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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.

4 oktober:

10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom
Collecten: Kerk en Israël, Onderhoud en Diaconie

11 oktober

10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle aan de IJssel
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending

18 oktober:

10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Bevestiging
Ambtsdragers
Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending

25 oktober:

10.00 uur: Ds. I. van der Meulen; Houten
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie

1 november:

10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Roosendaal
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending

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 november nummer van het kerkblad ontvang ik graag
uiterlijk 24 oktober. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien.
VAN DE DOMINEE
Israëlzondag
In artikel 1 van haar kerkorde belijdt onze PKN dat zij deelt in de
verwachting van Israël als zij zich uitstrekt naar de komst van het
koninkrijk van God. Ook wordt daar gezegd dat zij geroepen is om
gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het
volk Israël.
Het voert te ver om hier (opnieuw) de discussie te voeren over die
woorden ‘onopgeefbare verbonden met het volk Israël’. Door
sommigen gehoord als ‘je onopgeefbaar verbonden weten met het
beleid van de Israëlische regering’. Dat is zeker niet bedoeld. Je kunt
je bijvoorbeeld zowel onopgeefbaar verbonden weten met het volk
Israël (inclusief het recht op een land en een staat) alsook het beleid
van de huidige regering een plaag vinden voor zowel de joodse
bevolking als haar Palestijnse buren. Wie zich enigszins verdiept in
deze materie merkt al snel hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om
aan alle belanghebbenden recht te willen doen.
In elk geval geeft de kerk met de woorden ‘onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël’ aan dat zij zich nooit kan en mag
losmaken van het joodse volk. Het volk waaruit haar Heer is geboren
en waarbinnen Hij is getogen. Jezus is een jood. En leefde met en
vanuit de Tenach, het oude Testament. Zonder dít is niet echt te
begrijpen welke God Jezus zijn (en: onze) Vader noemt. En die wij
door Hem ook ‘Onze Vader’ mogen noemen. Zonder besef van die
verbondenheid kan ook de kerk ten prooi vallen aan antisemitisme,
zoals helaas de geschiedenis herhaaldelijk heeft geleerd.
De toenmalige Hervormde synode stelde in 1949 Israëlzondag in .
Het zal duidelijk zijn dat de vervolging en vernietiging van joden
tijdens de tweede wereldoorlog, en het uitroepen van de joodse staat
(14 mei 1948) , daartoe een sterke aanzet hadden gegeven. In 1950
werd bepaald dat deze Israëlzondag op de eerste zondag in oktober
zou vallen. (Dit jaar zondag 4 oktober.)
Omdat in die periode drie grote feesten in het jodendom
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vallen: Nieuwjaarsdag (Rosj Hasjana), Grote Verzoendag (Jom
Kipoer), Loofhuttenfeest (Soekot)
Vanaf het begin waren er ook vragen over het instellen van een
speciale Israëlzondag. Want: Komen we het volk Israël en haar
geschriften niet elke zondag al tegen in de liturgie van onze
kerkdiensten? Bijvoorbeeld: In het zingen van de Psalmen, in het
lezen van de Schriften en in de belijdenis dat joden en christenen
hun eenheid vinden in de NAAM, de God van Israël. Maar ook zijn er
andere vragen. Zoals: wat wordt bedoeld met Israël? Houdt dit een
keuze in vóór de joden en tegen de Palestijnen? Moet de kerkorde
niet spreken over een dubbele solidariteit van de kerk? Zowel met
het joodse volk als met het Palestijnse volk? Helemaal als het over
Palestijnse christenen gaat. En hoe zit dat met onze relatie tot zowel
de joodse godsdienst als de Islam? Is er überhaupt wel zoiets als dé
joodse godsdienst en dé Islam?
Met alle vragen en met verschillende zienswijzen die kunnen botsen
en schuren, acht onze kerk het juist van belang rond de grote
feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met
het Joodse volk.
Onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël: geen
verzinsel van onze kerk, maar ons gegeven in de jood Jezus, die wij
als Messias belijden. Dat komen we inderdaad elke zondag tegen.
Maar het is zinvol en goed om daar één zondag per jaar nog eens
nadrukkelijk aan te worden herinnerd.
Berichten uit de gemeente.
Mw. Brina Jagt kreeg het bericht dat verdere medische behandeling
van haar kwaal door de arts zinloos wordt geacht. Die behandeling is
om die reden nu gestopt. Dat doet pijn en maakt verdrietig. Wat blijft
is de goede verzorging in ten Anker en de waardevolle bezoeken
van mensen die zich nauw verbonden met Brina. Dat allen daarbij
de Nabijheid van God zullen ervaren in deze moeilijke en onzekere
tijd.
Ook degenen die hier niet met name zijn genoemd, maar die wel
ziekte of moeiten kennen, wensen we het vertrouwen in deze
Nabijheid toe. Dat allen zullen mogen ervaren dat zij niet alleen
gelaten zijn. Juist ook nu weer sprake is van de tweede golf. Dat ook
nu weer wegen gevonden zullen worden om elkaar, nu dat fysiek
beperkt is, vooral ook geestelijk en mentaal ‘vast te houden’.
In het vertrouwen dat waarheen wij ook gaan, de Heer daar is.
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(Psalm 139 : 7-12)
Er is gedoopt:
Zondag 13 september jl. is de tweeling Jet Wies Eugenie (Jet) en
Sien Lieve Josefien (Sien) van Splunter gedoopt. Dat Jet en Sien op
hun verdere levensweg zullen moge gaan verstaan dat, zoals bij de
doopvont gezegd, de Heer hun uitgaan en ingaan zal bewaren, van
nu aan tot in eeuwigheid. (Psalm 121 : 8) Ga met God en Hij zal met
je zijn.
Vieren van het Heilig Avondmaal
Al enkele keren hebben we als gemeente moeten afzien van de
viering van het heilig Avondmaal. Zittend aan tafel, of staande in de
kring, in beide gevallen konden en kunnen de noodzakelijke
maatregelen i.v.m. het tegengaan van besmetting onvoldoende
worden genomen.
De viering van het heilig Avondmaal behoort tot het
wezenlijke van ons kerkelijk leven. De instelling ervan gaat terug op
de viering van de z.g. Sedermaaltijd voor Pesach (joodse Paasfeest)
door Jezus en zijn leerlingen. Bij de Sedermaaltijd werd en wordt de
uittocht uit Egypte gevierd. Tijdens deze maaltijd gaf Jezus een
bijzondere betekenis aan brood en wijn. Ze verkondigen zijn
gebroken leven en vergoten bloed als bron van leven voor zijn
leerlingen. Jezus droeg hen op deze maaltijd te blijven vieren en zijn
dood te blijven gedenken totdat Hij weerkomt. Daarom mag de
viering van het heilig Avondmaal niet zomaar worden opgegeven.
Er is gezocht naar een mogelijkheid om toch weer het heilig
Avondmaal te kunnen vieren. Met in acht neming van alle
regelgeving die verspreiding van het virus moet tegengaan. De
kerkenraad denkt een manier te hebben gevonden, waarbij:
 De predikant , zoals gebruikelijk, van achter de tafel de
liturgie leidt.
 De aanwezige gemeenteleden kunnen blijven zitten.
 De dienstdoende ambtsdragers langskomen met een
dienblad waarop zowel kleine bekertjes met een stukje brood
alsook bekertjes met een beetje wijn staan.
 De gemeenteleden zelf tijdens de ene rondgang zowel een
bekertje met brood als een bekertje met wijn van het
dienblad kunnen pakken.
 Na afloop van de dienst de bekertjes bij zitplaatsen kunnen
worden achtergelaten.
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Natuurlijk weet niemand op dit moment nog hoe de ontwikkelingen
i.v.m. het virus zullen zijn en welke maatregelen nodig zullen blijken.
Maar zonder tegenbericht willen we in de dienst van zondag 15
november het heilig Avondmaal vieren, volgens de zojuist
beschreven wijze. En wij ook letterlijk mogen proeven dat, ook in tijd
van corona, de Heer goed is.
Ambtsdragers
In deze tijd waarin het coronavirus rondgaat hebben we te maken
met beperkingen, ook in ons kerkelijk leven. Dat is geen nieuws.
Minder kerkgangers, geen zang, geen ontmoetingen in- of bij de
ingang van de kerk. Opmerkelijk is dan dat juist in deze periode drie
gemeenteleden hebben toegezegd een ambt op zich te willen
nemen om zich op deze wijze in te willen zetten voor onze
gemeente. Daar zijn we dankbaar voor en blij mee. Erna Verboom
en Gert-Jan de Jager willen het ambt van ouderling op zich nemen
en Jan de Waard dat van diaken. Gert-Jan zal zijn ambt als
kerkrentmeester uitoefenen. Tevens nemen we helaas afscheid van
twee ambtsdragers die jarenlang onze gemeente trouw en met inzet
van hun gaven hebben gediend. Hun ambtstermijnen zijn (al even)
verstreken. Riet Wisse legt het ambt van diaken neer en Kees van
der Reest dat van ouderling (kerkrentmeester). We willen hen
hartelijk bedanken voor al die jaren trouwe dienst. In de kerkdienst
op zondag 18 oktober a.s. willen we de drie aantredende
ambtsdragers in hun ambt bevestigen. En nemen we afscheid van
de twee aftredende ambtsdragers.
Afwezigheid predikant
Tot en met vrijdag 9 oktober ben ik afwezig. In voorkomende
gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
kerkenraad, Ike de Jager , tel. 06- 53991163. Hij kan u dan in
contact brengen met een waarnemend predikant.
Tenslotte
De vrijdag willen Karin en ik graag als onze vrije dag houden. Dat
betekent dat dan bij bellen de telefoon op het antwoordapparaat
overgaat. U kunt een bericht achterlaten. Indien noodzakelijk wordt u
natuurlijk z.s.m. teruggebeld.
U allen een hartelijke groet. Moed, geduld en vertrouwen
toegewenst in deze tijd. Die door velen door de toename van het
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virus toch ook weer als spannend en onzeker wordt ervaren. Gods
zegen toegewenst.
Ds. Henk van het Maalpad
VANUIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft maandag 14 september vergaderd. We
verwelkomden deze vergadering Jan de Waard en Gert-Jan de
Jager. Ze zijn alvast bij de vergadering aanwezig en zullen in
oktober bevestigd worden als diaken en ouderling kerkrentmeester.
De voorzitter is verhinderd en Gert-Jan Boudeling neemt het
voorzitterschap voor zijn rekening. We worden getrakteerd op
lekkers bij de koffie door de dominee. Hij hoopt deze week jarig te
zijn.
De dominee opent de vergadering met lezen uit Mattheus 20 1 – 16,
waarna hij hier een korte uitleg bij geeft en gaat voor in gebed.
We gaan langzaam terug naar de oude manier van kerkdiensten,
met uitzondering van het zingen. We zullen bij bemoediging en groet
weer gaan staan zoals we gewend waren en ook bij het ontvangen
van de zegen, zullen we als gemeente gaan staan.
Er zijn berekeningen gedaan volgens een speciale website hiervoor.
Uit de berekeningen kwam dat er één lied gezongen kan worden.
Vanaf 4 oktober zullen we het slotlied weer meezingen, met de
beamer. Kleine stapjes, maar we denken goede ontwikkelingen voor
het kerkzijn. Omdat we willen gaan zingen, blijft het nodig om aan te
melden, zodat we weten hoeveel mensen er in de kerk zitten.
De oppas en kindernevendienst zijn in aangepaste vorm weer
opgestart. Goed dat de kinderen weer in het kerkgebouw komen.
Voor het maken van de PowerPoint is versterking gekomen. Irene
Boudeling maakt de PowerPoint enkele malen. Ook Daniel
Bardelmeijer heeft aangegeven hieraan mee te willen werken.
Kees van der Reest heeft aangeboden om zolang het nodig is, de
bediening van de beamer op zich te nemen. We zijn dankbaar voor
zijn aanbod.
In het vorige verslag stond dat Jan de Waard zou stoppen met de
ZWO, als hij diaken is. Dit is niet juist, Jan blijft gewoon lid van de
ZWO.
Het preekrooster voor 2021 is geheel gevuld. We zijn Jeanne erg
dankbaar voor het vele werk dat ze hierin heeft gestopt. Het is een
mooie, gevarieerde lijst geworden.
Er is contact geweest met de 75+ leden. Het blijkt dat men nog geen
behoefte heeft aan een ouderenmiddag. Een aantal overwegen om
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de stap naar de kerk weer te maken, anderen vinden het thuis
luisteren naar de diensten fijn. Het was goed om elkaar weer eens te
spreken.
In november zal er een viering van het Heilig Avondmaal
plaatsvinden. Het besluit is genomen om brood en wijn in kleine
bekertjes aan te bieden. Men blijft op de plaats zitten. De dominee
zal nog verder uitleg geven, zie elders in het kerkblad.
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 15 oktober.
Dit waren enkele punten uit de vergadering.
Let op: n.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom het virus is
besloten om in tegenstelling tot wat hierboven staat het laatste lied
niet mee te gaan zingen. Ook zullen wij ons zoveel mogelijk blijvend
houden aan alle richtlijnen.
ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST
4 Okt: Judith
Meta
11 Okt.: Ingrid
Nathalie
18 Okt.: Leontine
Sylvia
25 Okt.: Arie/Alexandra ?
1 Nov. Erna
Mariella
8 Nov. Judith
Irene
KERKTAXI;
Voor kerktaxi, oppasdienst en kindernevendienst
4 Okt.: Sylvia
vragen wij u het door te geven bij aanmelding
11 Okt.: John en Lisa voor de kerkdienst. 06 39892339
18 Okt.: Martijn en Joke
25 Okt.: Bram en Coby
1 Nov.: Sjaak.
Contactpersoon Kerktaxi is Sylvia Reijngoudt.
Tot zaterdagavond tel. Nr. 0167 573717 of: 06 28755011.
BLOEMEN IN DE KERK
De bloemen zullen in oktober verzorgd worden door Marie Maas, in
november door Wendy Geluk.
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. Eendrachtstraat 37
4675CR Sint Philipsland
20-10-1948.Dhr. M. van Strien. Lageweg 7.4675RH A.J.P.
25-10-1949.Dhr. A. Verboom. Stationsstraat 17. 4675CG St.Ph.
Wij wensen hen en alle andere jarigen van deze maand een goede
verjaardag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar
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EETGROEP:
Donderdag 24 september zijn we als eetgroep voor alleenstaanden
weer bij elkaar gekomen.
De deelnemers die samen in de auto reden hadden mondkapjes op,
en in “ons Dorpshuis” zaten we op veilige afstand van elkaar te
praten en te eten.
Het was na 6 maanden weer erg fijn om elkaar te zien en de
verhalen van iedereen te horen.
Nog niet alle deelnemers konden erbij zijn, ze konden niet of ze
durfden het nog niet aan.
Wat is deze tijd van corona-pandemie toch eenzaam voor
sommigen, en wat was het weer gezellig om met elkaar te eten.
We hopen dit iedere maand weer te gaan doen, en hopen dat we
allemaal gezond mogen blijven.
Iedereen kreeg weer een nieuwe deelnemerslijst mee naar huis, met
naam, adres en geboortedatum erop,
Zodat we met elkaar kunnen meeleven in tijden van ziekte, verdriet
of met een verjaardag.
Fijn dat Annemiek er bij gekomen is, dat maakt dat het aantal
deelnemers na 8 jaar, nog steeds voldoende is om deze gezellige
bijeenkomsten te kunnen houden. Heel hartelijk welkom bij onze
eetgroep.
Tot slot nog een gedichtje wat iedereen meekreeg:
Bij Mij
Zomaar opeens is de wereld veranderd,
Zomaar ineens zit Gods schepping op slot.
En de mens die gemaakt is om te zorgen,
Te geven, te troosten, te delen, elkaar te ontmoeten,
Liefdevol te begroeten met een kus of omhelzing
Of er gewoon te zijn houdt nu afstand en dat doet pijn.
Gelukkig is er Eén die zegt: kom maar bij Mij,
Bij Mij mag je huilen, bij Mij mag je zijn
Leg je hoofd op Mijn schouder, want Mijn afstand is klein.
Ik wil zorgen, Ik wil geven, Ik wil delen en helen.
Want Ik ben die ik ben en Ik zal er zijn!
Liesbeth Grootendorst-den Boef.
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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 Lesbos
Achtergrondinformatie.
Onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen op Lesbos,
speciaal de kinderen, die door de afschuwelijke brand in kamp Moria
alles zijn kwijtgeraakt. Wij bidden voor hen.
Gebed.
Trouwe Vader,
We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, die opgeschrikt
werden door een allesverwoestende brand in kamp Moria.
Met 13.000 vluchtelingen woonden zij op een plek waar maar plaats
was voor 2.500 vluchtelingen. Ze zijn nu voor de zoveelste ramp in
hun leven op de vlucht geslagen. Mede doordat er ook corona werd
geconstateerd in kamp Moria, reageren burgers op Lesbos soms
heftig op hen.
Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben en - zelfs in de
meest schrijnende situatie - geconfronteerd worden met
onmenselijkheid en boosheid van anderen. Wees bij deze
vluchtelingen, verlaat hen niet.
We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen
wat ze kunnen. Het leed is niet te overzien. Bescherm hen en zegen
het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, zwangere, ouderen.
Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat
de vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken
hoeven te zijn. Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk.
We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen
moeten nemen over de situatie van deze vluchtelingen. Dat zij hun
verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en voor wat
nu en in de toekomst moet gebeuren. Dat inzicht en inkeer,
barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en
korte termijn benaderingen. Dat zij zich gesteund voelen door
betrokkenen in de samenleving, door kerken, door U.
Dit bidden wij U, in Jezus' naam.
Amen.
de ZWO-groep
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AFSCHEID RITA BOUDELING
.
In de laatst gehouden ZWO vergadering heeft Rita Boudeling
afscheid genomen van de ZWO. Rita is 17 jaar penningmeester
geweest. Zij heeft dit nauwkeurig gedaan. Tevens was zij actief bij
het houden van de bazar.
Wij willen haar bedanken voor haar inzet.
De ZWO.

BLIJDSCHAP
Jij bent gezegend met een gelukkig talent:
jij kunt blij zijn.
Wees blij zoveel je kunt;
blijdschap maakt sterk.
Blij zijn betekent in alles God zien
en zijn liefde, daar
waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet,
maar ook daar,
waar het eens niet zo gaat
als jij wel graag zou willen.
Dat is niet zo gemakkelijk.
Dietrich Bonhoeffer

Collecte - Israëlzondag - ontmoeting en dialoog
zondag 4 oktober 2020.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning
op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van
lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en
bestrijden van antisemitisme centraal.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de
gemeenten als naar buiten toe.
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Oplossingen puzzelpagina:
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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:

