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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
11 januari 10.00 uur: Ds. C. Biemond; Steenbergen 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
18 januari:  10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: Oecumene 
 2e collecte: onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
25 januari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
  
 Koffiedrinken na de dienst 
 
1 februari: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: WERELDDIACONAAT 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
8 februari: 10.00 uur: Mevr. M.Maris; Nisse 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KERKBLAD 
Als u iets in het kerkblad vermeld wil hebben ontvang ik de kopij 
graag uiterlijk maandagmorgen 26 januari. 

Alvast bedankt, Anneke van Strien 
 
 
EEN GEZEGEND NIEUWJAAR: WENS OF WERKELIJKHEID?? 
Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we tegenover elkaar 
wensen uitgesproken. Meestal gebruik je gangbare woorden: ‘Een 
gelukkig nieuwjaar!’. ‘De beste wensen hè!’’. ‘Dat je maar gezond 
mag blijven’. ‘Een gezegend nieuwjaar’. Enz…enz. Het zijn goede 
woorden waarvan je hoopt dat ze de geadresseerde ook goed zullen 
dóen. En dat is eigenlijk precies de betekenis van zegenen. Een 
gezegend mens zijn woorden toegesproken die goed zijn en goed 
doen. Woorden die iets positiefs teweeg brengen. (Zoals “in den 
beginne” het Woord van de Heer klonk ‘Er zij licht’. In al die 
duisternis een goed woord dat ook goed dééd. Want: Er wás licht.) 
Als je het in de kerk over ‘zegen’ hebt denk je al gauw aan het einde 
van een kerkdienst. Want dan spreekt de voorganger de zegen over 
de gemeente uit. Dikwijls worden daar bekende woorden uit Numeri 
6 gesproken. (uit Numeri 6 : 22-27). De NBV schrijft: 
 
Moge de Heer u zegenen en u beschermen. 
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn. 
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
 
Wanneer de priesters de NAAM (de Godsnaam, meestal als HEER 
weergegeven) uitspreken over het volk, worden de Israëlieten 
gezegend. Andere vertalingen zeggen nauwkeuriger: Wanneer de 
priesters de NAAM op de Israëlieten leggen. Het volk krijgt de NAAM 
opgelegd. In het leven van degene die de Naam opgelegd krijgt, wil 
deze NAAM met kracht gaan werken. De gezegende mens mag de 
NAAM dragen, en aan de NAAM  handen en voeten geven. De 
NAAM van God brengt een geschiedenis op gang met mensen die 
met deze NAAM worden gezegend.  
Deze zegen wordt dikwijls vertaald als wens. Móge de Heer u 
zegenen. Grammaticaal gezien kan dit. Daarbij laat het ook duidelijk 
zien dat wij niet beschikken over de zegen van God. Jij kan wel 
gezegend willen zijn met Gods bescherming, vriendelijkheid, genade 
en vrede (o.a. zoals in de zegen genoemd)  maar wil Gód jou wel 
zegenen? Zal Hij het doen? Dat moet je dus nog afwachten. 



 
Daarom, omdat we niet weten of het zal gebeuren, wensen we het 
elkaar maar toe. Maar grammaticaal gezien kan je ook vertalen:   
 
De Heer zegent je en beschermt  je.  
De Heer doet het licht van zijn gelaat over je schijnen en is je 
genadig. 
De Heer wendt je zijn gelaat toe en geeft je vrede. 
 
Want onmiddellijk daarop zegt de Heer: ‘Als zij (de priesters) mijn 
NAAM over het volk uitspreken (beter: als zij mijn NAAM op het volk 
leggen) zal Ik de Israëlieten zegenen. Het gaat hier niet meer over 
de zegen als een wens maar over de zegen als werkelijkheid van 

God uit gezien.  
Dat maakt het wel naar alle kanten toe wel veel ‘directer’. De zegen 
komt je om zo te zeggen ‘dicht op de huid’. Dan komen ook de 
vragen: Hoe kijk je er tegen aan wanneer het je níet goed gaat. Wat 
is er dan over van de werkelijkheid van de zegen? Ben je dan niet 
gezegend? Is God aan je voorbijgegaan? Want een gezegend mens 
gaat het toch goed? Die kent toch voorspoed? Die mag zich toch 
verheugen in een goede gezondheid? Die heeft toch geen zorgen 
over de voortgang van z’n bedrijf? U voelt wel: zulke overwegingen  
kunnen diep gaan. Gesprek hierover vraagt veel meer dan de paar 
woorden die hier kunnen worden gezegd. Mensen kunnen in het 
leven zoveel ellende oplopen dat het spreken over Gods zegen pijn 
doet of opstandig maakt. Daar mag en kan niet gemakkelijk over 
worden gesproken. Daar is het verdriet, de pijn of boosheid soms te 
groot voor.  
In elk geval: De NAAM op jouw leven gelegd krijgen is iets anders 
dan een amulet tegen onheil omgehangen krijgen. Zodat je 
gevrijwaard blijft van ellende. De NAAM opgelegd krijgen is open 
durven en willen staan voor een geschiedenis die deze NAAM wil 
gaan met degenen die hem, al dan niet in een ellendige situatie,  
hebben ontvangen.. Een geschiedenis van duister naar licht, van 
opstaan uit ellende, van een weg gaan door het water van nood en 
dood heen, om met Bijbelse taal te spreken.   
De vraag is niet of God ons wel wil zegenen. Dat wil Hij en dat doet 
Hij. Daarbij heeft Hij niet alleen de Israëlieten met Zijn NAAM 
gezegend. Maar Hij heeft deze gehele  aarde gezegend met Zijn 
NAAM. Zichtbaar geworden in die Ene Mens, ons tot heil gegeven 
(Wiens Naam luidt Jezus, wat betekent: ‘de Heer redt’) Dat is de 
werkelijkheid  waarmee God ons, ook in 2015, zegent. De vraag is of 
wij Christus, -Gods zegen- , in ons midden willen ontvangen. “Hij 



 
huwt de mensen aan elkander”, zingt een lied, “Zijn liefde gaat van 
mond tot mond. Hij geeft Zijn lichaam ons in handen. Zo leven wij 
zijn nieuw verbond.”  De gemeente wordt daarbij een plaats waar lief 
en leed, geloof en ongeloof, vertrouwen en angst , vrede en onrust, 
vreugde en verdriet, met Hem en elkaar mogen worden gedeeld en 
samen mogen worden gedragen. En als er dan een wens wordt 
uitgesproken, dan deze: Dat wij in 2015 die zegen zullen léven. 
Elkaar tot heil en God tot eer! 
 
UIT DE GEMEENTE 
Wim en Maartje van Herk konden met dankbaarheid en met gepaste 
trots melden dat zij opa en oma waren geworden. Schoonzoon Arjan 
van Dijke en dochter Carine van Herk, Schelpkreekstraat 4 
ontvingen op 1 december een dochter die de naam Benthe kreeg. 
Allen van harte gelukgewenst en dat Benthe als een gezegend mens 
zal moge opgroeien: Liefde ontvangend en liefde gevend.  
Elles de Jager, van Haaftenweg 2, herstelt thuis van de eerdere 
operatieve ingreep. Dat laat zich gelukkig nu goed aanzien. Omdat 
over twee maanden opnieuw een operatieve ingreep moet worden 
verricht blijft het wel spannend. We wensen haar en degenen om 
haar heen vertrouwen en volharding toe. 
Zonder hier andere namen te noemen weten we van anderen dat zij 
spannende en zorgelijke tijden kennen vanwege eigen 
gezondheidsklachten of die van naasten. We wensen hen toe dat 
Christus hen nabij zal zijn en dat zij zich gesteund zullen weten door 
oprechte belangstelling.  
 
Gesprekskringen: 
De gesprekskring  18-30 jaar komt zondag 25 januari, na de 
kerkdienst, bijeen in de kerkenraadskamer. De gesprekskring 30 
plus is komt op woensdagavond 21 januari bijeen. Om 19.30 uur in 
de kerkenraadskamer. Voor deze groep worden uitnodigingen 
verstuurd, maar mocht die onverhoopt niet ontvangen worden wees 
ook dan van harte welkom. 
 
Van collega ds. Corry Biemond ontving ik het onderstaande bericht 
dat ik graag doorgeef: Op 19-1-2015 is er een avond over 
geloofsopvoeding in de hervormde kerk van Steenbergen.   
 
Onderwerp : Omgaan met moeilijke kindervragen  
Hoe ziet God er uit? Waarom kunnen we God niet zien? Is het niet 
heel erg druk in de hemel?  



 
Vragen die kinderen zomaar kunnen stellen en waar je als ouders en 
grootouders lang niet altijd een antwoord op hebt. Hoe ga je hier 
mee om?   
 
Op deze avond willen we stil staan bij de vragen die kinderen stellen 
en worden handvatten gegeven hoe je vanuit gelovig perspectief 
hiermee om zou kunnen gaan.    
De avond is bedoeld voor ieder die te maken heeft met de 
opvoeding van kinderen tot ongeveer 10 jaar.  
 
Waar: Op maandagavond 19-1-2015 in de consistorie van de 
Hervormde kerk Steenbergen, Kerkplein 7, aanvang: 19.30 uur. 
Opgave  noodzakelijk vòòr 16 januari bij Tiny de Gast, 
jeugdouderling  (tiny.de.gast@lpsnet.nl ) of ds.C.Biemond  
cbiemond@planet.nl  
 
Tenslotte: Allen die ons via kaart, telefoon of anderszins een goed 
2015 hebben toegewenst hartelijk dank. En natuurlijk wensen Karin 
en ik u op onze beurt ook een jaar toe waarin u zich gezegend mag 
weten. Dat wij, als gemeente, ons, bij alles wat er ook in dit nieuwe 
jaar op onze weg komt, in de nabijheid van de Levende Heer zullen 
weten.           

Met hartelijke groet, Ds. Henk van het Maalpad 
  
OP VERZOEK GEPLAATST; : 
"U allen hartelijk dank voor het meeleven tijdens en na onze  
ziekenhuisopname. 
Uw belangstelling en meeleven voor ons was hartverwarmend. 
Ben en Jopie van der Sluijs " 
 
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde dinsdag 6 januari. Er waren nogal veel 
zaken te bespreken die ook heel belangrijk zijn om in het kerkblad te 
vermelden. 
Mevrouw Jeanne de Jager-Boudeling heeft gezegd te willen stoppen 
met orgelspelen in de kerk. We zijn dankbaar dat ze het zo lang 
heeft kunnen en willen doen. We zullen haar heel erg missen. 
Er is nu afgesproken dat haar laatste speelbeurt zal zijn op zondag 
25 januari. We willen daar in de dienst aandacht aan geven. 
We zijn heel blij dat Arend Stander zoveel keer hier wil spelen. Maar 
ook in Rotterdam staat hij nog op een rooster. De kerkenraad is heel 
hard aan het zoeken naar iemand die hier ook wil spelen. Helaas 
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valt dat tot op heden niet mee. De organisten die we kennen of 
benaderen spelen vaak al in meerdere kerken. Mocht u ideeën 
hebben of iemand kennen, laat hem of haar dan contact opnemen    
met Jan Nell.  
Ook onze koster mevrouw Adrie v.d.Reest-v.d.Reest ziet zich 
genoodzaakt om te stoppen met het kosterschap. Ook dat is voor 
haar een moeilijke beslissing geweest. Ze heeft het altijd heel erg 
graag gedaan. Ook daar willen we in de dienst op 25 januari 
aandacht aan schenken. Gelukkig willen Meta van Nieuwenhuijzen 
en Janny Wagemaker het overnemen. Zij zullen het om de andere 
week gaan doen met als vaste vervanger Kees v.d.Reest.  
We wensen hen veel plezier in de werkzaamheden. 
Elders in het kerkblad leest u een stukje van Ina Backer. Hoe 
moeilijk zij het ook vindt, ze heeft moeten besluiten haar ambt als 
ouderling neer te leggen. Het wordt voor haar te moeilijk om haar 
gezin te combineren met een goede manier van ouderling zijn. Wij 
vinden het heel erg jammer, ze was een gedreven ouderlinge, maar 
respecteren haar besluit. 
Inmiddels heeft er ook een wisseling plaatsgevonden wat betreft de 
boekhouder. Michel kreeg het met zijn eigen werk steeds drukker en 
kon dat niet meer combineren met het boekhouder zijn voor de kerk.  
Heleen de Jager-van Heemst heeft het nu overgenomen en is zich 
aan het inwerken. We wensen haar daar veel succes en sterkte bij. 
Het is een karwei achter de schermen, waarin steeds meer van de 
vrijwilligers gevraagd wordt. 
Wat betreft het pastoraat hopen we binnenkort een nieuwe 
wijkindeling te maken. Maar u kunt altijd terecht bij één van de 
ouderlingen of de dominee als u graag iemand van de kerk zou 
willen spreken. Tot zover de belangrijkste zaken uit de kerkenraad. 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
11 januari: Erna Verboom Dominique van Nieuwenhuijzen 
18 januari: Marja Potappel Levi en Aaron Geense 
25 januari: Heleen en Marcia  Geen deurcollecte 
1 febr.:  Marjolein de Waard Driek van Nieuwenhuijzen 
8 febr.:  Marian Nell            Christiaan de Waard 
 
 
 
 
 
 



 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
11 januari: Marja Potappel 
18 januari:  Irene Boudeling 
25 januari:  Irene Boudeling 
1 februari:  Judith Uijl 
8 februari: Fanny van Strien 
 
BLOEMEN IN DE KERK: 
In januari verzorgt Janny Bolier de bloemen 
In februari hoopt Heleen de Jager dat te doen.  
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
17-01-1944: Dhr. M.R. Backer, Noordweg 32, 4675 RP, A. J. Polder 
20-01-1922: Mevr. J. v.d. Reest, De Schutse, F.M. Bogaardweg 10, 

4697 GM, Sint Annaland 
27-01-1945: Mevr. M.W. Neele-Quist, Langeweg 58, 4675 RM A.J.P. 
  
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig hopen te 
zijn: hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
gewenst. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 3 DECEMBER 2014 
Onderhoud € 151,35 
Kerk 74,40 
Dankdag 231,52 
Pastoraat eigen kerk 47,90 
Ouderenmiddag 67,20 
Diaconie 83,27 
Diaconie (deur) 36,05 
Avondmaalscollecte 84,60 
Zending (deur) 83,42 
 

VERSLAG VAN DE DIACNIE 
De diaconie heeft in het jaar 2014 van uw giften de volgende ‘goede 
doelen’ gesteund: 

 Stichting Abrazos 

 Allevo maaltijdvoorziening 

 De Schutse hospice 

 De Schutse maaltijdvoorziening 

 Rudolphstichting 

 Philadelphia 

 Siriz 



 
 Nederlandse Bijbelstichting 

 Stichting Door 

 Stichting Geever 

 Stichting Leergelden 

 Leger des Heils Sint Maartensdijk 

 Voedselbank Goed Ontmoet 
In 2015 willen we iedere maand een van de goede doelen toelichten. 
Deze maand een korte toelichting op Stichting Abrazos. 
Het doel van deze stichting is het vergroten van kennis van autisme 
in Peru en het aanbieden van een programma aan kinderen met 
autisme en hun ouders. De afgelopen augustus overleden Wiedi de 
Kok, oud-lerares van de basisschool in Anna Jacobapolder, was 
ambassadeur van de stichting.  
 
OP VERZOEK GEPLAATST 
Met veel plezier en liefde heb ik het werk in en voor de kerkenraad 
gedaan. Na 5 jaar stop ik hier nu mee. 
Na een moeilijk jaar wil ik graag bij het gezin zijn. 
De taak als ouderling is hierbij voor mij moeilijk in te vullen. 
Ook stop ik met de kindernevendienst. 
Graag willen we iedereen bedanken voor de steun en belangstelling 
van het afgelopen jaar. 

Een warme groet van 
Riemon en Ina Backer, 

Tessa, Sander en Marcia. 
 
TERUGBLIK OP DE KERSTVOORBEREIDINGEN EN VIERINGEN 
 
GELEGENHEIDSKOOR 
Afgelopen tijd hebben de zangers en zangeressen van ons 
gelegenheidskoor weer geweldig hun best gedaan om in acht  
repetities vijf mooie Kerstliederen onder de knie te krijgen. 
Op 17 december mochten we bij de: Vrouwen van Nu: in de 
Kerstviering  zingen, en dat ging ook best goed. Daar werd iedereen 
van harte uitgenodigd om op Kerstavond bij ons in de kerk te komen 
en de Kerstzangdienst bij te wonen. 
Wij hebben daarna nog één keer gerepeteerd. 
Toen was op  kerstavond  om 17.00 uur de generale repetitie, 
gevolgd door een gezamenlijk broodmaaltijd en om 19.00 uur de 
Kerstzangdienst. 
Verrast  waren we door zo’n volle kerk, en ook was het een hele 
mooie dienst, geleidt door Ds. Schipper die zeer verrast was dat de 



 
leeftijd van onze koorleden zoveel verschilden. Hij dacht in de leeftijd 
van 10 tot 75 jaar, en dat had hij niet mis. 
Voor het koor was deze dienst weer de afsluiting van de repetities. 
We kijken terug op een hele fijne adventstijd waarin we met elkaar 
mooie kerstliederen hebben gezongen. Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken voor de medewerking, en de kerkenraad voor de 
mogelijkheid om dit te doen.  
De  dirigente Annet de Ruijter, organist Arend Stander, de 
koorleden, en andere muzikanten ook heel hartelijk bedankt voor de 
medewerking. 
Eind februari willen we weer beginnen met repeteren voor de Pasen,  
die dit jaar op 5 en 6 april valt. Wij hopen ook dan weer met zovelen 
te zijn.  

Graag tot dan. 
 
KERSTOCHTEND 
Ook dit jaar in de kerkdienst op Kerstochtend  was er weer een 
blazersgroep die met verschillende  Kerstliederen meespeelden. 
Natalie, Sylvia, Anouk, Freek en Manon het klonk weer prachtig, en 
heel feestelijk. Hartelijk bedankt blazers! 
Ook de kinderen van de kindernevendienst hebben wekenlang aan 
hun project gewerkt ,en met de gemeente elke week van advent een 
kaarsenlied  gezongen. 
Met kerstochtend hebben de kinderen ook nog een mooi lied in de 
kerk  gezongen, en mochten de mensen in de kerk allemaal een 
kerstwens met chocolaadje ophalen voor in de kerk. Ook de 
kinderen kregen nog een cadeautje. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt :  hartelijk bedankt. 
 
ACTIE KERKBALANS 
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die 
helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is 
geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan 
onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de 

kerk. Zo houden we de kerk in balans. De kerk in balans, dat is het 

thema voor de Actie kerkbalans in 2015. 
 
In de periode tussen 18 en 31 januari worden alle gemeenteleden 
benaderd door vrijwilligers voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage 
is gedeeltelijk bestemd voor onze gemeente, waardoor het 
kerkenwerk mogelijk gemaakt kan worden. Er moet namelijk wel 
worden afgedragen aan het solidariteitsfonds en andere 



 
lidmaatschappen van de PKN. Wilt u alvast bedenken hoe we onze 
kerk in balans kunnen krijgen? 
 
Zoals u gewend bent krijgt u ook een brief van de beraadgroep Kerk 
en Wereld met een toelichting. Ook voor het werk van deze 
werkgroep wordt ieder jaar om een toezegging voor een vaste 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 
Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat een deel van de 
leden de aangegeven vrijwillige bijdrage voor 2014 nog niet heeft 
voldaan. Wij willen u vragen dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. 
Zeker in een tijd van vele bezuinigingen, kan de kerk niet zonder uw 
bijdrage. Wilt u bij uw gift uw persoonlijke registratienummer  
vermelden, bij voorbaat dank! 
 

Groetjes, namens de kerkrentmeesters,  
Natalie. 

 
WERKGROEP KERK EN WERELD : DE ZWO 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
Ditmaal vragen we uw aandacht voor het volgende:                                                                    
Gebed voor minderheden in het Midden-Oosten. 
  
Achtergrondinformatie. 
Persoonlijk verhaal,  woensdag 26 november 2014 
 
Sinds een maand geef ik les in het Oude Testament aan het 
seminarie in Beiroet, in Libanon. Bij vertrek vroeg iedereen mij: “Is 
het daar wel veilig?” Ja, het is veilig. Gelukkig. Christenen en 
moslims leven hier nog vreedzaam samen. 
 
Er is geen oorlog in Libanon. Maar daarmee is Libanon wel een 
uitzondering geworden. Soms hebben we het gevoel dat we op een 
eiland leven. Ten Westen van Libanon ligt de zee.  
Naar het Zuiden is de grens met Israël. Die grens zit dicht. Naar het 
Oosten en Noorden ligt Syrië, waar nu al een paar jaar die vreselijke 
burgeroorlog woedt. 
De wereld van het Oude Testament is ineens werkelijkheid 
geworden in het Midden-Oosten. Normaal gaf ik vrij ontspannen les 
over de oorlogen van het oude Israël. De gewelddaden van de 
Assyriërs en de Babyloniërs in de achtste en zesde eeuw voor 



 
Christus leken ver weg. Leken echt te behoren bij de geschiedenis 
en niet bij ons.Maar ineens is elk woord realiteit.                                 
De onheilsprofetieën klinken akelig modern. 
“Wie wordt gevonden, zal worden doorstoken; 
wie gegrepen wordt, zal vallen door het zwaard.  
Hun kinderen zullen voor hun ogen worden verpletterd; 
Hun huizen zullen worden geplunderd en hun vrouwen 
verkracht.“ (Jes.13:15-16) 

Dit soort teksten lees ik niet meer met de studenten, omdat ik weet 
dat hun families en vrienden het letterlijk zo meegemaakt hebben. 
De inwoners van Syrië en Irak die konden vluchten, zijn gevlucht. Ze 
leven op de veiligste plekken van Syrië en Irak, in Turkije of Libanon. 
Anderhalf miljoen vluchtelingen uit Syrië leven in Libanon. Ze 
moeten zonder geld of eten de winter door zien te komen. De 
Islamitische Staat probeert op te rukken. Elke dag weer lezen we 
hier met spanning de krant, om te zien waar de terroristen zich nu 
bevinden. Of ze dichterbij komen. En wat dan? Waar moeten al die 
mensen dan heen? De zee in? 
Gelukkig zijn er ook andere teksten in het Oude Testament die 
ineens heel duidelijk spreken. Dat zijn de woorden waar de 
christenen uit het Midden-Oosten zich aan vast houden. Die moed 
geven: 
“Wees niet bang, want Ik ben bij je.” 
Gelukkig zijn er ook heilsprofetieën: 
„Ik heb Cyrus op doen staan in gerechtigheid, 
Al zijn wegen maak ik recht. 
Hij zal mijn stad herbouwen; 
mijn ballingen bevrijdt hij, 
zonder betaling of beloning.“ (Jes.45:13) 
We hebben hier in het Midden-Oosten dat heil hard nodig. We 
hebben een bevrijder nodig. Wie is de Cyrus van onze tijd?  
Wanneer komt hij? 
Ds. Hedda Klip 
Gastdocent aan de Near East School Theology in Beirut. Partner 
van Kerk in Actie. 
 
Gebed 
Heer, We bidden U voor de bevolking van het Midden-Oosten, met 
name in Noord-Irak,  Moslims, Christenen, Yezidi en leden van 
andere minderheden. 
Zij moeten vluchten voor hun leven nu het ISIS hen niet toestaat te 
blijven waar ze zijn en hun eigen leven te leiden. 



 
ISIS dwingt volledige overgave af op straffe van de dood. Meer dan 
honderdduizend mensen sloegen op de vlucht. Honderden vonden 
de dood. 
Heer ontferm u over hen, want wij weten het niet meer. Wijs ons toch 
wegen om er ook voor hen te zijn. Amen. 
 

N.B. Een droom is uitgekomen voor dominee Hedda Klip. In de 
komende maanden geeft ze les aan het leukste Theologisch Instituut 
in het Midden-Oosten. Dat Instituut staat in Beirut in Libanon. Na 
dringende verzoeken van Kerk in Actie heeft ze deze uitdaging 
aangenomen. Haar man en kinderen en de hond Floris blijven achter 
in Ootmarsum, terwijl Hedda Klip af is gereisd naar het Midden 
Oosten waar de wereld in brand lijkt te staan. Op deze site ( 
http://www.inenomootmarsum.nl )vertelt ze over haar ervaringen in 
het Midden Oosten en dan natuurlijk met name over haar werk op 
het Theologisch Instituut in Beirut en de impact van de dreigende 
situatie in het Midden Oosten. 

( Ds. Hedda Klip is in Anna Jacobapolder wel bekend uit de periode 
dat haar man Ds. Owe Boersma predikant was in onze gemeente en 
zij onze pastorie bewoonden.) 

De ZWO-groep. 
 

KINDEREN VAN MYANMAR – Project ZWO-commissie 
Vorige maand hebben we u geinformeerd over het land Myanmar, 
ligging, bevolkingsgroepen, belangrijkste middelen van bestaan enz. 
Nu willen wij u vertellen over het KAREN-volk. Een etnische 
bevolkingsgroep in Myanamar waarvan heel veel mensen zijn  
gevlucht tijdens de strijd met het Birmese leger. Veel daarvan 
kwamen terecht bij de Mae Tao Clinic, de kliniek die wij dit jaar 
steunen vooral in hun pogingen de vluchtelingkinderen een 

geboortebewijs en daardoor 
onderwijs te bieden. 
Hieronder treft u informatie aan 
over de KREN bevolkingsgroep. 
Volgende maand over wat de MAE 
TAO Clinic zoal doet om deze 
vluchtelingen en hun kinderen te 
helpen.  
 
Karen (volk) 
 

http://www.inenomootmarsum.nl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karen_of_Burma_and_Thailand.png


 
Veel van de vluchtelingen die in de Mae Tao Clinic worden 
opgevangen zijn afkomstig uit de KAREN bevolkingsgroep in 
Myanmar. 
De KAREN vormen een van de grootste etnische 

minderheidsgroeperingen 
in Myanmar, waar 135 verschillende etnische 
gemeenschappen wonen. Hoeveel KAREN 
er precies zijn is onbekend en de aantallen 
zijn inzet van een politieke strijd. Volgens 
oude schattingen zouden de KAREN zo'n 
7% van de bevolking van ruim 50 miljoen 
uitmaken – 3,5 miljoen mensen. Andere bronnen 
spreken van 7 tot 9 miljoen KAREN. De laatste volkstelling dateert 
uit de jaren tachtig; het wachten is op de uitslag van de schatting van 
2014. Die is echter bij voorbaat al omstreden.  
De KAREN zijn een bergvolk dat in onder andere Thailand, 

Myanmar en Laos woont. Volgens sommige overleveringen komt dit 
volk oorspronkelijk uit de Gobiwoestijn. Rond de zeventiende en 
achttiende eeuw migreerden zij o.a. naar Thailand. Tot de KAREN 
behoren ook de ongeveer 7.000 personen tellende Padaung, 
waarvan de vrouwen vele halsringen dragen, waarmee ze hun nek 
'oprekken' door onder andere de schouderbladen en ribben naar 
beneden te drukken. 
Op dit moment is een deel van de Karen boeddhistisch, een deel 
animistisch maar is een groot deel ook christelijk, te midden van een 
boeddhiste samenleving. Zij zijn ook een van de stammen die het 
sterkst vechten tegen de overheersende junta van Myanmar. Zij 
hebben een vrijheidsleger, de Karen National Union (Karen 
Nationale Unie, KNU). Veel van deze vrijheidsstrijders zijn gevlucht 
naar de jungles van Myanmar en Thailand. Een van de bolwerken 
van de vrijheidsstrijders heette Maner Plaw. Dit grote bolwerk, waar 
niet alleen Karen woonden, is verraden en zeker 200.000 mensen 
sloegen op de vlucht waarvan er nu zeker nog 100.000 in Thailand 
wonen. De Thaise regering heeft ze nog geen vluchtelingenstatus 
gegeven, waardoor bekende organisaties zoals het Rode Kruis en 
de UNHCR geen bevoegdheid hebben in deze kampen. De junta in 
Myanmar brandt regelmatig de kampen net over de grens van 
Thailand plat. 
In januari 2012 ondertekenden vertegenwoordigers van de KNU en 
de Birmese regering een wapenstilstand. Deze gebeurtenis, die te 
midden van andere politieke concessie van de Birmese regering 
kwam, werd met voorzichtig optimisme begroet. Maar ondanks de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kayan_woman_with_neck_rings.jpg


 
wapenstilstand trekt de overheid van Myanmar zijn troepen niet 
terug, maar vergroot ze haar militaire aanwezigheid.  
Van de geschiedenis van dit volk is niet veel bekend. Ze zijn 
waarschijnlijk, als voorhoede van de volkeren die deze talen 
spreken, afkomstig uit het oorsprongland van de Tibeto-Birmaanse 
talen, dat ongeveer samenvalt met de huidige Chinese provincies 
Sichuan en Yunnan en het oosten van Tibet. 
Al vóór het begin van onze jaartelling trokken ze naar Centraal-
Birma, waar ze vermoedelijk in de 9e eeuw verdreven werden door 
de voorouders der Birmanen. Toen vestigden ze zich in de 
berggebieden in het zuidoosten van het huidige Birma, nabij de 
grens met Thailand. 
Onder het Brits koloniaal bestuur is een substantieel deel van de 
Karen (ongeveer een derde) bekeerd tot het christendom. Ongeveer 
evenveel beweren boeddhist te zijn en de rest zijn animisten. 
Animistische praktijken komen echter ook veel voor bij de christenen 
en boeddhisten onder hen. Volgens overleveringen had het volk een 
godsdienst die vergelijkbaar is met het jodendom. Tijdens de tocht 
naar Thailand is het heilige boek van de Karen verloren gegaan, 
maar de verhalen zijn blijven bestaan. De eerste zendelingen die 
met de Karen in contact kwamen, dachten dat dit een verloren stam 
van Israël was. 
 
Karel Glastra van Loon beschreef de KAREN in zijn boek 'De 
onzichtbaren'. Jan Bogaerts maakte samen met Karel Glastra van 
Loon het fotoboek 'De onzichtbaren in beeld' 
Bron: Trouw 1 december 2014 en Wikipedia 
 
COLLECTE VOOR OECUMENE 18 JANUARI 
U zou hem zomaar tegen kunnen komen: pastor Onaolapo Smith 
Asubiaro. Iedere donderdagmiddag rijdt hij met zijn witte busje door 
Rotterdam Lombardijen om soep uit te delen aan daklozen 
Er is veel leed in deze wijk. Mensen zonder hoop, jongeren zonder 
perspectief. 
Met die mensen probeert de pastor in contact te komen. Pastor 
Onaolapo is voorganger van Glorious Chapel International, een kerk 
die bezocht wordt door christenen afkomstig van de Antillen, uit 
Haïti, Rusland, Congo, Nigeria. Deze kerk is één van de ruim 
duizend internationale kerken in ons land en lid van SKIN, “Samen 
Kerk in Nederland”. 
Sinds 1997 fungeert SKIN onder andere als bruggenbouwer 



 
tussen autochtone en niet-autochtone christenen. SKIN ziet de 
diversiteit aan nationaliteiten, talen en christelijke tradities niet als 
bedreiging, maar als winst. Door wederzijdse ontmoetingen kunnen 
kerken groeien. Met de opbrengst van deze collecte willen we nog 
meer bruggen bouwen en mogelijkheden creëren om te leren van 
elkaar. 
Gewoon dichtbij, misschien wel bij u om de hoek. Bouwt u mee? 

 

 
COLLECTE WERELDDIACONAAT ZONDAG 1 FEBRUARI 
Een kleine noot maakt het verschil! 
 
In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. 
Volken waarmee de regering en de grote bedrijven geen rekening 
houden. Zij willen dat het bos waarin de inheemse volken leven, 
plaats maakt voor exploitatie en dammen om de rivieren 
te benutten. Kerk in Actie werkt samen met de organisatie NTFP om 
de inheemse bevolking van Cambodja te ondersteunen. Ze leren 
welke mogelijkheden ze hebben om op te komen voor hun rechten 
op het land en bos. Maar ook om samen te werken en hun inkomen 
te vergroten. Dat doen ze bijvoorbeeld met de teelt van 
cashewnoten. NTFP leert boeren hoe ze deze noten moeten  
verbouwen en helpt hen ook bij het branden, verpakken en op de 
markt brengen. En met succes, want zo vertelt mevrouw Ra Vae: “Ik 
ben heel blij dat wij geleerd hebben om cashewnoten te 
enten. We verdienen er zoveel geld mee, ik sta er versteld van!” 
Kerk in Actie wil nog meer mensen als mevrouw Ra Vae 
ondersteunen. Helpt u mee? 
 
 
 
 


