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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN
Vanaf september zijn de diensten weer iets uitgebreider. Er is ook
weer een aangepaste vorm van oppasdienst en kindernevendienst.
Wel mogen er een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, en mag er
nog niet gezongen worden. U kunt zich aanmelden als u aanwezig
wilt zijn. Uiterlijk zaterdagmiddag. U kunt dan gelijk doorgeven of u
van de oppasdienst, kindernevendienst of kerktaxi gebruik wilt
maken. Tel. Nr. 06 39892339.
1 november: 10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending
8 november: 10.00 uur: Ds. E. Barendregt; Dinteloord
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie
15 november: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A.
Collecten: Diaconie, Onderhoud, Zending en
Avondmaalscollecte voor maaltijdvoorziening
18 november. Dankdag. 19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee
Collecte: Dankdagcollecte voor de kerk
22 november: 10.00 uur: Mevrouw J. Vree; Maasdam
Laatste zondag kerkelijk jaar.
Collecten: Pastoraat eigen kerk, Onderhoud en
Diaconie
29 november: 10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal
1e Adventzondag
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending
6 december: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom
2e Adventzondag
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie
De collectebeker staat aan de uitgang. De opbrengst wordt verdeeld
over de drie doelen van de betreffende zondag.
Als u niet in de kerk bent kunt u uw gift overmaken naar de nummers
van de kerk zoals vermeld op de voorgaande blz. o.v.v. het doel
waar het geld voor bestemd is.
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KERKBLAD
Kopij voor het decembernummer graag uiterlijk 28 november.
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien
VAN DE DOMINEE
Eenzaamheid
Een week voordat in 1982 drs. Ruud Lubbers de, - tot nu toe - ,
jongste premier van Nederland zou worden schreef hij woorden op
die, mijns inziens, alleen maar van heel diep uit zijn ziel konden
komen. Van Ruud Lubbers was bekend dat hij een gelovig katholiek
was. Op 25 oktober 1982, om 23.00 uur, schreef hij die woorden op.
Die zullen zeker al die jaren dat hij premier is geweest van ons land
(1982-1994) en ook daarna van betekenis voor hem zijn gebleven.
Ik kwam enkele zinnen uit deze woorden tegen in een omroepblad.
Ze bleken afkomstig, zo las ik elders, uit een gedicht dat Ruud
Lubbers dus in 1982 schreef. Ook nu hebben zijn woorden kracht
en zijn ze voor velen herkenbaar in deze tijd waarin eenzaamheid
zo’n nadrukkelijk een rol speelt.
Het gedicht heet ‘Eenzaamheid’.

Eenzaamheid
Soms wordt het dof en grauw
verdwaasd, versuft aan alle kanten
om je heen; je bent alleen.
Alleen, alleen, maar niet in wacht en rust
maar aangevreten door alles wat je niet
kunt duiden, je kwetst en hopeloos ontrust
Wat sta je dan alleen, ontheemd
van God en alleman vervreemd
Je tuurt, je tast, je tracht te bidden
het zachte vloeken terug te dringen
de wanhoop niet te laten winnen
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Mijn God, wat kan je eenzaam zijn
zo eenzaam, zo verdwaasd dat zelfs
het bidden in mij raast,
alsmaar zoekend naar houvast
Laat wijken toch de mist, dat bange beven
dat radeloze ik, opstandig en verwezen
Laat schuilen, mijn gemoed in Uwe hand
al stamel ik nog slechts
al is het op, en uit
Laat schuilen in Uw hand.
Uw hand.
Bij de diensten.
Nog altijd geldt de aanmeldingsplicht. En ook dat de kerkenraad u
vriendelijk maar ook dringend verzoekt een mondkapje te dragen bij
het lopen door de kerk naar uw plaats bij binnenkomst en na afloop
van de dienst bij het verlaten van de kerk. Op uw plaats hoeft u geen
mondkapje te dragen. Overigens is bij het inleveren van deze kopij
nog niet duidelijk of er nieuwe maatregelen komen die gevolgen
hebben voor onze kerkdiensten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt
u natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Zondag 15 november.
In de dienst op deze zondag hopen wij het heilig Avondmaal te
vieren. Het zou dan weer staande in de kring zijn. Maar dat kan niet
op deze wijze worden gevierd met de huidige maatregelen. De
kerkenraad heeft naar een oplossing gezocht om toch het heilig
Avondmaal op goede- en zo veilig mogelijke wijze te kunnen vieren.
Die oplossing lijkt gevonden. De kerkgangers die het heilig
avondmaal willen vieren kunnen op hun plaatsen blijven zitten. Eén
van de ambtsdragers komt, voorzien van een mondkapje, met een
dienblad op gepaste afstand voorbij. Op het dienblad staan kleine
bekertjes met een stukje brood en kleine bekertjes met wijn. Wie aan
het Avondmaal deel wil nemen pakt zelf brood en wijn van het blad.
Natuurlijk zal in de dienst zelf één en ander nog worden
aangegeven. Ook degenen die wel naar de kerk willen komen, maar
niet deel willen nemen aan het Avondmaal zijn vanzelfsprekend van
harte welkom. Met een eenvoudig ‘nee schudden’ gaat de
ambtsdrager verder.
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Zondag 22 november
Deze zondag is de laatste van dit kerkelijk jaar. Een jaar dat in maart
jl. ook kerkelijk zo anders is gaan verlopen dan daarvoor was
voorzien. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij
echter wel, zoals gebruikelijk, de namen van gemeenteleden die ons
in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij gedenken hen voor het
aangezicht van de Heer. De God die de bron is van het leven en die
onze namen kent en bewaart. Dit jaar noemen we met dankbaarheid
en in liefde de naam van Arend Stander die in de leeftijd van 66 jaar
op 27 januari jl. is overleden. Wij dragen hem en zijn familie in onze
gebeden.
Berichten uit de gemeente.
Dit keer zijn ons geen namen bekend van hen die momenteel in het
ziekenhuis verblijven.
Van enkelen kwam het bericht dat zij in thuisquarantaine moesten.
Ook weten we van anderen die te maken hebben met de gevolgen
van een ziekte of aandoening. Belangrijk om elkaar vast te houden
( figuurlijk gesproken dan) in een tijd waarin je elkaar veel minder
ziet dan gewoonlijk. Een kaartje, een telefoontje, en, - als dat kan - ,
een ‘bezoekje op de 1.5 meter’ doen merkbaar goed. En ook het
gebed voor elkaar mag moed en vertrouwen geven. Dat wij door dit
alles God en mensen nabij mogen weten. En hoop op een goede
toekomst zullen houden.
Tenslotte
U allen een hartelijke groet. En Gods zegen toegewenst.
Ds. Henk van het Maalpad
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, al zal het dit jaar
voor velen anders zijn dan anders. Wij wensen allen Gods zegen
over het nieuw begonnen levensjaar.
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ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST.
1 nov. Erna
Mariella
8 nov. Judith
Irene
15 nov. Lisa
Natalie
22 nov. Ingrid
Sylvia
29 nov. Leontine
Meta
6 dec. Arie/Alexandra
Mariella
13 dec. Erna
Irene
Voor kerktaxi, oppasdienst en kindernevendienst vragen wij u het
door te geven bij aanmelding voor de kerkdienst. 06 39892339
ROOSTER KERKTAXI
1 nov. Sjaak
8 nov. Rien en Agnes
15 nov. Sylvia
22 nov. John en Lisa
29 nov. Martijn en Joke
6 dec. Bram en Coby

Contactpersoon kerktaxi is
Sylvia Reijngoudt tel. 0167 573717
06 28755011
Tot zaterdagavond.

BLOEMEN IN DE KERK
De bloemen in de kerk worden in november verzorgd door Wendy
Geluk. In december verzorgt de kerstcommissie dat.
GETELDE COLLECTEN OP 19 OKTOBER.
Cash
bonnen
Kerk
€ 222,50
€ 154,00

totaal
€ 376,50

noodhulp Libanon

€ 215,50

€-

€ 215,50

diakonie

€ 401,30

€ 265,50

€ 666,80

jeugd eigen kerk

€ 34,20

€ 1,00

€ 35,20

zending

€ 190,00

€ 143,00

€ 333,00

kerk en israel

€ 19,15

€ 16,50

€ 35,65

vredeswerk

€ 35,00

€ 12,00

€ 47,00

40 dagen tijd

€ 25,50

€ 25,50

€ 51,00

vet inzameling

€ 50,00

€-

€ 50,00

onderhoud

€ 454,95

€ 258,00

€ 712,95
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VANUIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft 19 oktober vergaderd. De pas bevestigde
ambtsdragers werden door de voorzitter welkom geheten. Ds. van
het Maalpad opende de vergadering met het lezen van een gedeelte
uit Psalm 27 en las ons een gedicht voor, getiteld eenzaamheid. U
vindt dit elders in het kerkblad terug
We evalueren de huidige manier van kerkdiensten houden, met alle
maatregelen die genomen worden om het op een veilige
verantwoorde manier te doen. We volgende de aanwijzingen en
richtlijnen die we vanuit de overheid en PKN aangereikt krijgen.
We zullen de bezoekers van de kerkdiensten ook erop wijzen om het
advies van de regering op te volgen en bij het betreden van de kerk
(openbaar gebouw) een mondkapje op te zetten, hetgeen af gedaan
kan worden als men op zijn plaats zit.
Er zijn elke week kinderen aanwezig in de oppas en/of
kindernevendienst. Hoewel we hen niet in de kerk zien, hebben ze
toch hun moment in de kerk.
We nemen alle post en e-mails door. Er was een kaartje voor de
scheidende en nieuwe ambtsdragers ter bemoediging van een
gemeentelid, dit is zeer gewaardeerd.
Er was een email van het CCBB. Deze hebben de jaarrekening
gecontroleerd van zowel de kerk als de ZWO en deze zijn
goedgekeurd.
Er waren diverse mails vanuit de gemeente met betrekking tot de
corona regels en ook vanuit de PKN kwamen er via de
classispredikant mails over kerk zijn en corona.
Vanuit het College van kerkrentmeesters werd de begroting voor
2021 gepresenteerd. Door het wegvallen van rente-inkomsten,
ontstaat er een flink gat in de begroting.
In de vergadering van november zal het college van
kerkrentmeesters uitgenodigd worden om samen met de kerkenraad
weer een keer te vergaderen. In februari kon deze vergadering niet
doorgaan. Enkele leden van de kerkenraad zullen in klein comité
gaan kijken hoe de invulling van de traditionele kerstzangdienst
gedaan kan worden in corona tijd.
Aan het einde van de vergadering bedankt voorzitter Ike, de
scheidende ambtsdragers Riet Wisse en Kees van der Reest. We
zullen hen en hun inbreng missen.
Volgende vergadering staat gepland voor woensdag 18 november
na de dankdagdienst, samen met het college van kerkrentmeesters.
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MONDKAPJES
Hoewel het nog niet wettelijk verplicht is, verzoekt de kerkenraad
diegene die de kerkdienst bezoekt, met een mondkapje naar
zijn/haar plaats te lopen en ook bij het uitgaan van de kerk
verzoeken wij u een mondkapje te gebruiken. Wanneer u op uw
plaats zit, mag het mondkapje af. Laten we samen onze
verantwoordelijkheid hierin nemen.
WIJZIGINGEN SAMENSTELLING COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
Zoals te lezen was in het vorige kerkblad en te zien en/of horen
tijdens de dienst van 18 oktober, heeft Gert-Jan de Jager de functie
van ouderling kerkrentmeester overgenomen van Kees van der
Reest. Het college is dankbaar voor het toetreden van Gert-Jan en
zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester. Dit betekent wel dat
Heleen haar (al uitgebreide) takenpakket zal beperken tot uitsluitend
de werkzaamheden behorend bij het penningmeesterschap. Het
college wil Heleen en Kees bedanken voor hun betrokkenheid, inzet
en alle uitgevoerde werkzaamheden afgelopen jaren!
VAN DE KERKRENTMEESTERS
Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering nog het volgende
bericht:
In verband met het niet doorgaan van de gemeenteavond, kan de
begroting voor 2021 worden opgevraagd bij de penningmeester via
email of 0641163795.
We vragen u nogmaals aandacht voor het achterblijven van de
inkomsten door minder collecteopbrengsten. Ook als u thuis de
dienst beluistert, kunt u mee doen met de collecte door een
bedrag over te maken op de bankrekening van de kerk en ZWO!
OPLOSSINGEN PUZZELPAGINA
Oplossing van ‘Door elkaar’:
druiven/ bewaken/ knechten/ boeren/ stenen/ zoon/ respect/ bezit/
eigenaar
Uitkomst: HOEKSTEEN
Oplossing ‘Kraak de code’: de nieuwe wereld is voor mensen die
doen wat God wil
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OLIEBOLLENACTIE
Het College van Kerkrentmeesters is al geruime tijd op zoek naar
een manier om het gat in de begroting te dichten. Inmiddels hebben
meerder ideeën geleid tot een dood spoor. Onder het mom van
'Terug naar de basis en kracht halen uit je eigen leden' is er een
oliebollenactie opgezet. Zaterdag 28 november zullen deze
oliebollen verkocht worden. Ze kosten € 5,- voor een zak van 8 stuks
(halve zakken ook mogelijk). Vanwege de coronapandemie zijn er
een aantal maatregelen genomen:
- Kopen van oliebollen is alleen mogelijk op bestelling.
- Afhalen tussen 13:00 en 15:00 uur in de drive-in bij Gertjan en
Irene Boudeling in de schuur (Zuidweg 1).
- Bezorgen bij een extra betaling van € 0,50 in AJP of € 1,- in Sint
Philipsland.
Krijgt u er ook al zin in, twijfel dan niet en bestel ze! Dit kan vóór 21
november via een bestelformulier
of https://forms.gle/guyamwwhMDdjCPhy6.
Dabar 2020
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft de coronacrisis ook invloed
gehad op het Dabarwerk dat iedere zomer plaatsvindt op Camping
Stavenisse. We hebben dit seizoen gewerkt met kleinere teams, er
waren minder activiteiten en zoals overal waren er veel regels. We
zijn echter heel dankbaar dat het Dabarwerk doorgang kon vinden.
We kijken terug op vier mooie weken waarin er veel ruimte was voor
ontmoeting met de campinggasten en waarin er veel is gedeeld van
de liefde van onze God door middel van clubwerk, gesprekken en
activiteiten. Namens de teams en pastors willen we u van harte
bedanken voor uw (financiële) steun en gebed voor het Dabarwerk.
Hartelijke groet van de Dabarcommissie
EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN.
Met de eetgroep zijn we in september bij elkaar gekomen om
gezellig met elkaar te eten, maar helaas is dat niet meer mogelijk.
De maatregelen voor de coronaverspreiding zijn aangescherpt,
en we willen zeker geen risico nemen voor alle mensen die hieraan
deelnemen .Erg jammer, maar we wachten met het gezamenlijk eten
in ons Dorpshuis, tot het weer mag , en het veilig is om weer samen
te eten. Lieve mensen, blijf gezond, en hopelijk kunnen we weer
gauw bij elkaar komen.
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Oliebollenactie
28 november
2020
Wilt u onze kerk steunen?
Bestel van vandaag nog uw oliebollen!

Verkoop per zak: (halve zak ook mogelijk)

8 oliebollen € 5,Rekening houdend met de coronamaatregelen:
- Betalen: Contact gepast – geen wisselgeld, of via QR code met
uw smartphone.
- Afhalen tussen 13:00 en 15:00 uur op Zuidweg 1 Anna Jacobapolder.
Let op de verplichte rijrichting over het erf.
- Strookje inleveren in de brievenbus Langeweg 23e Anna Jacobapolder
of vul het digitaal in via https://forms.gle/guyamwwhMDdjCPhy6.
- Bestellingen moeten vóór 21 november binnen zijn, want OP=OP!

Naam:
………………………………………………………………………
………
Adres:
………………………………………………………………………
………
Aantal zakken oliebollen met rozijnen:
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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 armoede in de wereld.
Achtergrondinformatie.
2020 is een jaar vol spanning en verandering. Een druppel in de
geschiedenis, maar met zoveel im-pact op ons allen. Velen van ons
leven in angst en onzekerheid. Armoede neemt overal in de wereld
toe. Eenzaamheid, gebrek aan materiële zaken, zekerheid en
aanraking. Wat zal de toekomst bren-gen, kunt U ons daar ook nu bij
geleiden? We zoeken onze hulp bij U en roepen U aan: Help ons,
Heer.
Gebed.
Eeuwige God, 2020 is een jaar vol spanning en verandering. Een
druppel in de geschiedenis, maar met zoveel impact op ons allen.
Velen van ons leven in angst en onzekerheid. Eenzaamheid, gebrek
aan materiële zaken, zekerheid en aanraking. Wat zal de toekomst
brengen, kunt U ons daar ook nu bij geleiden? We zoeken onze hulp
bij U en roepen U aan: Help ons, Heer.
In Uw boek lezen we de oproep, simpel maar radicaal. Bijvoorbeeld
in Jesaja 58: ‘Deel je brood met mensen die honger hebben.
Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die
naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!’ In dat licht willen
we leven en zijn. Vandaag en altijd. Helpt U ons, Heer, om daar
vorm aan te geven - echt te zoeken en echt te kiezen voor
gelijkwaardigheid in onze wereld? We roepen U aan: Help ons,
Heer.
In de stilte van dit gebed denken we aan ieder die geen baan heeft
Aan allen die met weinig rond moeten komen Voor wie zelfs de
simpelste dingen luxe zijn - beleg op het brood, kleding en vervoer.
Voor hen is de confrontatie met ongelijkwaardigheid een dagelijkse
realiteit. Laat ons in woord èn daad uiting geven aan onze
solidariteit. Daarom roepen we U aan: Help ons, Heer.
manier dan ook Als jij het bent, hier, vandaag, die met ons bidt voor
mensen in armoede, maar eigenlijk weet dat je zelf steun nodig hebt:
God is met je, en samen zijn we er juist voor jou. Samen bidden we
dat je je gedragen weet en omringd weet door Gods steun. Dat Hij je
helpt om vol te houden en je steunt als je hulp wilt vragen. Als
gemeenschap hopen we je te helpen op welke. Wees welkom.
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Daarom bidden we vandaag samen: Help ons, Heer.
Armoede is overal ter wereld. Daarom denken we vandaag aan alle
plekken waar armoede heerst. Waar honger, ongelijkheid en gebrek
is, en waar de toekomst onder druk staat. Zo denken we
bijvoorbeeld aan de mensen op Lesbos, die nog steeds niet weg
kunnen. En aan mensen op zoveel andere plekken ter wereld - van
India, Rwanda, Sudan tot aan Moldavië - waar coronamaatregelen
tot honger leiden, en nog grotere armoede. Aan al die plekken ter
wereld waar jarenlang geen voedselhulp werd gegeven, maar nu
noodzakelijk is. Laat ons een steen bijdragen, luisteren naar Jesaja
en er zijn voor hen. Samen staan we op tegen armoede en roepen
wij u aan: Help ons, Heer.
Amen.

KIJKJE BIJ HET KIND

18 oktober was een bijzondere dienst. Voor
de vrij jonge aanwezigen op de oppas en
kindernevendienst was het wel lastig om te
begrijpen wat nu precies een ouderling of
diaken is. Meteen was wel duidelijk dat Riet
en Kees vaak in en om de kerk zijn en zij
dus belangrijk zijn voor de kerk, daar hoort
een bedankje bij. Ze hebben beiden van alle kinderen een mooie
tekening gekregen in een snelhechter met daarbij aansluitend een
bedankje van alle andere kinderen en de leidsters.
Voor Erna, Gertjan en Jan zouden vast ook wel heel veel naar de
kerk gaan en er veel klusjes voor doen. Daarom hadden we een
map gekocht met daarin insteekhoezen en een pen en papier om
aantekeningen te nemen. Natuurlijk is er in zo'n map ook plaats voor
alle belangrijke papieren of, zoals ze zelf vonden, een mooie
tekening!
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GELEGENHEIDSKOOR:
Dit jaar kan ook ons gelegenheidskoor niet gaan beginnen met de
repetities voor Kerstavond.
Het zingen in de kerken wordt sterk afgeraden, en ook daarom heeft
de kerkenraad het besluit genomen dat er in onze kerk niet wordt
gezongen, ook wordt er niet gerepeteerd met koren.
Heel jammer voor iedereen die graag zingt, en zeker voor ons
gelegenheidskoor die deze adventstijd altijd als heel bijzonder heeft
ervaren, om zo met elkaar toe te werken naar kerstavond.
Het zou voor het koor de 13e keer zijn dat we met Kerstavond mooie
kerstliederen zouden zingen.
Nu gaan we hopen op volgend jaar, want in een andere vorm gaat
het denk ik niet lukken.
Suggesties zijn welkom, maar er is voor nu nog geen oplossing.
We hopen voor allemaal dat we in goede gezondheid deze moeilijke
tijd door zullen komen, en dat we volgend jaar weer in alle vrijheid uit
volle borst mogen zingen.
De koorcommissie.

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:
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