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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN
12 januari:

10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal
1e collecte: Stichting Steunfonds voor het
Protestantisme in het Zuiden
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

19 januari:

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

26 januari:

10.00 uur: Drs. E. Leune; Benthuizen
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

2 februari:

10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
1e collecte: WERELDDIACONAAT
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie
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KERKBLAD
Voor het februarikerkblad ontvang ik de kopij graag uiterlijk zaterdag
25 januari.
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien
VAN DE DOMINEE
Een gezegend Anno Domini.
De uitdrukking Anno Domini kom je eigenlijk niet vaak meer tegen.
Het betekent: ‘ jaar des Heren’ Waar dit wel wordt gebruikt is dat
dikwijls om te onderstrepen dat het jaar wordt beleefd, of wordt
geloofd, als een jaar dat uit de hand van God wordt ontvangen.
Op de eerste dag van het nieuwe jaar leest de traditie van de kerk
Lucas 2 : 21. Daar wordt gesproken over de besnijdenis van het
jongetje van Bethlehem. Volgens Joods gebruik (vanuit de Thora)
op de 8ste dag na zijn geboorte. En 1 januari is de 8ste dag vanaf 25
december. Ook de naam van het kind wordt over daarbij hem
uitgeroepen. Jezus zul je heten, Jezus zul je zijn. die naam
betekent: ‘de Heer redt’.
Opmerkelijk is dat er in dit ene vers uit Lukas 2 nadrukkelijk wordt
vermeld dat de engel, nog voordat Maria zwanger raakte, had
gezegd dat dit kind de naam Jezus moest krijgen. Daarmee wordt
benadrukt dat de komst van dit kind geheel en al Gods wil is. Van
veel dingen kan je niet zomaar zeggen dat het Gods wil is. Maar van
dit kind wel. En van zijn naam ook. Dit kind móest er zijn. En het
moest déze naam en geen andere krijgen. Die naam die zijn
levensprogramma is.
Een Anno Domini is een jaar waarin God op de wijze van Jezus in
ons midden is. En waarin Hij de wereld en ons leven zegent met de
aanwezigheid van dit kind.
Jezus . Een Mens, een naam door God aan ons gegeven. De naam
waarin God zich laat kennen. Als de Heer die redt. Niet gekomen om
te veroordelen en te verdoemen, maar om te zoeken wie verloren is
en te behouden. Met deze naam gaat Hij met ons door de tijd. En
daarbij roept Hij ons op de weg van zijn toekomst. De weg van Zijn

5
koninkrijk. Dat wij die weg zullen gaan, achter Jezus Messias aan.
Ook in 2020. Opdat het voor ieder van ons een gezegend Anno
Domini zal mogen zijn.
Berichten uit de gemeente:
John en Lisa van Splunter werden op 4 december jl. verblijd met de
geboorte van een tweeling. Jet Wies Eugénie (Jet) en Sien Lieve
Josefien (Sien) zagen het levenslicht. Zusjes van Lieve en Wies.
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige geschenk. Dat zij mogen
opgroeien als mensen die zullen weten van bemind worden en
beminnen.
Matty Quist zal deze week een operatie ondergaan waarvan wordt
gehoopt dat pijnen, door een hernia veroorzaakt, zullen verminderen
of verdwijnen. We hopen op goede berichten. Zonder andere
namen te noemen is bekend dat er meerderen zijn die thuis te
maken hebben met ziekte of andere beperkingen. Of wachten op
onderzoek en/of uitslagen. Goed om te merken dat er wordt
meegeleefd door de omgeving. Dat oprechte en liefdevolle aandacht
goed mag doen en er ook vertrouwen zal zijn God ook op deze wijze
nabij is.
Afwezigheid predikant
Tot en met 15 januari ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt
u contact opnemen met Ike de Jager (tel. 06-53991163). Hij kan u in
contact brengen met één van de waarnemende predikanten.
Tenslotte:
Mede namens Karin wil ik u allen danken voor de goede wensen die
we op diverse wijze mochten ontvangen. Vanzelfsprekend wensen
ook wij u en jou een jaar toe waarin er voldoende goede momenten
zullen zijn om het te ervaren als een mooi en gezegend jaar.
Allen een hartelijke groet,
Ds. Henk van Het Maalpad
BLOEMEN IN DE KERK
De bloemen in de kerk worden in januari verzorgd door Rita
Boudeling en in februari hoopt Riet Wisse dat te doen..
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VANUIT DE KERKENRAAD
De afgelopen periode heeft de kerkenraad niet vergaderd. De
eerstvolgende vergadering staat gepland voor 16 januari.
We kunnen terugzien op een drukke periode met veel activiteiten,
die mede mogelijk waren door de inzet van velen. Voor en achter de
schermen is door hen veel werk verzet, waar we hen zeer dankbaar
voor zijn. Samen vormen we onze kerkelijke gemeenschap en het is
mooi om te zien dat iedereen op zijn eigen manier hieraan bijdraagt.
Hartelijk dank aan jullie!
We hebben onze eerste top 2000 dienst gehouden. Nieuw voor onze
kerk, maar ook de eerste op het eiland Tholen. Mooi om te horen
wat muziek voor mensen hun geloofsbeleving kan betekenen.
De kerstzangdienst was weer drukbezocht en met elkaar konden we
(in een mooi versierde kerk) al zingend en luisterend naar het koor
ons voorbereiden op het kerstfeest.
Op eerste kerstdag sloten de kinderen van de kindernevendienst
hun project van God belooft de Vredekoning af. Wat was het weer
mooi en wat hebben de kinderen hard gewerkt aan hun glas-in-lood
raam.
Van Rien Tichem ontvingen wij het verzoek om ingeschreven te
worden in onze kerk. Inmiddels ben je al een vertrouwd gezicht in
ons midden. Welkom en we wensen je een goede tijd toe bij ons.
Voor ons ligt weer een nieuwjaar. De kerkenraad wenst u allen een
goed, gezond en mooi 2020 toe, met Gods nabijheid!
Hartelijke groet namens de kerkenraad.
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
17-01-1944. Dhr. M.R. Backer. Noordweg 32. 4675 RP A.J.P.
27-01-1945. Mevr. M.W. Neele-Quist. Eendrachtstraat 50c 4675 CS
Sint Philipsland
28-01-1946. Mevr. J. Backer-van Bremen. Noordweg 32.4675RP
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig hopen te
zijn: hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar
gewenst.
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN
12 jan. Judith en Anouk
Mark Wisse
19 jan. Ingrid en Christian
Pieter Jan de Waard
26 jan. Lizette en Naomi
Jop de Jager
2 feb. Erna en Amanda
Annemiek Verboom
9 feb. Leontine
Babette Reijngoudt
ROOSTER KINDERNEVENDIENST
12 jan. : Fanny
19 jan. : Irene
26 jan. : Mariella
2 feb. :Sylvia
9 feb. : Natalie
ROOSTER KERKTAXI:
12-1 Sjaak
19-1 Rien en Agnes
26-1 Sylvia
2-2 Martijn en Joke
9-2 John en Lisa

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

Jaarplanning Januari 2020
Zondag 5
Donderdag 16
18 jan tot 1
februari

Koffiedrinken na de
dienst
Kerkenraadsvergadering

Aanvang 19.30
uur

Actie kerkbalans

Februari
Zondag 9
Donderdag 20

Viering HA aan tafel
Kerkenraadsvergadering

Woensdag 26

Biddag

Woensdag 26

Overleg
contactpersonen

Ds de Bie
Aanvang 19.30
uur
Dienst 19.00 uur
Na de dienst
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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.
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:
Overstromingen in Zuid-Soedan
Achtergrondinformatie.
In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan na een lange
burgeroorlog. Naast politieke spanningen heeft het land nu te
kampen met de ernstigste overstromingen sinds 25 jaar. Meer dan
900.000 mensen zijn getroffen en rond de 420.000 mensen hebben
noodhulp nodig. Wij bidden voor alle getroffenen van deze ramp én
voor het vredesproces.
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Gebed.
Goede God,
We bidden voor de mensen die zijn getroffen door de
overstromingen.
Woonruimte is verwoest, vee is verdronken en gewassen zijn
vernietigd.
Op sommige plaatsen zijn mensen omgekomen of ziek van diarree,
malaria en longontstekingen.
Wees met de mensen van Zuid-Soedan,
geef moed en kracht om de tegenslagen te dragen en voort te gaan.
Wilt U de mensen helpen die noodhulp geven?
We bidden ook voor de leiders in Zuid-Soedan.
Er is veel geweld geweest.
We bidden dat de leiders van de verschillende groepen zoeken naar
wat hen samenbindt in plaats van verdeelt.
Wilt U geven dat leiders en bevolking weer een band van
verbondenheid met elkaar voelen en zich samen inzetten voor
vrede?
We bidden dat er een einde mag komen aan de conflicten en dat de
Zuid-Soedanese bevolking in rust mag samenwonen.
Wilt U alstublieft werken in de harten van mensen?
Amen
de ZWO-groep
GETELDE COLLECTEN 4 DECEMBER 2019

Zending deur
Kerk
Pastoraat
eigen kerk
Avondmaal
Diaconie deur
Diaconie
60+middag
Ingeleverd vet
Dankdag
Onderhoud

Cash
€ 76,80
116,40
34,90

Bonnen
€ 44,50
39,50
32,50

Totaal
€ 121,30
155,90
67,40

82,00
28,07
37,95
106,00
25,00
333,60
120,17

10,50
24,00
22,50

92,50
52,07
60,45
106,00
25,00
367,60
192,67

34,00
72,50
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Kijkje bij het kind
Op de rand de overgang van 2019 naar
het nieuwe
jaar hebben
we ons
Kerstproject
kunnen
afronden
met het symbool van het project
die van belofte en trouw:
de Ichtus vis.
Deze staat voor Jezus Christus
Gods Zoon Redder en herinnert
ons aan wat Jezus voor
ons heeft gedaan, precies zoals
in Micha is voorspelt.
Zoals Simeon en Hanna op de
belofte van God vertrouwen,
mogen wij elke keer als wij de
Ichthus vis zien weten dat God
Zijn belofte, vrede voor ieder die
in Hem gelooft, nooit breekt.
De Ichtus vis als teken dat je
weet dat het altijd goed komt.
In het nieuwe jaar
gaan we starten met een nieuw
lied voor de kinderen voordat zij
naar hun kindernevendienst
gaan. We nemen afscheid van
“Lees je bijbel, bidt elke dag” die
wordt ingeruild voor ‘Jezus
houdt van alle kleine kinderen’.
Wij hopen van harte om ook in
2020 weer veel kinderen te
mogen ontvangen.
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FIJNE KERSTZANGDIENST.
Wat was het weer een fijn, om met elkaar de kerstzangdienst te
houden.
Een mooie volle kerk, mooi versierd, en veel kerstliederen als
samenzang gezongen.
Het gelegenheidskoor deed hun uiterste best, om 6 mooie liederen
te zingen,
Dona Nobis Pacem, the little drummer boy, en Heerlijk klonk het lied
der eng-len.
Daarna Herders waakten in de nacht, 't is geboren het God'lijk Kind,
en Immanuel.
Vooraf aan de dienst hebben de koorleden een broodmaaltijd gehad,
en deze adventsperiode van zingen afgesloten.
Met veel dank aan de dirigente Annet de Ruijter, die ook haar solo
O'Holy Night prachtig zong, voor haar taak deze avond en alle
repetities.
De begeleiding van het koor was van organist Arend Stander, die
ook de blazersgroep leidde, en Rob Durand de gitarist.
Veel mensen hebben een taak in de kerk gehad met de
Kerstzangdienst en Kerstmorgen,
Daarvoor zeer bedankt, ook de blazersgroep die in alle twee de
diensten heeft meegespeeld, en tijdens de collecte apart speelden,
heel erg bedankt. De leiding van de Kindernevendienst die een
prachtig kerstraam maakten en steeds een nieuwe plaat
toevoegden. Heel indrukwekkend gedaan.
We hopen dat iedereen ook hele fijne gezegende Kerstdagen heeft
gehad.
De opbrengst van de collecte op Kerstavond was € 370,80 voor het
Sophiakinderziekenhuis.
De collecte voor de onkosten van de avond was € 199,Iedereen daarvoor hartelijk dank, en een heel gezond 2020 gewenst.
COLLECTE KINDEREN IN DE KNEL
De collecte op eerste Kerstdag heeft € 221,80 opgebracht.
Met deze opbrengst wil kerk in actie kinderen in Moldavië een
lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. De organisatie Betania
komt op voor deze kinderen en zorgt voor een goede maaltijd.
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
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OPLOSSING PUZZEL OP BLZ. 11

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. Hogeweg 2, Sint Philipsland
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:.
0167 572455/06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz
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VAN DE KERKRENTMEESTERS.
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de
campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde
financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al
onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een
noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk. Binnenkort ontvangt u daarom een
brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we
weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen!
U kunt de vrijwilligers verwachten tussen 18 januari en 1 februari.
KINDERLIED.
Dit nieuwe jaar zijn we weer gestart met een nieuw kinderlied.
Dit wordt gezongen als de kinderen naar de kindernevendienst gaan.
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Alle kleine kinderen mogen komen.
Eén kleine, twee kleine,
drie kleine kinderen,
vier kleine, vijf kleine,
zes kleine kinderen,
zeven kleine, acht kleine,
negen kleine kinderen,
alle kleine kind’ren mogen komen.
GEBED UIT HET LIEDBOEK
Gelezen op oudejaarsavond:
Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
Over ons geopend zijn,
Wanneer wij de ogen sluiten.

Klaas Holwerda
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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:

