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WEBSITE:

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

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN
2 oktober:

10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten Leur
1e collecte: Kerk & Israël
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: HULP AAN VLUCHTELINGEN IN HET
MIDDEN OOSTEN

9 oktober:

10.00 uur: Mevr. Dr. D. Timmers-Huijgens. Teteringen
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

16 oktober:

10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A. in
1e collecte: Werelddiaconaat
de kring
e
2 collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie
Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening

23 oktober:

10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

30 oktober:

10.00 uur: Ds. A.G.E.Klap; Heikant
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

6 november: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst, Stavenisse
1e collecte: Najaarszendingsweek
2e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie
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KERKBLAD
Kopij voor het novembernummer van ons kerkblad ontvang ik graag
uiterlijk zaterdag 29 oktober. Met vriendelijke groet,
Anneke van Strien
VAN DE DOMINEE
Winnaar.
Zondag 18 september jl. hadden we een goede startdienst, samen
met leerlingen en leerkrachten van het Kompas. Thema was ‘klaar
voor de start’. De zaterdag erop, 24 september, hadden de kinderen
van de kindernevendiensten van protestantse kerken van de
Brabantse wal en Anna Jacobapolder een sport en spelmiddag in
Wouw. Bij beide gelegenheden ontvingen alle kinderen een ‘gouden
plak’. Niet omdat ze allemaal even goed zijn in sport. De één is nu
eenmaal behendiger dan de ander, of sneller. Maar het gaat om iets
anders. De gelijkenis uit Mat. 25:14-30 gaat hierover. Hij staat
bekend als de gelijkenis van de talenten.
Een zeer vermogende baas heeft drie knechten. Als hij een lange
tijd afwezig zal zijn roept hij ze bij zich en geeft hen elk een grote
som geld. Wij denken bij een talent aan iets dat je goed kunt. In de
Bijbeltekst is een talent echter een grote som geld. Een dagloner kon
van 1 (zilveren) talent 14 jaar leven. De eerste knecht kreeg 5
talenten, de tweede 3 en de derde 1. Na terugkomst van de baas
blijkt de eerste knecht er 5 te hebben bij verdiend, de tweede heeft
er drie bij verdiend maar de derde heeft zijn ene talent in de grond
gestopt omdat hij bang was het te verliezen.
Een paar dingen vallen op:
Ten eerste: De baas spreekt zowel bij de eerste – als bij de tweede
knecht precies dezelfde lovende woorden. Beide knechten worden
op exact gelijke wijze geprezen voor hun inzet. Had de derde knecht
zijn ene talent verdubbeld, of er tenminste mee gehandeld, dan zou
ook hij zeker ook door zijn baas met diezelfde lovende woorden
worden geprezen.
Dat heeft te maken met het tweede: bijna onopvallend, maar wel
nadrukkelijk, vertelt de gelijkenis dat de baas de knechten het aantal
talenten geeft dat ieder persoonlijk aan kan. Zoals goede ouders ook
weten wat zij wel en niet van elk van hun kinderen kunnen vragen of
aan ieder van hen kunnen toevertrouwen.
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Het ene kind kan nu eenmaal meer aan dan het andere. Dat kan tot
jaloezie leiden, maar dat neem je niet weg door het kind dat minder
aan kan te overvragen of zoveel toe te vertrouwen dat het er onder
bezwijk. Wel door te laten merken dat je met allen even blij bent. En
dat ze allen even waardevol voor je zijn. En dat is precies wat de
baas doet. Er is in de gelijkenis dus geen sprake van een oneerlijke
verdeling van talenten.
Het derde dat opvalt is de verhouding van de derde knecht tot zijn
baas: deze knecht is bang voor hem. En uit angst heeft deze knecht
gehandeld (of eigenlijk: níet gehandeld).
Ik denk dat het om de relatie tussen baas en knechten draait: Bij de
eerste twee knechten is de relatie tot hun baas er één van
vertrouwen. Bij de derde is die relatie er één van angst.
Bij de eerste twee leidt dat vertrouwen tot handelen met de hun
geschonken talenten. De derde doet er niets mee vanwege de
angst. En het maakt voor de betekenis dan niet uit of een talent een
som geld is of iets waarin je goed bent of zelfs uitblinkt.
De boodschap is duidelijk: Niet het aantal of de grote van talenten
bepaalt of je een winnaar bent. Dat mag in onze wereld zo zijn, in
Gods nieuwe wereld ben je een winnaar als je naar vermogen
handelt met wat je van God hebt ontvangen. Op de sport en spel
middag deden de kinderen van de nevendiensten, ieder naar
vermogen, de opdrachten. Natuurlijk liepen de 10 jarigen harder dan
de 5 jarigen. En natuurlijk waren de oudere kinderen behendiger dan
de jongsten. Maar ieder had schik. En voor ieder lag de gouden
medaille klaar. Allemaal evenveel winnaar. U had de verwonderde
en blije gezichten van de jongsten moeten zien.
Als gemeente kunnen en hoeven we niet meer dan we aankunnen.
We kunnen ons laten verlammen door de angst te verliezen wat we
(nog) hebben. (Komt dat dan omdat we weinig vertrouwen hebben
in ‘de Baas’?) Of met jaloezie kijken naar gemeenten die veel meer
aan kunnen. (te weinig vertrouwen in onszelf?) We kunnen ook in
vertrouwen aan de slag met wat in ons vermogen ligt om te doen.
En zou dát niet de weg zijn die wij ook dit seizoen hebben te gaan?
UIT DE GEMEENTE,
Mw. Brina Jagt moest enige weken geleden onverwacht opgenomen
worden in het ziekenhuis. De hoop was dat zij inmiddels naar huis
mocht terugkeren. Nieuwe complicaties hebben dat verhinderd.
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Bij het inleveren van deze kopij verblijft Brina nog steeds in het
ziekenhuis. Het is een moeizame weg die zij, met allen om haar
heen, gaan. Er is hoop, maar ook onzekerheid. Er is betrokkenheid,
maar ook machteloosheid. Dat allen zich in God geborgen en door
Hem gedragen mogen weten.
Verdriet bij de familie Voshol. Op 15 september jl. overleed
onverwacht broer Jaap. Samen met zijn echtgenote woonde Jaap in
Waarde. Maar het was zijn wens op om de begraafplaats in Anna
Jacobapolder te worden begraven. Voorafgaande daaraan is in ons
kerkgebouw de uitvaartdienst gehouden. We wensen de
achterblijvenden de kracht en troost van de Levende Heer.
Ook anderen, hier niet met name genoemd, kennen zorgen
vanwege de omstandigheden. Dat ook zij zich door God en mensen
bemoedigd mogen weten.
Mooi bericht komt van Riemon en Ina Backer- den Hollander. Op 4
oktober hopen zij de dag te vieren dat zij elkaar 25 jaar gelden het
ja-woord gaven. Juist ook vanwege ervaren kwetsbaarheid in het
mogen sámen leven, mag ook op deze dag de kostbaarheid daarvan
worden beleefd. Daarin wordt ook dankbaar de bij hun huwelijk
uitgesproken zegen ervaren. Ook Tessa, Marcia en overige familie
van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst.
KRINGWERK
Op woensdagavond 12 oktober komt de gesprekskring, die we de
30 + kring zijn gaan noemen, weer bij elkaar in de consistoriekamer
van de kerk. Aanvang 19.30 uur. Koffie en thee staan gereed.
Natuurlijk , als je nog geen 30 bent maar wel interesse hebt, ben je
welkom. Dit jaar zamelen we onderwerpen in die ons bezig houden.
Deze eerste avond gaat over ‘lastige vragen die kinderen kunnen
stellen m.b.t. het geloof ‘. Dikwijls zijn het ook onze eigen vragen.
Maar ook de wijze waarop kinderen soms zelf al antwoorden vinden
kunnen voor ouders en andere volwassenen heel bemoedigend zijn.
Van harte welkom!
BELIJDENIS DOEN
Onlangs vroeg iemand naar het doen van belijdenis. Er wordt wel
eens meer naar gevraagd. Vaak blijkt de vraag geboren uit een
persoonlijke situatie of verandering daarin. Misschien zijn er nog
anderen die over het doen van belijdenis nadenken maar eerst nog
wat meer informatie zouden willen hebben over de route daar
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naartoe. Ben je geïnteresseerd in het doen van belijdenis of wil je
meer informatie weten neem dan gerust even contact met me op.
U allen een hartelijke groet.
Ds. Henk van het Maalpad
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN
2 okt. Erna Verboom
Bram van Nieuwenhuijzen
9 okt. Lizette de Waard
Anouk de Jager
16 okt. Daphne v.Nieuwenhuijzen. Chantal de Jager
23 okt. Marjolein de Waard
Christiaan de Waard
30 okt. Heleen de Jager
Dominique van Nieuwenhuijzen
6 nov.Lisa van Splunter
Bram van Nieuwenhuijzen
13 nov.Marcia Backer
Anouk de Jager
ROOSTER KINDERNEVENDIENST
2 okt Meta van Nieuwenhuijzen
9 okt. Meta van Nieuwenhuijzen
16 okt. Marja Potappel
23 okt. Fanny van Strien
30 okt. Sylvia Reijngoudt
6 nov. Geen kindernevendienst. Event. Wendy Geluk
13 nov. Sylvia Reijngoudt
KERKTAXI
2-10: Sjaak
9-10: Rien en Agnes
16-10: Stoffel
23-10: Martijn en Joke
30-10: John en Lisa
6-11: Sylvia
13-11: Bram en Coby
Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot zaterdagavond contact
opnemen met Sylvia Reijngoudt tel. 573717 of: 06 28755011
BLOEMEN IN DE KERK
In oktober verzorgt Nel Nunnikhoven de bloemen, in november zal
Rita Boudeling dat doen.
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. Eendrachtstraat 37
4675CR Sint Philipsland
09-10-1942.Mevr. H.W.den Haan-Teljeur. Deensestraat 9 4675 CM
Sint Philipsland
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een
gezellige verjaardag, en Gods zegen over het nieuwe jaar.
UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde op 22 september.
Enkele punten uit die vergadering:
Kerkrentmeester Peter van Nieuwenhuijzen is ook aanwezig om ons
verder in te lichten. Er zijn enkele punten ingebracht tijdens de
inloopavond wat besproken is tijdens de Kerkrentmeester
vergadering
Rien en Agnes v.d.Reest zullen ons vertegenwoordigen bij de
opening van Loods drie van het Leger des Heils.
Vanuit jeugd en jongeren kijken we terug op een mooie schooldienst.
Op 6 nov. Is er een kinderdienst in Bergen op Zoom. Op 9 okt. Een
peuterdienst in Halsteren. De leiding van de kindernevendienst wil
een ontmoeting gaan plannen samen met oppassters en
jongerengroep. De creamiddag zal (onder voorbehoud)waarschijnlijk
pas op 20 mei gehouden worden.
Er zijn kussentjes gekocht voor mensen die de banken te hard
vinden.
Er wordt een deurcollecte gehouden op 2 oktober voor de
vluchtelingen in het Midden Oosten.
We bekijken het nieuwe preekrooster. Alle lof voor mevrouw de
Jager die het weer gevuld gekregen heeft op één zondag na.
Aan de hand van het nieuwe preekrooster vullen we de voorlopige
Avondmaalsdiensten in.
In november hopen we weer een ouderenmiddag te houden.
Joke zal de enquête formulieren samenvatten waarna we de
uitslagen zullen bespreken.
Tijdens de volgende vergadering hopen we een zogenaamd
jaargesprek te houden waarin we het functioneren van ons als
kerkenraadsleden kunnen bespreken.
Natuurlijk is er ook aandacht voor de nood die er is in sommige
gezinnen.
Tot zover enkele punten uit de vergadering.
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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 de kerk in het Midden-Oosten
Achtergrondinformatie
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze
burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook
de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is
gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en
Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.
Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten.
Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden.
Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven
is.
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt
mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze
hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen
kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten
in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Bid u mee voor hen?
Rechtvaardige God,
Volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht
en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land,
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en de angst.
We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken,
maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood. Amen
BIJZONDERE DEURCOLLECTE OP 2 OKTOBER
Op zondag 2 oktober zullen we de deurcollecte voor de hulp aan de
kerken in het Midden-Oosten bestemmen.

10

Uitnodiging
U bent van harte welkom om op de koffie te komen.
Elke eerste maandagochtend van de maand, van 9 tot 12 uur, staat
er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St
Philipsland. 3 oktober, 7 november enz.
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.
Groet, Wendy
Info. 0167 572455 J.P.Geluk@ziezo.biz
PEUTERDIENST 9 OKTOBER
Zondag 9 oktober a.s. wordt er voor de aller
kleinste kinderen in Halsteren wederom
een speciale dienst gehouden.
Deze zal niet langer dan 20 minuten duren
en is gericht op kinderen tot ongeveer zes jaar.
De dienst start om 10.30 uur en na afloop is er
gelegenheid om nog even te blijven voor een kopje koffie, thee of
glaasje limonade.
KINDERDIENST in BERGEN op ZOOM
Op zondag 6 november worden alle kinderen uitgenodigd voor de
kinderdienst in Bergen op Zoom. De dienst begint om 10.00 uur en is
speciaal gericht op de basisschool kinderen.
Er zal in onze kerk op deze ochtend géén kindernevendienst zijn.
Mochten er toch kinderen aanwezig zijn op deze ochtend dan zal
deze toch gehouden worden door Wendy.
We hopen dat iedereen mee gaat naar Bergen op Zoom!
Mocht het zo zijn dat het lastig wordt met vervoer dan horen wij dat
graag zodat wij (van de kindernevendienst) voor een oplossing
kunnen zorgen.
GETELDE COLLECTEN OP 7 SEPTEMBER
Dit waren de collecten van juli en augustus.
Onderhoud
€ 378,66
Kerk
358,34
Avondmaalscollecte
71,00
Deurcollecte Diaconie
220,58
Diaconie
112,65
Zending deurcollecte
110,27
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SPELMIDDAG IN WOUW
Afgelopen zaterdagmiddag 24 september was het weer tijd voor
onze jaarlijkse bijeenkomst met de kindernevendienst-groepen van
de Brabantse Wal. Deze middag stond in het teken van een
sportieve middag waarbij men in teams deel ging nemen aan alle
spelonderdelen die er bedacht waren.

Maar voordat het echt van start kon gaan mochten zij voor hun team
een vlag maken met daarop de naam van hun team en allerlei mooie
tekeningen.
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Dominee van ’t Maalpad was ook aanwezig om de kinderen uitleg te
geven over het waterspel. Hierbij moest er zoveel mogelijk water
naar de overkant gebracht worden met een plastic beker.
Er was een stormbaan uitgezet met hoepels op de grond, een tunnel
en pionnen waar omheen moest worden gerend. Bij een ander spel
moest men samenwerken om een bal aan de overkant te brengen
zonder deze aan te raken met je handen en dan al zaklopend terug
springen. Zoals ieder jaar waren de kinderen weer dol enthousiast
over het snoep happen.
Binnen in het clubgebouw van de Scouting werd er Twister gespeeld
en stond de sjoelbak gereed.
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Ook werd er fanatiek gestreden bij het touw trekken.
Ter afsluiting van deze gezellig middag hebben we geluisterd naar
het verhaal van de dominee over Winnen & Verliezen en het
gebruiken van je talent. Voordat we ons kommetje soep en broodje
knakworst gingen eten hebben we eerst nog allemaal hardop het
“Onze Vader” gebeden. Na deze zonnige middag kunnen wij als
leiding met trots terug kijken op gezellige middag. Alle kinderen
hebben zich uitstekend vermaakt en wij hopen dat ze zich door deze
samenkomst gesterkt voelen om deel te blijven nemen aan de
kindernevendienst.
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GELEGENHEIDSKOOR
Het is weer oktober, en dat is de maand dat het gelegenheidskoor
altijd begint met repeteren voor de Kerst.
Ook nu willen we weer gaan beginnen, en dat is zoals gewoonlijk de
eerste maandagavond na de Herfstvakantie.
Voor het tiende jaar zullen we met elkaar weer mooie kerstliederen
gaan zingen, en dan gaan uitvoeren op Kerstavond.
Dit is voor het koor een jubileumjaar, maar dat zal niet zozeer
op kerstavond te merken zijn, maar wel willen we het komende jaar
een paar activiteiten gaan doen met de leden van ons koor.
Misschien zijn er leuke tips hiervoor, en willen jullie allemaal met ons
meedenken.
Allereerst gaan we weer fijn met elkaar zingen, en hopen wij jullie
allemaal te begroeten op de laatste maandag van oktober.
Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe zangers en zangeressen
gebruiken, dus kom gerust en neem iemand mee die ook graag
zingt. Het is wel handig om even aan te melden bij Marianne
Nell tel.0167572796.
Graag tot dan!
EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN
De eetgroep is in augustus ook weer begonnen om met elkaar in
Ons Dorpshuis te eten.
We waren met 16 personen, want er waren wat mensen ziek, en ook
op vakantie .Nu in september eten we weer, en we hopen dan dat
iedereen er weer is.
Er is nog genoeg plaats voor meer mensen, dus wanneer U eens zin
heeft om erbij te komen bent U van harte welkom.
Het is altijd gezellig en we horen van elkaar wat er zoal gebeurd is in
die maand.
Degene die jarig is geweest neemt altijd iets lekkers mee voor bij de
koffie en dat wordt zeer gewaardeerd.
Natuurlijk zijn er blijde verhalen maar soms ook verdrietige, en dat is
goed om ook te vertellen en met elkaar mee te leven.
Altijd zijn we weer blij om bij elkaar te zijn, en dat wordt dan ook
uitgesproken.
Het eten is prima. We beginnen om 17.uur met een drankje, dan
kookt Nelleke Kortekaas een heerlijk 3 gangenmenu voor ons,
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en na de koffie om 19.00 uur gaan we weer voldaan naar huis.
Ook voor vervoer wordt gezorgd.
Nu de herfst en winterperiode er aan komt heb je soms meer
eenzame dagen dus daarom schroom niet,en kom er gerust bij.
Het is maar eens in de maand, maar iedereen kijkt er naar uit.
Bel gerust voor informatie 0167572796.
Voor de kinderen.
Ik ga slapen ik ben moe
Here dek mij lekker toe
met Uw liefde warm en zacht
en bewaar mij deze nacht
Alles leg ik voor U neer
ook mijn stoute dingen Heer
doe mijn zonden weg bij mij
Here Jezus, maak mij vrij
Zorg voor kinderen in nood
geef de arme mensen brood
laat de zieken als het mag
beter worden op een dag
Zorgt U voor ons hele huis
als we buiten zijn of thuis
ja ik bid voor iedereen
sla Uw armen om ons heen
Laat mij weer gezond en fris
opstaan als het morgen is
geef dat ik weer spelen mag
dank U wel voor deze dag
Amen

