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Gereformeerde Kerk,
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VOORZITTER:

Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796

SCRIBA:

Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
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Tel.: 0167-572682
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WEBSITE:

anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Riemon Backer,
E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN
3 juli: 10.00 uur: Mevr. Drs. D. Timmers-Huijgens; Teteringen
1e collecte: JOP. Landelijk jongerenwerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
10 juli: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur
1e collecte: Diaconie.
Viering H.A. aan tafel
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening
17 juli: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doopdienst
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
24 juli: 10.00 uur: Ds. C. Romkes; Barendrecht
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
31 juli: 10.00 uur: Ds. W. Speelman; Barendrecht
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
7 augustus: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
14 augustus: 10.00 uur: Ds. W. Speelman; Barendrecht
1e collecte: Zomerzending Kerkinactie
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
21 augustus: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. 3e collecte: Diaconie
Gasten van Dabar. Na de dienst koffiedrinken
Vervolg zie ommezijde:
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28 augustus: 10.00 uur: Ds. P. Schelling; Monster
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
4 september: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
KERKBLAD.
Het volgende kerkblad zal waarschijnlijk in week 35 verschijnen.
Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 27 augustus.
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien
VAN DE DOMINEE
Voor onderweg…
Als in vroeger tijd iemand afscheid nam of op reis ging kreeg deze
persoon dikwijls een zegen mee voor onderweg. Een vertrouwde
plaats moet worden achtergelaten. En wat voor je ligt is nog
onbekend. Dat vind je ook terug in bijvoorbeeld Psalm 121.
Waar een pelgrim van een priester voor onderweg als zegenbede
hoort : “De Heer zal je uitgaan en ingaan bewaren, van nu aan tot in
eeuwigheid.”
In de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘De Heer houdt de wacht over je gaan
en je komen van nu tot in eeuwigheid.’ Daarmee mag je in
vertrouwen op weg gaan. In de hoop op een goede reis en een
behouden aankomst en terugkomst. Zo’n reiszegen is ook
onderstaande Keltische zegen. De oorspronkelijke tekst van deze
zegenspreuk wordt toegeschreven aan de 7de-eeuwse Ierse monnik
St. Patrick, één van de grondleggers van het Europese christendom.
Graag geef ik hem door, zowel aan wie in de komende periode op
vakantie zal gaan.
Maar ook aan wie, om welke reden ook, thuis blijft, maar toch ook zo
in het leven ‘onderweg’ is.
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De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te
beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u
heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
Amen.
Bediening Heilige doop. .
In de dienst op 17 juli hopen wij de drie dochters van Olaf en Ingrid
Achterberg, Eikenlaan 10, te dopen. Hun namen: Anne Fleur
(Fleur) , Madelief Sophie (Madelief) en Annabelle Lotte (Annabelle).
Het is mooi en stemt dankbaar dat in deze tijd deze drie
mensenkinderen een hartelijk welkom in de wereldwijde Kerk van
Christus en ook in onze gemeente mag worden toegeroepen.
We hopen op een gezegende en feestelijke dienst.
Tot slot.
De kopij voor deze editie heb ik, vanwege onze vakantie en
inleverdatum, al in de eerste week van juni geschreven en
ingeleverd. Bij het verschijnen van dit zomernummer voor juli en
augustus hoop ik weer terug te zijn. Bij het inleveren van de kopij
van het juni nummer ben ik, - hoe kan het me gebeuren- vergeten te
melden dat Karin en ik op 20 mei j.l. oma en opa zijn geworden van
Thijs. Zoon van onze jongste dochter Eline en schoonzoon Jules. Zij
wonen in Heiloo. Wij zijn dankbaar voor- en blij met Thijs.
Degenen die op vakantie gaan wensen we een goede tijd toe, maar
eveneens ook al diegenen die vanwege werk, gezondheid of
anderszins thuis (moeten) blijven.
U allen een hartelijke groet,
Ds. Henk van het Maalpad
BLOEMEN IN DE KERK
In juli zal Riet Wisse de bloemen in de kerk verzorgen, in augustus
Rita Boudeling en in september is de beurt aan Marie Maas.
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GEMEENTEVERGADERING 1 SEPTEMBER IN ONS DORPSHUIS
Wij nodigen u nu alvast uit voor een gemeentevergadering die we, in
principe, voor donderdag 1 september gepland hebben.
We hopen u dan meer te kunnen vertellen over de voortgang van de
plannen van kerkrentmeesters en kerkenraad.
IN MEMORIAM
Een stormwind ruist in zijn oren
wanneer hij gepord wordt voor de laatste reis
een donkere nacht als nooit tevoren
omfloerst z’n schip in mistig grijs
Hij ordent koers en snelheid
maar antwoorden doet er geen
de laatste reis naar de eeuwigheid
die maakt de mens alleen
Hij vindt de weg naar buiten
en op zoek naar de uiterton
ziet hij door de beslagen ruiten
Het dovend vuur van de levensbron
Hij weet dat hij goed op koers ligt
en geeft nog éénmaal volle kracht
hij houdt het oog op het stervend licht
het dooft, hij heeft de reis volbracht.
Met dit gedicht gaven Anita Wagemaker en de familie kennis van het
onverwachte overlijden van haar vader, hun broer, zwager en oom
Cornelis Marinus Wagemaker. Cor. Op 14 juni.
Op zaterdag 18 juni heeft Dominee ten Kate de afscheidsdienst
geleid. Waarna hij begraven is in Sint Philipsland.
Zo kort na het overlijden van zijn vrouw in januari 2015.
We wensen Anita, Adrie en Marie en de verdere familie heel veel
sterkte toe en Gods nabijheid nu het gemis steeds voelbaarder
wordt.
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN
3 juli: Heleen de Jager
Anouk de Jager
10 juli: Marjolein de Waard
Driek van Nieuwenhuijzen
17 juli: Erna Verboom en Dominique. Aron en/of Levi Geense
24 juli: Heleen de Jager
Chantal de Jager
31 juli: Marja Dieleman
Bram van Nieuwenhuijzen
7 aug. Marcia Backer
Christiaan de Waard
14 aug. Lizette de Waard
Anouk de Jager
21 aug. Daphne van Nieuwenhuijzen. 3e collecte i.v.m. koffiedrinken
28 aug. Marjolein de Waard
Dominique van Nieuwenhuijzen
4 sept. Heleen de Jager
Chantal de Jager
Willen jullie eventueel zelf ruilen bij verhindering?
ROOSTER KINDERNEVENDIENST
3 juli: Fanny van Strien
10 juli: Nathalie Nuijens
17 juli: Miranda Wisse
24 juli: Irene Boudeling
31 juli: Tessa Backer
7 aug.: Meta van Nieuwenhuijzen
14 aug. Marja Dieleman
21 aug. Judith Uijl
28 aug.:Sylvia Reijngoudt
4 sept. Nathalie Nuijens
KERKTAXI
3-7: Sylvia
10-7: Martijn en Joke
17-7: Bram en Coby
24-7: Sylvia
31-7: Rien en Agnes
7-8: John en Lisa
14-8: Stoffel
21-8: Bram en Coby
28-8: Sjaak, Rien en Agnes
4-9: Martijn en Joke
11-9: John en Lisa
Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot zaterdagavond contact
opnemen met Sylvia Reijngoudt. Tel. 573717 of 06 28755011.
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
2-7-1945.Mevr.J.M. Walpot-v.d.Reest.Plataanstr.13.4675 AW
St.Ph.
10-7-1936. Dhr. G.Walpot .Plataanstraat 13.4675 AW St.Ph.
30-7-1929. Mevr.C.Quist-v.d.Male. Eendrachtstraat 22.4675 CS St.P
5-8-1942. Mevr. C.M.van Nieuwenhuijzen-Vogelaar.Oostdijk 53.St.P
10-8-1932. Mevr.A de Jager-Boudeling.Gebr.Delhezstr.1 4651 ZW
Steenbergen
12-8-1935.Mevr.J.Engelvaart-Zwikker. Steintjeskreek 8.4675RZ AJP
17-8-1942.Mevr.C.J.C.Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37 4675 RN AJP
21-8-1941.Dhr. G den Haan. Deensestraat 9.4675 CM St.Ph.
Deze jarigen, maar ook alle anderen die in deze tijd jarig zijn, onze
hartelijke gelukwensen. Gods zegen over uw nieuwe levensjaar
gewenst. En een gezellige dag.
UIT DE KERKENRAAD.
De kerkenraad vergaderde op donderdag 23 juni./
Enkele punten uit die vergadering:
Bij het begin van de vergadering waren er enkele van de
kerkrentmeesters te gast, om alvast enkele plannen te bespreken.
Zodat we wederzijds weer op de hoogte zijn.
We spreken af dat we een gemeentevergadering bij elkaar zullen
roepen op donderdag 1 september om ook de gemeente op de
hoogte te houden van de plannen en van de gang van zaken rond
de subsidie aanvragen bij diverse fondsen.
Er is nog niemand gevonden die de plaats kan en wil innemen van
Arno Wisse in de commissie camping evangelisatie.
Op 24 september zal er vanuit de Brabantse Wal weer een middag
georganiseerd worden voor de kinderen van de kindernevendienst.
In Wouw.
Bram Quist en Irene Boudeling hebben afscheid genomen als lid van
de ZWO. Ook daar zullen opvolgers gezocht moeten worden.
Het vieren van het heilig Avondmaal in de kring gaat steeds beter en
wordt door verschillende leden van de gemeente als zeer positief
ervaren.
Er wordt ook nog gesproken over het rooster van aftreden van de
kerkenraadsleden. Hier gaan we in het nieuwe seizoen weer mee
aan de slag.
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Het vragenlijstje wat we de gemeenteleden willen voorleggen wordt
nog iets aangepast. U kunt uw wijkouderling hiermee verwachten
aan het eind van de zomer.
We ontvingen o.a. een brief van de landelijke PKN over de plannen
tot vereenvoudiging van het bestuur.
Tot zover enkele punten uit de vergadering.
De volgende kerkenraadsvergadering is afgesproken voor
donderdag 25 augustus.
VAN DE ZWO GROEP
Afscheid van twee commissieleden.
Inmiddels heeft de Z.W.O afscheid genomen van twee
commissieleden.
Bram Quist heeft 10 jaar deel genomen aan de Z. W. O. commissie.
Vele projecten heeft hij mee weten te realiseren.
Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en trouwe dienst.
Ook Irene Boudeling heeft enkele jarendeel genomen aan de Z.W.O.
commissie.
Ook zij heeft in de laatste vergadering afscheid genomen.
Hartelijk dank Irene voor je inzet.
Riet Wisse.
BERICHT UIT GHANA
In de 40dagentijdcollecte op Palmpasen (20 maart 2016) stond het
karitéproject in Ghana centraal. Een van de vrouwen vertelt nu: “Wij
zijn de vrouwen van Fooshegu, een dorp vlak bij de stad Tamale in
Noord Ghana. De Presbyteriaanse Kerk van Ghana (PCG) is al lang
actief in ons dorp. We hebben net onze nieuwe opslagruimte en
productie-unit voor karinénoten geopend. Dankzij de opslag en
verwerking van noten hebben veel vrouwen van onze coöperatie hun
inkomen verdubbeld! Wie eerst 40 euro verdiende met het rapen van
noten, verdient nu 80 euro. Dat verschil is precies goed om
schoolgeld voor de kinderen te betalen. We zijn nog maar net
begonnen met het zelf maken van karitéboter in onze nieuwe
productie unit en we zien nu al dat we het goed kunnen verkopen.
Nogmaals: dank u wel!”
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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 om kracht voor de Syrische kerk en patriarch
Achtergrondinformatie:
Op zondagmiddag 19 juni 2016 vond in Qamishli, een stad in NoordOost Syrië aan de grens met Turkije, een zelfmoordaanslag plaats
op de Syrisch Orthodoxe Patriarch Ignatius Aphrem II. In een
boodschap aan het Patriarchaat heeft de protestantse kerk haar
ontzetting uitgesproken en beloofd de slachtoffers, de Patriarch en
de Syrisch Orthodoxe kerk in gebed te gedenken.
De Patriarch ontkwam ternauwernood. Behalve de aanslagpleger
vonden drie veiligheidsmensen de dood en drie raakten er gewond.
De Patriarch was aanwezig bij een herdenking van de duizenden
Syrische Christenen die zijn omgebracht door het Ottomaanse Leger
in 1915, de zogenaamde ‘Sayfo' (het bloedbad van het zwaard),
onderdeel van de genocide tegen Armeense, Syrische en Assyrische
christenen in het oosten van Turkije en de aangrenzende gebieden
in Syrië en Irak. De Syrisch Orthodoxe Kerk is een partner van de
Protestantse Kerk/Kerk in Actie, zowel in Nederland als in Syrië zelf.
Gebed:
Heer,
Uw mensen zijn wij.
Maar soms zijn we zo onveilig.
We denken aan de Syrisch Orthodoxe Kerk.
Patriarch Efram II ontkwam ternauwernood aan een zelfmoord
aanslag, drie mensen vonden de dood, drie zijn er gewond en de
gemeenschap is in geschokt.
Wanneer stopt het God?
Geef ons moed, samenhang en vastberadenheid om niet toe te
geven aan het kwaad of aan onze eigen boosheid en verslagenheid.
Help ons elkaar te steunen.
Om ondanks alles te blijven geloven in uw Rijk van Vrede en daar
tekenen van op te richten.
Dank u voor de moed van de Christenen in Syrië. Dat zij niet
versagen. En evenmin wij.
Om Jezus wil, Amen
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BEZOEK EN KOFFIEDRINKEN
Op zondag 21 augustus krijgen we weer bezoek van een DABAR
team. Na de dienst is er koffiedrinken.
Het zou fijn zijn als velen hun belangstelling tonen door te blijven
koffiedrinken.
COMMISSIE CAMPING EVANGELISATIE
Dabar zendt jongeren uit naar Stavenisse Op 24 april jl. werden in
Gouda tijdens een bewogen dienst van Dabar, ook 17 jongeren
uitgezonden om het geloof in Jezus Christus uit te dragen aan de
gasten van Camping Stavenisse. Het diepste motief voor dit werk is
Gods liefdevolle betrokkenheid op de wereld, die tot uitdrukking
kwam in het leven, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus
Christus. God gaf zijn Zoon voor de wereld, Hij zond zijn Geest en
Hij zendt de christelijke gemeente in de wereld om gestalte te geven
aan Zijn Koninkrijk. Dabar richt deze zending in het bijzonder op de
mensen die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan
vervreemd zijn geraakt. De plaatselijke Commissie Stavenisse heeft
de Dabar deelnemers uitgezonden om met hun aanwezigheid en
activiteiten God present te stellen in het leven van de
campinggasten.
Deze zomer zijn twee teams van Dabar aan het werk gedurende vier
weken van 30 juli tot en met 27 augustus. Anneke en Coen
Polderman uit Tholen en Eelco Burgering uit Veenendaal weten zich
geroepen om het campingpastoraat tijdens deze weken op zich te
nemen.
De Plaatselijke Commissie nodigt u van harte uit om de bijzondere
campingdiensten op zondag 7 augustus o.l.v. Anneke Polderman en
op zondag 21 augustus, o.l.v. Eelco Burgering bij te wonen.
Beide diensten beginnen om 19.00 uur op het veld bij de Witte Tent
op Camping Stavenisse, Scheldseweg 3, 4696 RG te Stavenisse.
Na de dienst is er koffie en thee. Beschikt u over een campingstoel?
Dan willen wij u vragen om deze mee te nemen naar de
campingdienst. De Dabarteams bezoeken iedere zondagochtend
een andere gemeente op het eiland Tholen, t.w. op 31 juli de
Gereformeerde Kerk te Tholen, op 7 augustus de Hervormde
Gemeente te Oud-Vossemeer, op 14 augustus de Hervormde
Gemeente te Sint Philipsland en op 21 augustus de Gereformeerde
Kerk in Anna Jacobapolder. Na deze kerkdiensten wordt er
gezamenlijk koffie gedronken. De teams stellen het op prijs om u ook
hier te ontmoeten.
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Dabar heeft ook betekenis voor de deelnemers zelf, omdat zij mogen
groeien in geloof en zichzelf persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dabar
investeert daarom in geloofsopbouw en persoonlijke vorming voordat
de deelnemers worden uitgezonden. Nog meer dan in het belang
van toerusting en uitzending geloven we in de kracht van de Geest
van God. God zelf is verantwoordelijk voor de bouw van zijn
Koninkrijk en Hij vertaalt het heil naar het hart en de context van
ieder mens. Uw gebed is hard nodig!
De Plaatselijke Commissie wil u dan ook vragen om het Dabarwerk
d.m.v. uw gebed te ondersteunen. Wilt u graag de gebedsbrief
ontvangen dan kunt u contact opnemen met Harmi Holthuijsen,
secretariaat, via harmi.holthuijsen@hotmail.com of 0166-610981.
Geschiedenis De spontane opkomst van 'Dabar', begin jaren '60,
heeft in hervormd-gereformeerde kring het besef dat ook jongeren
geroepen zijn tot evangelisatie een enorme impuls gegeven. ‘Zonder
de opkomst van de Dabarbeweging zou de invulling van die roeping
nooit zo'n hoge vlucht hebben gekregen'.' Dat schrijft prof. dr. Fred
van Lieburg, in het boek ‘Jeugdwerk met een watermerk', over de
geschiedenis van de 100-jarige HGJB. Het initiatief tot de
Dabarbeweging kwam van jongeren zelf, aangestoken door
internationale contacten en oecumenische bewustwording.
Commissie Campingevangelisatie
De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier de Gereformeerde
kerk Anna Jacobapolder vertegenwoordigd in de Commissie
Campingevangelisatie Tholen en St. Philipsland.
Volgend jaar ben ik van plan om er mee te stoppen.
Het was waardevol om een stukje bij te dragen aan het
evangelisatiewerk op camping Stavenisse. Ik heb genoten van de
enthousiaste Dabaristen die vol liefde de kinderen en jongeren
probeerden te bereiken doormiddel van sport en spel. De
samenwerking met de mede commissieleden uit andere kerken
sprak mij erg aan.
Nu ben ik samen met de kerkenraad op zoek naar een vervanger
voor in de commissie.
Het houd in dat je met de commissie zorgt dat er in de zomer
periode twee Dabar teams op de camping hun werk kunnen doen.
Voor meer informatie kunt u bij mij terecht.
Arno Wisse, 06-24878248, a_wisse@hotmail.com
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GETELDE COLLECTEN VAN MEI-JUNI
Onderhoud
€ 352,62
Zangavond
232,85
Cliniclowns jeugddienst
152,02
Kerk
149,80
Diaconie (deur)
186,80
Voedselbank (Avondmaal)
92,85
Voedselbank (8 mei)
46,10
Diaconie
138,30
Zending Pinkstercollecte
64,30
Zending (deur)
145,20
KOFFIEDRINKEN 1E MAANDAG VAN DE MAAND
Iedere eerste maandagmorgen bent u tussen
9.00-12.00 uur van harte welkom bij Wendy,
Hogeweg 2 Sint Philipsland.
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit.
De koffie/thee met ontbijtkoek staat klaar.
Maandag 4 juli, 1 augustus, 5 september.
Hartelijke groet, het koffieteam,
0167-572455/06 23272455. J.P.Geluk@ziezo.biz.
AVONDMAALSLINNEN
Deze maand hopen we het Heilig Avondmaal weer aan tafel te
vieren. U heeft het vast niet gemerkt, maar de kosters hadden al
jaren moeite met het neerleggen van de kleden. Die waren al ver
versleten. Met passen en meten lukte het om een slijtageplek te
verbergen.
De kerkrentmeesters hebben nu nieuwe aangeschaft.
Wie weet nog iets te vertellen over de oude kleden? Hebben die ook
in de “oude” kerk nog dienst gedaan? Waar zijn ze gekocht?
Laat het weten aan onze penningmeester Heleen de Jager of aan de
scriba: Anneke van Strien.
GESLAAGD? GEFELICITEERD!
Ook binnen onze kerkelijke gemeente zijn er mensen gelukkig
geslaagd voor hun eindexamen. Onze hartelijke gelukwensen en
veel succes op jullie verdere pad. Ook felicitaties voor hen die “over”
zijn. Mocht het niet gelukt zijn: Sterkte gewenst.
Voor alle scholieren: Fijne vakantie !.

