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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
1 maart: 10.00 uur: Ds. A.N.Rietveld;Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
8 maart: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
15 maart:  10.00 uur: Ds. F. Schippers; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
22 maart: 10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Teteringen 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
29 maart: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker 
                        Bezoek uit Myanmar 
 1e collecte: Totale werk Kerk in Actie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
3 april: Goede Vrijdag, 19.00 uur. 
 Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 Geen collecte                                                        
 
5 april:  PASEN, 10.00 uur. 

Ds. F. Schippers; Bergen op Zoom 
Met medewerking van het gelegenheidskoor 
1e collecte: Kerk 
2e collecte: Onderhoud 
Deurcollecte: Diaconie 

 
 
 
 
 



KERKBLAD 
De kopij voor het aprilnummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk maandagmorgen 30 maart. 

Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
 
VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
Momenteel herlees ik opnieuw een boekje dat eens in de zoveel tijd 
weer op m’n bureau ligt om te worden herlezen. Het dient bij mij als 
een soort dagboekje. Het heeft de prikkelende en uitdagende titel 
‘God noch gebod’, is in 1990 verschenen en geschreven door 
Rochus Zuurmond (in die tijd docent Bijbelse theologie aan de 
theologische faculteit van de universiteit van Amsterdam.) Zuurmond  
bespreekt in dit boekje de brief van Paulus aan de Galaten. Die brief 
vind ik persoonlijk een juweel. Evenals de uitleg ervan door 
Zuurmond. Actueel tot en met. De titel van het boekje heeft alles te 
maken met het hart van het evangelie waarover Paulus in Galaten (2 
: 20 e.v.) schrijft: Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. 
Door de Geest van Christus die nu in mij woont. Dat is: leven door 
het geloof dat dat de Zoon van God jou liefgehad heeft, lief heeft en 
zal liefhebben. En dat leven uít zich in vrijheid. Want: Tot vrijheid 
heeft Christus ons bevrijd (5 : 1 e.v.).  Nu komt ook de prikkelende 
titel in beeld. Wie tot deze vrijheid geroepen is en daaruit leeft, laat 
zich aan ‘god noch gebod’ (let op de kleine letter ‘g’! ) iets gelegen 
liggen. Weg met alle regeltjes en regels. Weg met alle geboden en 
voorschriften. Weg met de heilige huisjes. Want in Christus (d.i.: 
leven in de  gemeenschap met Christus - en dat doen wij toch als 
zijn gemeente? ja toch?- )  gelden de aanspraken niet meer van het 
Jood zijn of Griek (niet-Jood) zijn. Evenmin telt het dat je van het 
mannelijke of vrouwelijke geslacht bent. Of: (in Paulus tijd) dat je een 
slaaf bent of een vrije. (3 : 28 e.v.) Al de aanspraken die mensen er 
op grond van het onderscheid tussen deze groepen op na houden: 
Weg ermee!  Wij zijn vrij..…eindelijk vrij!  

Ik hoor u denken: Dat kan niet waar zijn. Dat zou een mooie 
(of juist: helemaal niet mooie) boel worden. Als alles maar mag en 
kan…..dan loopt het onherroepelijk uit op chaos. Dan zegt en doet 
ieder maar wat hij wil. Dan staat vrijheid gelijk aan losbandigheid. En 
je kan toch moeilijk volhouden dat Christus ons heeft bevrijd tot 
losbandigheid.  
Waar zulke “vrijheid” toe leidt hebben we onlangs in Rome kunnen 
zien waar rondom een voetbalwedstrijd dronken malloten 
eeuwenoud cultuurgoed vernielden.  



 Natuurlijk wist de apostel dit ook. Het is ook niet wat hij in de 
omgang met de levende Heer heeft ervaren. Het klopt dat noch 
godjes, noch goden, noch geboden (van ménselijke makelij - dat is 
de clou!) het laatste woord hebben. Daarvan weten Paulus, en de 
gemeenten die hij dient, zich bevrijd. Wat dat betreft klopt het: heilige 
huisjes door mensen opgericht, en geboden in menselijke tradities 
gegroeid, zijn door het sterven en de opstanding van Christus 
opgeheven. Hoe graag ze zich nog altijd willen laten gelden. En 
hoezeer mensen ze ook nog vaak laten gelden. Maar daarbij gaan 
de woorden van Paulus nog verder. Het is niet enkel ‘vrijheid van’, 
maar het is ‘vrijheid tot’. Namelijk: vrijheid tot het dienen van elkaar 
door liefde. (5 : 13). Voor de apostel is dit niet zozeer een nieuw 

gebod, maar een nieuwe levenswerkelijkheid. Jezus Christus heeft 
hem daar werkelijk toe bevrijd! En niet alleen hem, maar ook de 
gemeenteleden aan wie hij schrijft. Dat deze vrijheid om elkaar door 
de liefde te dienen in de praktijk van het dagelijkse leven niet 
makkelijk is weet de apostel ook. Hoewel de macht van de zonde 
gebroken is, wil die macht zich nog al te graag laten gelden. Maar zij 
is principieel overwonnen door de kracht van de genade van 
Christus. Dit laatste is de werkelijkheid waarin Christus ons heeft 
geplaatst. . 
 In onze dagen is er veel te doen rondom de vrijheid van 
meningsuiting. Daarbij wordt veel aandacht gegeven voor de ‘vrijheid 
van…’ . De vrijheid om te zeggen wat je wilt. En dat voor iedereen. 
Het staat een ieder vrij zijn of haar mening te geven. En als een 
ander zich daardoor gekwetst of beledigd voelt staat hem of haar in 
onze democratie de weg naar rechter open. (In elk geval niet de weg 
van het wapen. Want dan speel je voor eigen rechter). De apostel 
definieert  ‘vrijheid van meningsuiting’ anders. Met daarbij alle 
aandacht voor de ‘vrijheid tot’. Dient hetgeen je doet en  zegt 
betrokkenheid op de ander? De ander die je ziet in het licht van 
Christus. En met wie jij daarom door Christus dood en verrijzenis 
verbonden bent. Of blokkeer je door woorden of gedrag deze 
verbondenheid?  
 De vrijheid waartoe Christus ons heeft bevrijd, en die Paulus 
verkondigt, is radicaal. Ik denk dat het ons dikwijls veel te radicaal is. 
Ook Paulus liep daar al voortdurend tegenaan. De ander dienen in 
liefde: We durven het niet. Want waar blijf je dan? Word je daardoor 
geen vloermat waarop die ander zijn of haar  voeten weegt? Het 
beangstigt ons. Misschien willen we daarom die vrijheid van Christus 
ook helemaal niet. Dat ‘verzet’ heet met een bijbels woord: zonde. In 
Christus’ vrijheid staat niet je eigen ‘ik’ staat centraal, maar de 



gemeenschap (verbondenheid) in Christus (met Hem en met elkaar). 
En juist daardoor kom jijzelf tot je recht. Het gaat niet om de macht 
van  ‘mijn gelijk’, maar om de levenskracht van het geluk (heil) van 
ons samen.  

Paulus hoopte die werkelijkheid (letterlijk: het werken ) van 
Christus’ liefde al in de gemeente te zien. In het samenleven van al 
die verschillende mensen. (vrouwen, mannen, slaven, vrijen, Joden, 
Grieken)  Maar deze ’vrijheid van meningsuiting’, - elkaar dienen 

door de liefde-  bleek en blijkt in de praktijk meestal een brug te ver. 
Maar… soms ook niet. En het mag ‘geoefend’ worden!  In de 
gemeente met name ook bij de viering van het Heilig Avondmaal.  
Niet ‘heilig’ vanwege menselijke gewichtigheid, maar heilig vanwege 
Goddelijke genade. Die werkelijk geworden is  in Christus. Die ons 
allen roept tot het laten (door)werken van de kracht van zijn liefde. 
Liefde die ons onlosmakelijk met Hem en elkaar verbindt. Zeker, het 
betreden van vrijheid waartoe Christus ons bevrijdt is een waagstuk. 
Vol risico’s. Maar wat een vreugde als mensen, -om te beginnen aan 
de tafel van de Heer- , zulke vrijheid als hun mening tegenover 
elkaar durven uiten. En wij? Willen wij deze weg, in alle 
bescheidenheid, met elkaar gaan?  
 
UIT DE GEMEENTE 
Overlijden:  
Op 10 februari. overleed op 93 jarige leeftijd Jacoba Dirkje van der 
Reest-Wesdorp. Zelf kende ik haar enkel uit de tijd van opname in 
de Schutse. De ziekte van Alzheimer was toen al ver 
voortgeschreden. Maar bij het zingen van psalmen, het bidden van 
het ‘Onze vader’ en het noemen van de naam van Anna 
Jacobapolder leek er toch even herkenning. Op het laatst was ook 
die afwezig. Dochter Ria sprak in de kerkdienst voorafgaande aan 
de begrafenis een ‘in memoriam’. Daarin vertelde zij dat moeder al 
op jonge leeftijd moest meehelpen in het gezin. De winkel, die haar 
ouders hadden, en de gang werden door haar dagelijks aangeveegd 
en de ramen wekelijks gezeemd. Na de lagere schooltijd werkte zij 
op het land en in het najaar werkte zij elders als hulp in de 
huishouding.  
Zij trouwde met Neem van de Reest en kregen 13 kinderen. En toch 
was er altijd een stoel vrij om te blijven eten voor wie werd 
meegebracht. En ook was er altijd wel een slaapplaats beschikbaar. 
Een zware slag bracht het overlijden van haar man haar toe. 
Evenals haar man was zij een gelovige vrouw. 



In de kerkdienst, die op zaterdag 14 februari geleid werd door 
kleindochter Ds. Irene v.d. Meulen werd zij met dankbaarheid 
herdacht. En mocht haar leven in het licht worden gehouden van  de 
‘God die mij troost en bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen’ (Ps. 73:9) Zo mag zij ook nu rusten 
in Zijn liefde en vrede. Die vrede wensen wij ook allen toe, die nu 
verder gaan met de lege plaats die zij achterlaat. Op die weg zullen 
dankbare herinneringen aan haar meegaan. 
 
Geboren: 
Op 10 februari werden Warner, Erna en Annemiek Verboom, 
Damasstraat 9, Oud Vossemeer, verblijd met de geboorte van Pieter 
Marinus Willem. Hij wordt Pieter genoemd. Wij feliciteren de ouders 
en ‘grote zus’ Annemiek van harte met dit prachtige geschenk. Dat 
Pieter zich gezegend zal mogen weten met de liefde van God en 
mensen. Natuurlijk ook de overige familie van harte gelukgewenst 
met de nieuwe kleinzoon en neef.  
 
Overig: 
Anna Bouman-van den Bos, Krabbekreekstraat 1, verblijft nog in het 
Bravis zkh (locatie: Bergen op Zoom) Een noodzakelijk operatie aan 
de hartklep heeft in Breda plaatsgevonden, maar herstel verloopt 
moeizaam. Wij wensen haar en haar echtgenoot Ger kracht en 
nabijheid van God toe. 
Matty Neele-Quist, Langeweg 58 moest toch opgenomen worden in 
het Bravis zkh. (locatie BoZ). Een spoedige thuiskomst bleek te 
vroeg waarop een nieuwe opname volgde. Hopelijk geeft de therapie 
handvatten om met de onrust om te gaan. Wij bidden haar toe dat er 
ook het vertrouwen zal zijn dat niets en niemand haar zal kunnen 
scheiden van de liefde van God. Goed dat zij ook betrouwbare en 
liefdevolle mensen om zich heen weet.  
Bram Nouwen, Langeweg 60, moest onverwacht opgenomen 
worden met hartklachten. In Breda bleek een operatieve ingreep niet 
haalbaar, zodat nu thuis geprobeerd wordt met medicatie de kwaal 
in hand te houden. We wensen hem de vrede van Christus toe en 
vertrouwen op God. 
Zonder verder namen te noemen willen we ook anderen niet 
vergeten. Sommigen maken spannende tijden door. Zeker als 
gehoopt herstel uitblijft en soms ook niet kan worden verwacht. We 
wensen hen Gods ontferming en liefdevolle nabijheid van mensen 
toe. Ook degenen die op een operatieve ingreep wachten wensen 
we kracht en vertrouwen toe.   



Gesprekskringen: 
De gesprekskring 30 plus komt op donderdag 5 maart weer bijeen.. 
Om 19.30 uur in de kerkenraadskamer. De gesprekskring  18 - 30 
jaar komt zondag 8 maart, na de kerkdienst, weer bijeen in de 
kerkenraadskamer. Hartelijk welkom, ook als je er eerdere keren niet 
bij kon zijn. 
 
Aankondiging 60+ middag:  
Alvast een aankondiging voor donderdag 2 april. Op die dag hopen 
we een 60+ middag te houden. Zoals gebruikelijk: Een paasviering 
met eenvoudige broodmaaltijd. U hoort of leest daar elders meer 
over.   

U allen een hartelijke groet, Ds. Henk van het Maalpad. 
 
UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING OP 19 MAART 
Op donderdagavond 19 maart hopen wij weer onze jaarlijkse 
gemeentevergadering te houden. 
In Ons Dorpshuis, aanvang 19.30 uur. 
Vanaf kwart over zeven is er koffie en thee. 
We hebben een nieuwe boekhouder. Daarom ontvangt u dit jaar niet 
de gebruikelijke gegevens van te voren. Het ziet er allemaal wat 
anders uit. Mede door de regelgeving. 
Op deze avond zal Heleen de Jager - van Heemst uitleg geven. 
En zo nodig wil ze ook mensen nog persoonlijk zaken uitleggen.  
Er zal ook ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen. 
Voor de pauze willen we de financiële zaken bespreken, na de 
pauze zullen we o.a. spreken over de viering van het Heilig 
Avondmaal.   
Ook de ontmoeting van kerkenraad met leden is altijd belangrijk 
tijdens de gemeentevergadering. 
We hopen dan ook dat velen van u aanwezig (kunnen) zijn.  
 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
1 Maart: Heleen de Jager  Anouk de Jager 
8 Maart: Marja Potappel  Chantal de Jager 
15 Maart: Marjolein de Waard  Christiaan de Waard 
22 Maart: Marian Nell  Driek van Nieuwenhuijzen 
29 maart: Daphne v.Nieuwenhuijzen   Aaron en Levi Geense 
5 april: Heleen de Jager en Marcia  Bram van Nieuwenhuijzen 
12 april: Marja Potappel Dominique van. Nieuwenhuijzen 
 



Contactpersoon oppasdienst: Heleen de Jager-van Heemst. 
Telefoon: 0167-572334 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
1 Maart: Sylvia Reijngoudt 
8 Maart: 
15 Maart: Irene Boudeling 
22 Maart: Irene Boudeling 
29 Maart: Miranda Wisse en Fanny van Strien 
5 april:  Miranda Wisse en Fanny van Strien 
12 april: Nathalie Nuijens 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
De bloemen worden in maart verzorgd door Nel Nunnikhoven. 
In april door Marie Maas. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG                                                   

13-03-1940: Dhr. A.A. van Nieuwenhuijzen, Oostdijk 53, 4675 RE, 

                                                                                  St.Philipsland 

15-03-1945. Dhr. J Boudeling, Langeweg 2d, 4675 RL, A.J.Polder. 
Onze gelukwensen met uw verjaardag. 
Ook alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd, een fijne dag 
gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 4 FEBRUARI 
Onderhoud € 186,22 
Kerk 81,20 
Oecumene 52,36 
Diaconie 47,15 
Diaconie (deur) 65,22 
Werelddiaconaat 56,02 
Zending (deur) 95,85 

 
Paasproject  “Met open handen”   
Dit jaar werken we in de kindernevendienst tijdens het paasproject 
met posters. De posters van de projectverbeelding vormen een 
stripverhaal. Elke week komt er een nieuwe plaat bij, waardoor 
steeds meer van het verhaal in beeld wordt gebracht.  

Het verhaal gaat over Eef, een meisje dat helemaal alleen met de 
trein naar opa en oma gaat. Hoewel… Als je goed kijkt, zie je dat ze 



niet helemaal alleen is. Haar opa zit ook in de trein, maar hij 
verkleedt zich zodat ze hem niet herkent.  
Als wij op weg gaan naar Pasen, lijken we een beetje op Eef.  
We zijn onderweg, we weten nog niet precies wat we onderweg 
zullen meemaken. Maar als we goed kijken, zien we dat er steeds al 
iets van Pasen te zien is.  
Je kunt op weg gaan naar het feest van het nieuwe leven, maar dat 
leven gaat ook steeds al een beetje met je mee.  
Wie zijn handen opent, krijgt daar iets van te zien. 
 

 
 
De eerste zondag (22 februari) van ons verhaal is al begonnen want, 
Eef staat op het perron.  
Ze hoort lawaai van de treinen en mensen die door elkaar praten. 
Ergens klinkt een stem uit een luidspreker: “De trein naar…” Eef kan 
het niet goed verstaan. Wat zei die stem nou? Waar moet ze heen? 
 
Op weg naar Pasen, lijken wij op Eef. We vragen ons af naar wie we 
moeten luisteren. We bedenken welke kant we op kunnen gaan.  
In het Bijbelverhaal, van deze zondag, is Jezus in de woestijn. Daar 
hoort hij twee stemmen die hem verschillende kanten op sturen. 
Naar wie luistert hij en welke kant gaat hij op? 
 



 
 
BEN JIJ OOK BENIEUWD HOE HET VERHAAL VERDER GAAT?!? 

 
Wees welkom bij ons in de kindernevendienst. 

 
 
WERKGROEP KERK EN WERELD  (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 de bevolking in Damascus.  
Achtergrondinformatie. 
Op 25 januari en 5 februari vonden zware aanvallen plaats met 
mortiergranaten op Damascus. De aanvallen werden aangekondigd 
door Zahran Aloush, bevelhebber van een strijdgroep die zichzelf het 
“leger van de Islam” noemt. De granaten kwamen in alle wijken 
terecht, inclusief in de historische binnenstad van Damascus. Alle, 
ook de christelijke woonwijken, liggen onder vuur. De granaten 
vallen willekeurig. Op 5 februari kwamen tenminste 9 mensen om en 
vielen 40 gewonden, waaronder kinderen en tieners. Na de 
aanslagen herstelde het leven in de stad zich snel, maar nieuwe 
aanslagen zijn aangekondigd via facebook en twitter voor de 



komende dagen. Het reguliere leger van Syrië slaat terug. Bij die 
aanvallen werden ook burgers gedood. De internationale pers heeft 
vooral aandacht voor de vergeldingsacties en minder voor de 
aanslagen. 
We maken ons in toenemende mate zorgen om de burgers in en om 
Damascus, Souni, en Shia; om christenen en anderen. Damascus is 
de grootste bevolkingsconcentratie van heel Syrië, nog eens 
aangevuld met honderdduizenden ontheemden. Deze aanslagen 
hebben grote gevolgen voor de tieners en kinderen die daar nu 
opgroeien. We maken ons zorgen om de veiligheid van het team van 
het Patriarchaat van Antiochië dat vanuit Damascus de kerkelijke 
noodhulp in Syrië coördineert en uitvoert. We zijn bang voor 
nietsontziende warlords als Zahran Alough met zijn “Leger van de 
Islam”. We hebben hen beloofd dat we voor ze zullen bidden: 
 
Gebed:  
Heer,                                                                                                
We bidden voor de bevolking in en om Damascus. We bidden dat er 
een eind komt aan het uitzichtloze moorden en vernielen dat daar 
aan de gang is. Wees met de mensen in deze zwarte dagen. Laat 
menselijkheid toch terugkeren naar Syrië.  Wees met onze vrienden 
in de kerken en met de kerkelijke hulpverleners die toch voortdurend 
hun nek uitsteken. Wijs ons wegen om hen niet in de steek te laten. 
Om Jezus wil.    Amen 
 

BEZOEK UIT MYANMAR op 29 maart 
De ZWO groepen van de kerken in Halsteren, Nieuw Vossemeer, 
Zevenbergen, Bergen op Zoom, en Anna Jacobapolder werken 
vanaf september 2014 samen aan een project. Deze ZWO groepen 
willen een drietal projecten in Myanmar ondersteunen. 
Op dit moment zijn er 2 jongens uit Myanmar die in Utrecht studeren. 
De ZWO groepen hebben in het weekend van 28 en 29 maart deze 
studenten uitgenodigd. Op zondag 29 maart bezoeken ze onze kerk 
en zullen dan aan het begin van de dienst vertellen over hun kerk, 
hun land en hun leefgewoontes. 
Verder zullen we proberen om op zaterdag 28 maart een aantal 
leuke dingen met hen te organiseren. Hierover zult u in de kerk nog 
meer over horen. Het is een mooie gelegenheid om ons project op 
deze manier nog duidelijker aan u te presenteren. 
We hopen met elkaar op 29 maart een mooie dienst te hebben.  
De ZWO nodigt u hiervoor van harte uit.  
 



LIED 
In de veertigdagentijd zingen we geen Klein Gloria. Via de ZWO 
kregen we een lied wat goed past in deze periode. We willen dit 
vanaf a.s. zondag zingen na de zegen, als lied voor de deurcollecte. 
U ontvangt het bij de ingang van de kerk 
 
BRIEFJES INLEVEREN MET NAMEN VAN KANDIDATEN 
Helaas is de kerkenraad niet compleet. We hebben nog een 
vacature voor een ouderling, een diaken en een ouderling 
kerkrentmeester. We willen u daarom vragen om op zondag 15 
maart ondertekende briefjes in te leveren met namen van kandidaten 
die u geschikt acht voor één van de vacatures.  
U mag ze ook in de week voorafgaande in de brievenbus van de 
kerk doen. 

 
GELEGENHEIDSKOOR 
Het gelegenheidskoor is weer begonnen met het oefenen voor 
Pasen. Er zijn weer mooie liederen uitgezocht.  
U kunt er nog bij! Onder leiding van Annet de Ruijter en begeleiding 
van Arend Stander wordt er iedere maandagavond geoefend. 
Aanvang 19.30 uur. Van harte welkom. 
 
SIRKELSLAG  
Vrijdag 6 februari deden 5 jongeren van onze kerk mee met het 
landelijke spel “Sirkelslag”! 
In totaal deden er 635 groepen mee. Onder leiding van presentator 
Klaas van Kruistrum voerden de jeugdgroepen online opdrachten uit, 
waaronder een veiling waarmee ze samen ruim 45.000 euro 
ophaalden voor Kinderen in de Knel in India, dat ondersteund wordt 
door Kerk in Actie.  Het was een hele leuke avond! 
 
VAN DE DIACONIE 
Avondmaalscollecte 

Ongetwijfeld heeft u allemaal wel eens de ‘vazen’ op de 
avondmaalstafel zien staan waar tijdens het avondmaal een gift in 
gedaan kan worden of u doet er zelf een gift in als u aan het 
avondmaal gaat. 
De opbrengst van deze vazen gaat altijd naar een instantie die voor 
‘eten en drinken’ zorgt, voor mensen die het minder hebben. 
Het eerste halfjaar willen we de opbrengst bestemmen voor 
Voedselbank Goed Ontmoet. Bij ons in de regio verstrekt deze 



instantie in Sint Maartensdijk voedselpakketten aan gezinnen die 
hiervoor in aanmerking komen. 
Het tweede halfjaar van 2015 willen we de opbrengst bestemmen 
voor Maaltijdvoorziening Eiland Tholen en Sint Philipsland. Deze 
instantie levert warme maaltijden op basis van een indicatie. 
Gebruikers betalen een eigen bijdrage. Deze service wordt mede 
gefinancierd door de gemeente Tholen en de plaatselijke kerken. 
 
KERKTAXI 

Als kerkenraad willen we inventariseren of er behoefte is aan een 
kerktaxi. De kerktaxi verzorgt het vervoer van ouderen en hen die 
mindervalide zijn en zelf geen vervoer hebben maar toch graag de 
kerkdiensten willen bezoeken. Graag horen we van u of u hiervan 
gebruik wilt maken en we komen graag in contact met kerkgangers 
vanuit Sint Philipsland die eventueel taxi willen zijn. 
U kunt contact opnemen met Gert-Jan de Jager (06-48014015) of 
per email g_jdejager@outlook.com 
 
 
UITNODIGING 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Op maandagochtend  2 maart  staat er koffie/thee  
met (ontbijt)koek klaar bij Wendy aan de Hogeweg 2, 
St Philipsland. Vanaf 9 uur tot 12 uur is iedereen “jong 
& oud” van harte welkom! Ook vrienden/kennissen 
enz., breng ze mee. 
Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail! 

 
Hartelijke groet,  Het koffie team , 

0167-572455 / 0623272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
VAN DE LANDELIJKE KERK 
U heeft er misschien al over gelezen of gehoord.  
We ontvingen onderstaand bericht : 
 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK 
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! 
Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet 
de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de 
Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, 

mailto:g_jdejager@outlook.com
http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025


ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in 
te vullen tot en met 31 maart 2015. 
  
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op 5 februari. Sommige zaken vindt u al 
elders in dit kerkblad. Nog enkele punten: 
N.a.v. de laatste bevestiging in het ambt spreken we erover of 
ambtsdragers de zegen staande of geknield moeten ontvangen. Er 
is voor beide manieren iets te zeggen. Voorlopig houden we het op 
staande.  
Voor Pasen hopen we weer nummers van het blad Elisabeth te 
verspreiden met een uitnodiging voor de dienst op 1e Paasdag. 
De kerkrentmeesters gaan proberen te organiseren om bijvoorbeeld 
1x per jaar de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven.  
Er moet ook iets gevonden worden om mensen thuis te kunnen laten 
meeluisteren met de kerkdienst. Het wordt steeds moeilijker om met 
het huidige systeem te werken. Dit moet met de begroting verder 
besproken worden 
De wijkouderlingen proberen op korte termijn een nieuwe 
wijkindeling te maken. Nu lopen de wijken erg door elkaar. Mede 
door verhuizingen en dergelijke.  
Op 3 maart hoopt de kerkenraad met de commissies te vergaderen. 
 
WIJKINDELING. 
De ouderlingen hebben geprobeerd een nieuwe wijkindeling te 
maken. 
Voorlopig ziet het er in grote lijnen als volgt uit: 
Wijk 1: De buitenrand van Anna Jacobapolder: 
         Lageweg-Langeweg v.a. Zuidweg, de Sluis en Sluisweg,    
            Rijksweg. 
            Gert Jan Boudeling 
Wijk 2: De kern van Anna Jacobapolder. 
            Tijdelijk aangevuld vanwege de vacature met De Rozeboom. 
            Anneke van Strien 
Wijk 3: Kern Sint Philipsland (zonder Sluisblok en Rozeboom) 
           Jan Nell 
Wijk 4: Buiten de kern, Sluisblok en andere gemeenten 
           Vacant. 
Het is wel de bedoeling dat we elkaar zo nodig helpen. 
 
 
 



VERJAARDAGFONDS 
Omdat er dit jaar geen volledige lijst is ontvangt u hier alvast de 
verantwoording van het verjaardagfonds.  
Uitgaven: 
Blijde en droeve dagen €  182,01 
Bloemen voor in de kerk 24,25 
Kaarten en boekenleggers 42,75 
Attenties 162,00 
Paaskaars 73,70 
                                                       ______+ 
Totaal: 484,71    
   
Saldo 31-12-2013 €  608,78 
Inkomsten 453,50 
                                            _______+ 
Totaal €  1062,28 
Uitgaven 484,71 
                                            _______- 
Saldo 31-12-2014 € 577,57  
 
OP VERZOEK GEPLAATST 
Op verzoek van de NH gemeente van Sint Philipsland plaatsen wij 
onderstaande uitnodiging: 
   
Om jongeren en ouderen meer bij de kerkelijke gemeenten te 
betrekken wordt er D.V. zaterdagavond 28 februari een jongeren 
zangavond 
“SING - IN” georganiseerd in het kerkgebouw van de Hervormde 
Gemeente te Sint Philipsland. Deze avond wordt georganiseerd door 
onze jongeren en het programma bestaat uit prachtige muziek wat 
gericht is op jongeren. Ouderen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Het thema van de avond is “Uw Koninkrijk kome”. Het belooft een 
prachtige avond te worden vol muziek, het zingen van liederen en 
samenzang. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn in het jeugdgebouw en onder 
het genot van een hapje en een drankje kunnen ze verder met 
elkaar napraten. Ondanks dat de kerkelijk leven in ons land achteruit 
lijkt te gaan is dit een prachtig initiatief van en door onze jongeren. 
Dat geeft hoop voor de toekomst. 
De avond begint om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Hervormde 
Gemeente, Kerkring te Sint Philipsland. De toegang is gratis. 



Iedereen is welkom, ongeacht wel of geen kerkelijke achtergrond. 
Het gaat immers over het doorgeven van de Blijde Boodschap aan 
de hele wereld. Onze jongeren zien uit naar je komst. 
Voor nadere informatie kan men terecht bij 

Mark Bolier jawbolier@gmail.com 

  

 

 
 
 
 

mailto:jawbolier@gmail.com

