
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaargang 63       nr. 1 november 2018 
 
 

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                         
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   4 november: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
11 november: 10.00 uur: Mevr. M. Maris; Nisse 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
18 november: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
                                                        Viering H.A. in de kring 
 Avondmaalscollecte: Voedselvoorziening 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
21 november: DANKDAG. 
  19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
  Dankdagcollecte voor de kerk 
 
 
25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Pastoraat eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
   2 december: 1e Advent: 
 10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
Het volgende kerkblad, voor december,  komt uit in week 48. Kopij 
graag uiterlijk zaterdag 24 november. 
Denk ook aan kopij voor de kerst en de eerste week van januari. 
Roosters e.d.  
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
 
In ons liedboek staat Lied 925. Een kort lied. Een gebed.  

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat.  

Mij trof de regel: geef mij terug de ogen van een kind. Met nadruk op 
‘terug’. Geef mij wéér, geef mij opníeuw, de ogen van een kind.  
 
Weet u nog hoe overzichtelijk, duidelijk en ongeschokt de wereld in 
elkaar stak toen u kind was? Dat Sinterklaas met een paard over de 
daken rijdt en op pakjesavond alle schoorstenen in Nederland van 
pakjes voorziet, wie twijfelt eraan als kind? Dat de tandenfee  
‘s nachts langskomt en jouw gewisselde kindertandtand voor een 
cadeautje verruilt, zeg niet dat het niet waar is! Het cadeautje ligt er 
toch? Ik zie het toch zelf! In literatuur wordt dit geloof de ‘eerste 
primitiviteit’ genoemd.  
 
Als het kind opgroeit wordt het duidelijk dat pakjesavond en de actie 
van de tandenfee toch anders in elkaar steken dan werd geloofd. Die 
ontdekking gaat voor menig kind met twijfel en teleurstelling 
gepaard. De betovering van Sinterklaas en de tandenfee is 
verbroken. Natuurlijk kan je nog steeds Sinterklaas vieren (en dat 
gebeurd ook) maar het is toch anders dan toen je kind was. En soms 
zou je even naar die tijd terug willen (De Efteling met de lichtjes, 
sprookjes en droomvlucht speelt daarop in)   
Het neemt niet weg dat pakjesavond ook dan nog gezellig kan 
worden gevierd. En dat het zinvol is om dat te doen. Het krijgt 
opnieuw betekenis, maar anders dan toen je kind was. Dat ‘opnieuw 
betekenis krijgen’  wordt wel genoemd: ‘tweede primitiviteit’. 
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Ook het geloof kent, als het goed is, die weg van eerste primitiviteit 
naar tweede primitiviteit. Dat laatste is het kinderlijke geloof dat dóór 
vragen, twijfel  is heengegaan. Want als je ouder wordt kun je wel 
proberen te blijven leven met het geloof dat je als kind had, maar het 
leven zelf maakt dat dit niet lukt. Als een veerboot kapseist komt 
Jezus niet over het water aanlopen om de drenkelingen uit het water 
te trekken. Als je een geliefde uit handen moet geven pakt Jezus na 
het sterven niet zijn of haar hand om jouw geliefde onmiddellijk uit de 
dood terug te halen. En je zult toch echt zelf voor een tentamen of 
repetitie moeten leren, want  God fluistert je de antwoorden niet in.  
Het kind dat ouder wordt loopt aan tegen ontgoocheling, 
teleurstelling en vragen waarop het antwoord niet komt. Maar zeg 
om die reden niet dat geloof dus onzin is. Want ook al klopt het niet 
dat de Vader in de hemel  boven de blauwe luchten en de sterretjes 
van goud woont, het kind heeft daardoor wel leren vertrouwen dat 
het door God bemind wordt.  Dat maakt die  eerste primitiviteit’ zo 
enorm waardevol.  
 
In de tweede primitiviteit zijn kinderlijke godsbeelden  en 
geloofsvoorstellingen gesneuveld. Maar het geloofsvertrouwen kan 
desondanks zijn gebleven of herwonnen of zelfs verdiept. “Ik weet 
steeds minder, maar vertrouw meer dan vroeger” zei iemand eens. 
Met woorden en beelden die bij volwassenheid passen.  En dat geeft 
troost, kracht en hoop om te zeggen: en toch.... Er is ontgoocheling. 
Er zijn teleurstellingen. Er zijn vragen, die soms bitter zijn. En er is 
twijfel (is het allemaal wel waar?). …..En toch…En toch vertrouw je 
jezelf toe aan de God waar de Bijbel over spreekt. En weet je jezelf, 
jouw geliefden, en ook deze doldraaiende wereld, waarin mensen 
elkaar de vreselijkste dingen kunnen aandoen, in Goede Handen.  
Begrijpen doe je het allemaal niet. maar je ervaart wat de filosoof en 
wetenschapper  Blaise Pascal kort en krachtig verwoordde: ‘het hart 
heeft zijn redenen die het verstand niet weet’.  
 
Dat is leven vanuit de tweede primitiviteit. Wéér, opnieuw,  zien met 
de ogen van een kind.  De wereld en jezelf zien vanuit het 
vertrouwen op - en geloof in God. Zonder antwoord te hebben op 
veel vragen. En met de ervaring van de twijfels. En toch….. dit 
vertrouwen geeft richting en zin aan het leven. Daarom het gebed: 
Geef mij terug de ogen van een kind.. dat ik mij toevertrouw… en mij 
niet afkeer van het licht.  Nee, niet de afkeer van Hem die het Licht 
voor onze wereld is.  



6 
 
 
Vanuit de gemeente. 
Er zijn mij geen ziekenhuisopnamen bekend. Zonder hier namen te 
noemen weten we wel dat er onder ons zijn die te kampen hebben 
met zorgen of ziekte. En de gevolgen daarvan. Gelukkig horen we 
ook dat er naar elkaar wordt gevraagd en omgezien.  En dat dit goed 
doet. Een mooi bericht ontvingen we van Michel en Danielle van der 
Reest . Op 15 oktober werd  Arthur geboren. Broer van Hugo. We 
feliciteren hen en hun familie  van harte met dit prachtige geschenk 
en wensen hen toe dat Arthur tot een gezegend mens zal mogen 
opgroeien. 
 
Goed om ook op deze plek aandacht te vragen voor iets wat scriba 
Joke Bomas in het ‘verslag vanuit de kerkenraad’ vermeldt.  
Namelijk dat de kerkenraad heeft besloten dat bij  blijdschap, 
droefenis, ziekte en zorg, alleen melding aan de gemeente wordt 
gemaakt in kerkblad of mededelingen  wanneer zij daarvan in kennis 
wordt gesteld. ‘Van horen zeggen’ is voor vermelding dus niet 
voldoende. Ook niet ‘het is op het dorp bekend, dus ze zullen het wel 
weten’.  Wilt u dus uw blijdschap, zorg, ziekte etc delen met de 
gemeente, dan zult u, hiervan de kerkenraad (dus tenminste één van 
de ambtsdragers) in kennis moeten stellen, anders zal dit niet 
vermeld worden. De reden hiervan wordt in voornoemd verslag 
verteld  
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.   
Zondag 25 november is het de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. 
Kerkelijk gezien draagt deze zondag de naam ‘Christus Koning’.  
Geen triomfalistische kreet waarmee alles wordt overschreeuwd. 
Maar een belijdenis van geloof dat door de tranen heen ziet op 
gekruisigde-  en verrezen  Heer, en de komst van Zijn koninkrijk. 
Geloof dat ook in de nacht blijft uitzien  naar de morgen van de 
nieuwe dag. Het is zinvol dat wij daarbij ook namen noemen van hen 
die ons zijn voorgegaan. Met hen zijn wij in Christus blijvend 
verbonden. Dit jaar zijn.in onze gemeente gestorven: 

Mevr. C Quist – van der Male en Mevr. A van der Reest – van der 
Reest.’ Met liefde en respect noemen wij hun namen en gedenken 
wij hun leven.  
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Gespreksgroep 30+ 
Omdat de gespreksgroep bij het inleveren van deze kopij nog bij 
elkaar moest komen (31 oktober) kan een nieuwe datum nog niet 
worden genoemd. Maar gelukkig is er de groepsapp zodat nadere 
informatie spoedig  via dat kanaal (en waarschijnlijk ook wel  ook 
mondeling) volgt.     
 
Tenslotte 
Op verschillende wijzen hebben Karin en ik vanuit onze gemeente 
medeleven mogen ervaren na het overlijden van onze moeder. Dat 
deed en doet goed. Daarom danken wij u daar hartelijk voor.  
Met hartelijke groet. 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
VANUIT DE KERKENRAAD                                                                          

Op 18 oktober kwam de kerkenraad bijeen voor een vergadering. 

Hieronder enkele punten uit de vergadering. 

Er was weinig nieuws te melden vanuit de jeugd en jongeren. Alle 
voorbereidingen voor de schoolkerkdienst zijn klaar. We hopen op 
een mooie dienst. 
Een verzoek om een idee voor een activiteit voor jongeren uit te 
werken, kreeg de steun van de kerkenraad. 
 
Er wordt gewerkt aan een standaardliturgie voor het Heilig 
avondmaal. Mocht er dan een “vreemde” predikant zijn, is het 
duidelijk hoe wij gewend zijn het avondmaal te vieren. 
 
Vanuit de ZWO kwam het mooie nieuws dat Arie van Strien de 
opvolger wordt van Jannie Wagemaker. Fijn dat het werk door kan 
gaan. 
 
De gemeente Ossendrecht krijgt vanaf 11 november weer een eigen 
predikant. Ds.Lolkema wordt dan bevestigd. 
 
Op 22 november zal er een 60+ middag georganiseerd worden, 
waarbij we een soort quiz willen doen over Bijbelse spreekwoorden 
en gezegdes. 
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Zondag 25 november sluiten we het kerkelijk jaar af en herdenken 
we de overleden gemeenteleden.  
Dit jaar zullen we Mevr. C Quist – van der Male  en Mevr A van der 
Reest – van der Reest gedenken. 
 
In een kleine gemeenschap weet je vaak wel wat er leeft en worden 
wij door anderen weleens ingefluisterd of er blijde, droeve of 
zorgelijke gebeurtenissen spelen bij de leden.  
We hebben met elkaar hierover gesproken en in het kader van een 
stuk privacy hebben we besloten het beleid hierop aan te passen. 
Alleen wanneer we als kerkenraad in kennis gesteld worden van 
blijdschap, droefenis, ziekte en zorg, zullen we hier melding van 
maken in het kerkblad of bij de mededelingen. 
Wilt u dus uw blijdschap, zorg, ziekte etc delen met de gemeente, 
dan zult u hier de kerkenraad van in kennis moeten stellen, anders 
zal dit niet vermeld worden. 
 
De volgende vergadering van de kerkenraad zal gehouden worden 
op woensdag 21 november, na de dankdagdienst. 
 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 
JEUGDSOOS 
 
Op 17 november gaan we lekker uitwaaien aan het strand. Ga je ook 
mee? De avond is bedoeld voor degenen die naar het voortgezet 
onderwijs gaan. Geef je je even op? Dan weten wij hoeveel auto's 
we moeten regelen. Tot dan! 
Daniël Franca Heleen 
 

BEDANKJE 
 
 Annemieke Stander wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor de 

enorme belangstelling in welke vorm dan ook. Het heeft mij heel 
goed gedaan om te weten dat er zoveel mensen om je geven en met 
je meeleven.” 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  4 nov.: Marjolein en ? Jop de Jager 
11 nov.: Lisa en Christian Chantal de Jager 
18 nov.: Ingrid en Naomi Annemiek Verboom 
25 nov.: Heleen en Dominique Pieter-Jan de Waard 
  2 dec.: Judith en Chantal Babette Reijngoudt 
  9 dec.  Erna en Anouk Chantal de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  4 november: Marja 
11 november: Irene 
18 november: Natalie 
25 november: Miranda 
  2 december: 1e advent: Fanny en Marja 
  9 december: Fanny 
 
KERKTAXI:  
 
  4-11 Sjaak                    Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot 
11-11 Martijn en Joke     zaterdagavond contact opnemen met  
18-11 Rien en Agnes      Sylvia Reijngoudt  
25-11 Sylvia                     tel. 0167-573717  of: 
  2-12 Bram en Coby               06-28755011 
  9-12 John en Lisa 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In november verzorgt Nel Nunnikhoven de bloemen. 
In december zal het door de kerstcommissie gedaan worden. 
 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
16-11-1943: Dhr.C.A. Groeneveld. Gladiolenstr. 46.4675BB St.Ph. 
25-11-1946  Mevr. J.Verwijs-Quist. Mosselkreekstraat 5. 4675BN.St. 
01-12-1945: Mevr. F.F.B. Groeneveld-v.d. Hoeven. Gladiolenstraat 
                                          46, 4675 BB St. Philipsland. 
Deze  jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig zijn onze 
hartelijke gelukwensen. Een fijne dag toegewenst en Gods zegen 
over het nieuw begonnen levensjaar. 
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60+ middag 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een contactmiddag voor de 

60+ers vanuit de kerk. Deze hopen we te houden op  

DONDERDAG  22 NOVEMBER 2017 

’s Middags van 3 uur tot 5 uur in Ons Dorpshuis te Anna 

Jacobapolder. We beginnen met een kopje koffie of thee. 

Hierna zal  Ds. van het Maalpad  een korte inleiding houden en 

zingen we een lied met elkaar. 

Als invulling voor de middag hebben we deze keer gekozen om in 

een quizvorm stil te staan bij spreekwoorden en gezegdes uit de 

bijbel. Naast dit onderdeel is er natuurlijk ruimte om gezellig te 

kletsen met elkaar. 

Om ongeveer te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen 

willen we u vragen het ons te laten weten als u wilt komen.                                                                                 

Graag uiterlijk maandag 19 november. Maar liefst eerder.             

Mocht u moeilijk zitten met vervoer, laat het ons dan even weten.    

Ook gasten zijn van harte welkom. 

Aanmelden kunt u zich bij: Joke Bomas:   06-55107947 of 

geref.kerk.ajp@gmail.com. 

We hopen dat er veel mensen aanwezig kunnen zijn, en dat we met 

elkaar een mooie middag mogen hebben. 

 

 
 
 
 
 

mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com
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 Werkkalender November  

Zondag 4 Kinderdienst in Ossendrecht Brabantse wal 

Elke maandag Repeteren gelegenheidskoor   

Maandag 5 Collecterooster 2019 maken met 
kerkrentmeesters/zwo/diaconie 

 

Dinsdag 6 Vorming en toerusting: toekomstvisie 
vd kerk 

Martinus kerk 
Halsteren 
19.30 

Zondag 11 Jongerengroep na de dienst  

Zondag 18 Heilig Avondmaal in de kring  

Zondag 18 Jongerenbijeenkomst 17.00 uur 
consistorie 

 

Woensdag 21 Kerkenraadsvergadering na de dienst  

Woensdag 21  Dankdag  

Donderdag 22 60+ middag  

Zondag 25 Laatste zondag kerkelijk jaar  

December 

Zondag 2, 9, 
16 en 23 

Adventszondagen Adventsproject 
kindernevendienst thema Lichtdragers 
van God 

Fanny/Marja 

Maandag 3 Vergadering ZWO en Diaconie Bij Rita 

Donderdag20 Kerstfeest school  

Woensdag 19 Kerkenraadsvergadering  

Maandag 24  Kerstzangavond 19.30 uur  

Dinsdag 25 1e kerstdag   

Maandag 31 Oudejaarsdienst 17.00 uur  

 Januari 2019  

Zondag 6 Koffiedrinken na de dienst  

Donderdag 17 Kerkenraadsvergadering  

Donderdag 17 Classisvergadering ZWO en diaconie Oudenbosch 

Zondag 20 Jongerenbijeenkomst 17.00 uur 
consistorie 

 

Zaterdag 19 Actie kerkbalans t/m 2 februari  

Donderdag 31 Groot huisbezoek  
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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 Sulawesi 
 
Achtergrondinformatie. 
Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1570 
mensen het leven gekost. Doordat wegen zijn afgesloten en 
stroomvoorzieningen zijn beschadigd, zijn plaatsen Palu en 
Donggala moeilijk bereikbaar. Het rampgebied blijkt groter dan 
gedacht. Er is een grote behoefte aan drinkwater, voedsel en 
medische ondersteuning. Het rampencentrum verwacht dat het 
dodental nog zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisatie zijn met 
de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van noodhulp. 
 
Gebed.  
Heer, we zijn radeloos, ons hart is vol verdriet, 

waar is ons geliefde kind, waar zijn onze ouders, waar is ons huis? 

We weten dat de aarde krachtig schudde, 

we zagen het water komen dat ons dorp verwoestte. 

De muren van ons huis werden het graf voor onze geliefde kinderen 

en ouders, 

het wassende water verwoestte de omhelzing met onze geliefden. 

Is dit onze straf omdat wij alleen druk zijn met religie en God, maar 

zonder medemenselijkheid? 

Maar bent U ook niet de God die de golven en de wind stilde? 

Heer, we weten niet hoe U de aarde grondvestte zodat de aarde 

bewoog en de zeeën overstroomden en onze kinderen, onze ouders 

en onze ziel wegspoelden. 

Wat we weten is dit: kinderen hebben hun ouders verloren, ouders 

hebben hun kinderen verloren We kunnen onze kinderen niet meer 

grootbrengen en dat is voor ons een schande. 

Duizenden stierven, tienduizenden hebben hun beschutting verloren 

tegen de avondwind en het regenseizoen dat aanstaande is. 

Zijn er nog niet genoeg dode lichamen om ons heen, terwijl andere 

dode lichamen nog niet zijn gevonden? 

Alstublieft Heer, bevestig onze aarde op een standvastige plek, 
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help ons om ons hart te plaatsen daar waar U nu bent. 

Bent U er vandoor gegaan God? Hoe kunnen wij het weten… 

Verberg Uw aangezicht niet van ons, tot wie zouden wij anders ons 

gebroken hart richten? 

Wees aanwezig als een Vriend op onze weg om de puinhopen op te 

bouwen tot een mooie stad, 

wees aanwezig als onze Vriend om opnieuw ons gebroken hart op te 

bouwen tot een heel en sterk hart Amen 

de ZWO-groep 

 

GETELDE COLLECTEN OP 3 OKTOBER 
   Cash bonnen totaal 
 
Zending (deur) € 27,75 € 22,50 € 50,25 
Kerk 64,15 46,50 110,65 
Najaars campagne  
    kerk in actie 72,20 29,00 101,20 
Vredeswerk 30,75 31,00 61,75 
Jongerenwerk 
         eigen gemeente 42,40 41,00 83,40 
Diaconie deur 55,61 40,00 95,61 
Onderhoud 140,97 99,00 239,97 
 
 
UITNODIGING KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere eerste maandag van de maand kunt u op  
de koffie komen. Iedereen mag komen.  
Op maandagochtend   5 november en 3 december   
staat de koffie/thee met (ontbijt)koek weer klaar  bij Wendy.  
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong & oud” van harte welkom!  
Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail! 
Hogeweg 2, St Philipsland.  
0167 572455 / 06 23272455,  J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Kijkje bij het kind 

 
Wat fijn dat er na de Herfstvakantie zoveel 
kinderen met hun familie de weg naar 
onze kerk hadden gevonden.  
De schooldienst was voor vele op bekend 
terrein behalve voor de juf die te laat 
binnen kwam lopen. Zij kon de weg niet vinden en was 
daardoor (in het rollenspel) degene die pas later binnen kwam 
lopen. Voor de meeste kinderen altijd weer een moment 
waarop de aandacht er meteen bij is. Kinderen uit de 
bovenbouw lazen op uitstekende wijze de schriftlezing voor. 
Nadat iedereen, van de kindernevendienst en de oppas, 
terugkwam werd er door alle kinderen van “Het Kompas” een 
lied ten gehore gebracht waar ze duidelijk op hadden 
geoefend. 
Doordat er na de dienst nog koffie, thee & fris werd gedronken 
konden de kinderen met hun familie nog even na-kletsen over 
het één en ander & de belevenissen van de afgelopen 
vakantie. Er waren zelfs kinderen die mee gingen met andere 
ouders van vriend of vriendin om een gezellige middag te 
hebben in de polder.  
Nu de weersomstandigheden wat meer gaat lijken op herfst en 
de dagen donkerder worden gaan wij als kindernevendienst 
ons voorbereiden op de adventtijd.  
Wij hopen ook dit keer weer op een thema dat goed aansluit 
op de beleving van het kind in de aanloop naar de Kerst. 
 
 
Oplossing woordzoeker op blz. 16: 

Wees niet bang 
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GELEGENHEIDSKOOR: 
 
Als dit kerkblad verschijnt heeft het koor alweer drie keer 
gerepeteerd, met een fijne groep zangers en zangeressen. 
Voor alle partijen een mooi aantal dat  in verhouding staat. 
Onder leiding van Annet de Ruijter, nu al  voor het twaalfde jaar, en 
het gaat zeker weer lukken. 
Arend begeleidt ons op het keyboard, en Rob Durand met zijn gitaar. 
We hebben alle liederen al een paar keer geoefend, en het klinkt al 
mooi, maar toch hebben we de tijd tot de Kerstavond nog hard 
nodig. 
Op dit moment mogen er nog nieuwe zangers bij komen, maar dan 
niet te lang meer wachten. 
Het zingen is niet zo makkelijk, en vereist toch veel oefening. 
We hebben deze repetities een ‘dame voor de catering’ en wel Els 
Mol die zich aangemeld heeft om te komen helpen met de koffie. 
Hartelijk welkom Els, en we zijn blij met jou gezellige aanvulling bij 
ons, en soms zing je nog een stukje mee. 
We hopen met elkaar een fijne adventstijd te hebben, door mooie 
kerstliederen te zingen. 
Op maandagavond 19.30uur zingen we in de kerk, en iedereen is 
welkom. 
 
 
EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN. 
 
In de maand november wordt de eetgroep voor alleenstaanden een 
keertje op vrijdag gehouden, en wel op vrijdag 30 november. 
Die middag begint om 16.00uur om een sinterklaasmiddag te 
houden. We trekken dan lootjes, en zo krijgt iedereen een cadeautje 
met gedicht. 
We hopen weer op een leuke middag, en de maaltijd begint om 
17.30uur. 
Als er nog mensen bij ons aan willen sluiten  graag, maar eerst even 
aanmelden op telnr.- 0167572796 - 0628414772. 
 . 
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VOORSPOED: GENADE OF MAAKBAAR?  Uit de nieuwsbrief van de 

Protestantse kerk: 

Vierhonderd jaar geleden werden de Dordtse Leerregels, met Gods genade als 

centraal thema, opgesteld. Maar hoe voelen we ons anno 2018? Nog steeds 

afhankelijk van genade, of in steeds grotere mate overtuigd van de 

maakbaarheid van het bestaan? Vier mensen met verschillende achtergronden 

reageren. 

‘Het een en het ander’  

Remmelt Meijer, oud-predikant en eigenaar van coachingsbureau CRUX 

‘Volgens mij hebben we wel in de gaten dat genade superbelangrijk is. 

Tegelijkertijd merk ik dat genade moet vechten om een natuurlijke plek in ons 

leven. De maakbaarheid is in ons dagelijkse leven gigantisch toegenomen: zonder 

God blijkt het ook prima te gaan. Bijna haaks daarop heb ik in de kerk soms het 

gevoel dat we geneigd zijn te vluchten in termen als ‘genade’ en ‘afhankelijkheid’ 

en weg te lopen voor eigen verantwoordelijkheid.  

Ik voel mij daartussen zitten. Soms voel ik me heel orthodox in mijn pleidooi voor 

het breder trekken van Gods genade. Hoe ik mijn werk doe en welke mensen ik 

tegenkom, heeft ook te maken met wat God in mijn leven doet. We zouden er beter 

van worden als we ons daar bewuster van zijn. Tegelijkertijd krijg ik als begeleider 

in kerken vaak te horen dat coaching een en al maakbaarheid is. Dat alles recht uit 

de lucht moet komen vallen en dat God het allemaal moet doen. 

Als theoloog vind ik het spannend om geloof te combineren met daden. Dat is 

waarom Luther moeite had met Jacobus, die benadrukt dat geloof tot daden leidt. 

Maarten Luther wilde juist mensen terugroepen naar het belang van genade. Ik 

denk dat beide kanten precies de clou vormen: het is het een en het ander.’ 

‘Genade is enig houvast’  

Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond 

‘In de Dordtse Leerregels gaat het om de vraag of de gelovige mens voor God kiest 

en daarna door God uitgekozen wordt óf dat God uit het gevallen menselijke 

geslacht zondaren verkiest. ‘Dordt’ kiest – gelukkig! – de tweede positie. God is 

soeverein, barmhartig en genadig: dát belijdt de kerk. Geen mens vindt op eigen 

kracht God, maar Hij zoekt ons. Die omslag via het woordje ‘maar’ vinden we 

voortdurend in de Bijbel. Zoals in Efeziërs 2: Maar God, die rijk is in 

barmhartigheid … Dit is het leven van een christen, een zondaar tegenover God.  

In het maatschappelijke leven is maakbaarheid evenmin binnen handbereik. 

Ondanks vrolijke foto’s op Facebook doen jaarlijks bijna honderdduizend mensen 

een suïcidepoging. Ondanks goede medische zorg blijft kanker een gevreesde 

ziekte. Gebrokenheid uit zich in het leven van kwetsbare kinderen, alleenstaande 

moeders, eenzame vluchtelingen én geslaagde zakenmensen. 

Juíst als we de donkere kanten van ons bestaan zien, ontdekken we wat genade 

inhoudt; onverdiende goedheid. ‘Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God 

zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door 
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Hem.’ Met dit citaat uit 1 Johannes zetten de Dordtse Leerregels in. Wat een 

houvast, in de moeiten van het leven, die ieder vroeg of laat ten deel vallen.’ 

‘Wetenschap is ook genade’ 
Jos Aarnoudse, geestelijk verzorger en betrokken bij de werkgroep 

levenseindevraagstukken van de Protestantse Kerk 

‘Rond de Dordtse Leerregels wordt vaak gedacht in de vorm van een tegenstelling 

tussen genade en zelf doen. Dat heeft zelfs toen al tot misverstanden geleid, alsof 

die twee dingen op één lijn staan. Maar ik denk dat het twee verschillende 

perspectieven zijn. Want ook iets zelf kunnen doen is een vorm van genade. Als we 

kijken naar ons omgaan met het lijden, dan zie ik wel dat overgave voor moderne 

mensen heel lastig is geworden. Volgens mij is er niks tegen maakbaarheid, maar 

het grote probleem is dat uit alle nieuwe medische mogelijkheden de suggestie 

voortkomt dat álles maakbaar kan zijn, waardoor we in een overschatting 

terechtkomen. En als er tegenslag is, moet er altijd iemand aansprakelijk gesteld 

worden. Dat is het grote dilemma voor veel mensen. Je komt het ook tegen in het 

bekende ‘leer mij veranderen wat ik kan veranderen, maar laat mij ook zien wat 

onveranderbaar is, en geef mij de wijsheid om dat onderscheid te maken’. 

Ik vind niet dat maakbaarheid op zichzelf al hubris (hoogmoedig – red.) is. Wat wij 

nu kunnen in de medische zorg, is goed beschouwd ook genade. De kunst blijft het 

onderscheid te maken. Er blijven elementen in onze wereld waar we niet tegen 

opgewassen zijn. Waar vind je dan je heil, je berusting of je vrede?’ 

‘Maakbaarheid door genade’ 
Rinke Verkerk is journalist en moeder van Judah, die het syndroom van Down heeft 

‘Er zijn twee soorten maakbaarheid. Maakbaarheid door mensen zelf is een illusie, 

maar maakbaarheid door genade is onoverzichtelijk groot. Toen ik geboren werd, 

was de illusie dat ik kon kan bepalen hoe mijn leven werd groter dan nu bij Judah. 

In mijn leven ging alles zoals ik het wilde. Ik kwam een goede gast tegen met wie 

ik wilde trouwen, ik wilde graag in Amsterdam wonen, ik wilde een studie doen, ik 

wilde naar het Midden-Oosten reizen. Het is allemaal gebeurd. Voor Judah kunnen 

we ook dromen hebben, maar we hebben minder het gevoel dat we kunnen 

manipuleren hoe het zal gaan. Bij Judah zijn we er niet de baas over hoe sterk zijn 

spieren gaan worden of hoe goed hij straks zal kunnen verwoorden wat er in hem 

omgaat. We kunnen veel met hem oefenen, maar wij zijn niet de baas. 

Tegelijkertijd heeft God een doel met Judah’s leven en met ons als zijn ouders. Dat 

doel gaat Hij altijd behalen. Geen woord dat God spreekt keert ledig tot Hem terug. 

In Psalm 139 staat dat God meer verlangens heeft voor Judah dan er zandkorrels 

aan zee zijn. Daarmee wordt genade de maakbaarheid van Judah’s leven.’ 

Ook reageren? 

Hoe kijkt u naar genade en maakbaarheid? Laat het weten via Facebook. In het 

decembernummer leest u op pagina 2 een selectie van de reacties in de rubriek 'Dit 

vindt u'. (Geen Facebook? Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.) 

https://www.facebook.com/ProtestantseKerkinNederland/posts/1884147021666622


19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 


