.

Werkkalender

Februari 2020
Woensdag 5

Zondag 9
Woensdag 19

Vergadering
kindernevendienst
Ontmoeting classis
predikant M Luijk
Sirkelslag
jongerengroep
Viering HA aan tafel
Kerkenraadsvergadering

Woensdag 26

Biddag

Woensdag 26

Overleg
contactpersonen

Donderdag 6
Vrijdag 7

Aanvang 19.30
consistorie

Ds de Bie
Aanvang 19.30
uur
Dienst 19.00 uur
Na de dienst
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GETELDE COLLECTEN OP 8 JANUARI 2020
Cash
Kerk
€ 194,78
Kinderen in de knel 183,30
Diaconie deur
58,25
Diaconie
88,15
Zending deur
72,75
Top 2000 dienst
143,50
Sophia
Kinderziekenhuis 353,80
Onkosten
Kerstzangdienst 188,17
Onderhoud
115,68

Bonnen

Totaal

€ 121,50
38,50
47,50
68,00
55,00
37,00

€ 316,28
221,80
105,75
156,15
127,75
180,50

17,00

370,80

11,50
89,50

199,67
205,18

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 christenen in China.
Achtergrondinformatie.
We ontvangen berichten over de verslechterende situatie tussen de
kerken in China en de overheid. Steeds meer kerken krijgen te
maken met toezicht en beperkingen bij het organiseren van diensten
en andere activiteiten. Voorgangers voelen zich minder vrij om te
zeggen en te preken wat zij aan God willen toevertrouwen. Daarom
willen we in deze tijd bidden voor hen.
Gebed.
Heer, God, hemelse Vader,
die wijzen uit het Oosten, door het licht van een ster geleid, riep tot
aanbidding van uw Zoon, wijs ook ons de weg.
Zo bidden wij in deze dagen voor de kerken in China. Wij bidden om
wijsheid en kracht voor allen die leiding geven aan de groeiende
kerk in dit immens grote land.
Het licht van een ster heeft ons mensen op weg gebracht, overal ter
wereld, moge dat licht ons leven verlichten.
Amen
de ZWO-groep
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Kijkje bij het kind
Voor ons gevoel hebben we het kerstproject
nog maar net achter de rug en die van de
Pasen meld zich alweer aan.
De voorbereidingen worden dit keer
getroffen om een verbeelding te maken in
de vorm van een huis, met daarin, in het
midden een uitsparing in de vorm van een
kruis.
Op dit huis komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De
symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van
een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs
de spijkertjes is gemaakt. Een oude techniek waarmee je mooie
dingen kunt maken.
De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal
naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De
draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de
geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om
kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes
staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil
zijn.
Met deze projectverbeelding gaan wij vanaf 23 februari samen met
de kinderen op weg naar Pasen. Deze eerste zondag starten we met
‘De intocht van Jezus in Jeruzalem’. Hierin is het Projectthema:
Waarom juich je
voor Mij?
We vertellen
over de intocht
van Jezus in
Jeruzalem. Heel
veel mensen
juichen Hem toe,
ze staan langs
de kant van de
weg en zwaaien
met takken.
Deze tak zal het
eerste symbool
zijn dat zichtbaar
wordt in het huis.
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KINDERPAGINA.
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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.
Dus nu: 3 februari, 2 maart, 6 april Hogeweg 2, Sint Philipsland
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:.
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz
2 februari Collecte Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder
water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren
nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze
vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om
de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere
(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de
slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers
aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt
u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk,
zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk
voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

ALS IK KIJK NAAR DE WERELD,
VREES IK VOOR MORGEN
ALS IK KIJK NAAR MIJZELF,
MAAK IK MIJ ZORGEN,
MAAR ALS IK KIJK NAAR JEZUS
WEET IK MIJ GEBORGEN.
(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:

