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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
3 april:  19.00 uur: Ds. A.A. S. ten Kate; Bergen op Zoom 

Goede Vrijdag. 
Geen collecte                                     

 
5 april:  10.00 uur: Ds. F.J.T. Schipper; Bergen op Zoom 
  Pasen 

Met medewerking gelegenheidskoor en 
blazersensemble 

                        1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
12 april:  10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur       
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
19 april:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A.  
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 Avondmaalscollecte: de Voedselbank: Goed ontmoet. 
 
26 april:  10.00 uur: Ds. I. v .d .Meulen; Naaldwijk 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
3 mei: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KERKBLAD 
De kopij voor het volgende kerkblad ontvang ik graag uiterlijk 
zaterdag 25 april.  

Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
DE KLOK VERZET 
Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, werd de 
klok een uur vooruit gezet. 02.00 uur werd 03.00 uur. De zomertijd 
ging in. Natuurlijk in een weekend gepland want het laat zich 
eigenlijk wel raden wat er zou gebeuren als dit midden in de week 
zou plaatsvinden. De dag erop zouden velen te laat op het werk of 
bij afspraken verschijnen. “Helemaal vergeten om de wekker de 
avond ervoor een uur verder te zetten”. Na de zomertijd in het 
weekend in gaat overkomt het her en der een enkele kerkganger. 
Tijdens de collecte gaat de kerkdeur open en een verbaasde blik 
wordt zichtbaar. Maar al snel wordt het duidelijk. Te laat, de 
kerkdienst is al bijna voorbij. De zomertijd is ingegaan. ”O ja, dat is 
waar ook”. Je moet er rekening mee houden dat de tijd is verzet. 
De evangelist Marcus vertelt in zijn evangelie dat vroeg op de 
Paasmorgen  (de dag na de sabbat, de eerste dag van de week) drie 
vrouwen op weg gaan naar het graf. Ze willen het dode lichaam van 
Jezus balsemen. Onderweg beseffen ze dat zij niet in staat zullen 
zijn  de zware steen weg te rollen die het graf afsluit. Maar als ze 
dan opkijken is de steen al afgewenteld. En als ze het graf 
binnengaan om te gaan balsemen vinden ze het dode lichaam van 
Jezus daar niet. Ze zijn te laat. De klok is verzet. Zij rekenen nog in 
‘wintertijd ‘, maar de ‘zomertijd’ is aangebroken. Jezus, de 
gekruisigde vinden ze niet in het graf van voorbij. Van de in het wit 
geklede jongeman, die aan de rechterzijde in het graf zit (Een bode 
uit de  hemel zittend op de plaats van de ‘uitvoerende macht’) horen 
ze dat Hij is opgewekt uit de dood en dat Hij hen voorgaat naar 
Galilea. Vragen te over: hoe kan dit? Hoe is dit in z’n werk gegaan?  
Wat stel je je hierbij voor?  Ze weten het niet, wij evenmin want we 
zijn met deze drie vrouwen ‘te laat’. maar wat zij en wij wel weten is 
dat onze levenstijd ‘verzet is’. Zoals Ad den Besten  in het prachtige 
paaslied (Lied 630: 3) dicht:  “Al wat ten dode was gedoemd, mag nu 
de hoop herwinnen; “ De wintertijd is voorbij: de zomertijd breekt 
aan. De Opgestane Heer gaat voor ons uit. En: “Waar Hij, ons hoofd, 
is voorgegaan, is voor het lichaam (zijn gemeente) nu vrij baan naar 
een bestaan volkomen”(Lied 630:4).Marcus laat ons niet in het 
onzekere over hoe die ‘baan’, die weg, eruit ziet. De jongen in het 
graf wijst ons naar ‘Galilea’, naar het de plaats waar Jezus zijn werk 



begon. Naar het ‘begin van het evangelie van Jezus Christus’ 
(Marcus 1:1). Volg Jezus op Zijn weg, en je bent op de weg naar het 
‘bestaan volkomen’! 
 
IN DE KRING 
Op de gemeenteavond van 19 maart jl. werd na de pauze gesproken 
over de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal. In eerdere 
edities van het kerkblad is daarover ook geschreven. Vieren van het 
Heilig Avondmaal is in de kern van de zaak een daad van 
dankbaarheid. Er is schroom en verootmoediging (zich nederig 
opstellen) vanwege het offer dat Christus heeft gebracht en waarop 
Hij duidde toen Hij  bij het breken en delen van het brood sprak: ‘Dit 
is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt’. En bij het rondgaan 
van de beker wijn zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten is 
het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’. Maar  
schroom en verootmoediging staan in het teken van de 
dankbaarheid en de vreugde: Zijn dood is onze verlossing. Niet 
toevallig heet heilig Avondmaal ook wel Eucharistie: dankzegging! 
De kruisweg van Jezus is geen doodlopende weg, maar blijkt voor 
ons de exodus, letterlijk: de uitweg, de doortocht tot het leven. We 
belijden dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft, dat wij in Zijn 
Naam tot Zijn gemeenschap zijn samengevoegd en dat wij in het 
Avondmaal een (letterlijk) voorproefje hebben van ‘het grote 
bruiloftsmaal’ waarin allen mogen delen. (vandaar ook de diaconale 
collecte bij de viering van het Heilig Avondmaal). Hiervoor danken 
wij de Heer wanneer brood en wijn onder ons rondgaan.  
Tot zover over de inhoud van het Heilig Avondmaal. Nu de vorm. 
Belangrijk daarbij is, ten eerste, dat duidelijk wordt dat het een 
maaltijd is met een bijzonder karakter. Dat komt tot uitdrukking in de 
Avondmaalsliturgie. In onze gemeente hanteren we daarbij een 
zogenaamde ‘biddende vorm’. Die vorm is in woorden en liederen op 
God gericht. Dankbaarheid en vreugde worden hierin goed 
verwoord.  Vervolgens is belangrijk dat gemeenteleden kunnen  
kiezen om wel of niet  te komen. Wij gaan (letterlijk) naar het Heilig 
Avondmaal. Dat heeft een belijdend karakter. Je laat zien dat je ‘ja 
‘zegt tegen de nodiging die van Christus zelf, als Gastheer aan Zijn 
tafel,  uitgaat. Daarom is het blijven zitten in de banken en het daar 
doorgeven van brood en wijn als vorm niet zo geschikt. Twee 
vormen die dat wel zijn: 1) het naar voren komen om aan tafel het 
heilig Avondmaal te vieren en 2) het naar voren komen om, staande 
in de kring brood en wijn te delen. Op de gemeenteavond gaf de 
kerkenraad aan deze laatste twee vormen afwisselend te willen 



gebruiken. Op een later moment wordt deze praktijk dan 
geëvalueerd. De eerste keer dat wij staande in een kring avondmaal 
willen vieren is op 19 april a.s. Natuurlijk zal vooraf worden toegelicht 
hoe wij ons dan voor in de kerk zullen opstellen en hoe de verdere 
gang van zaken zal verlopen. De voorste kerkbank maakt deel uit 
van de kring en is bedoeld voor diegenen die moeite hebben met 
staan. Zoals  bij alles wat nieuw of anders is dan gebruikelijk, zal ook 
deze wijze van vieren moeten wennen. Maar de kerkenraad is er van 
overtuigd dat zij een waardevolle aanvulling kan zijn op de 
gebruikelijke wijze waarop wij het Heilig Avondmaal vieren. 
 
UIT DE GEMEENTE 
Anna Bouman - van den Bos, Krabbekreekstraat 1, mocht gelukkig, 
na een wekenlange opname, naar huis terugkeren. Hopelijk zal 
verder herstel daar voorspoedig mogen gaan want er is veel energie 
ingeleverd.  
Matty Neele - Quist (Langeweg 58) verblijft nog in het Bravis zkh. 
(locatie BoZ). Bij het inleveren van de kopij komt het einde van de 
opname daar in zicht, maar is nog niet duidelijk hoe het vervolg zal 
zijn. En die onzekerheid weegt zwaar.  
Janny Bolier-Verhage, Noordweg 26, heeft een knieoperatie 
ondergaan  maar is inmiddels weer thuis om verder te revalideren 
Dat dit maar voorspoedig zal mogen gaan. 
Jeanne de Jager-Boudeling (Gebr. Delhezstraat 1, Steenbergen)  
heeft een heupoperatie ondergaan. Een complicatie maakte een 
tijdelijke terugkeer naar het ziekenhuis noodzakelijk, maar inmiddels 
is zij weer thuis. Een goed herstel toegewenst.. 
Elles de Jager-Buijs, van Haaftenweg 2, onderging een operatie 
waarbij een tijdelijke aanpassing (ivm een eerder operatie) nu weer 
ongedaan kon worden gemaakt. Er was rekening gehouden met 
klachten die dit met zich mee zou brengen. Die kwamen ook en 
waren zo hevig dat zij tijdelijk opnieuw moest worden opgenomen. 
Gelukkig kon ook zij naar huis terugkeren waar aan verder 
revalidatie kan worden gewerkt.  
Ineke van Nieuwenhuijzen - Vogelaar, Oostdijk 53, verblijft te 
Rotterdam in het ziekenhuis. Aanhoudende klachten maakte een 
opname met operatieve ingrepen noodzakelijk. Dat die het gehoopte 
resultaat zullen mogen hebben wensen we van harte toe. 
Al de hier met name genoemden, maar ook zij die hier niet met 
name genoemd zijn, maar wel ziekte en/of zorgen kennen,  noemen 
wij voor God. Dat zij moed en kracht zullen ontvangen om te 
volharden, en zich omgeven mogen weten door liefdevolle en 



betrokken mensen. Hartelijke felicitaties gaan uit naar Rien en 
Agnes van der Reest - van den Burg, Korte Schoolstraat 7. Zij 
mochten onlangs hun 25 jarig huwelijk vieren. ook voor de tijd die 
voor hen ligt wensen we hen Gods zegen toe.    
 
GESPREKSKRINGEN 
Zondag 19 april a.s., na afloop van de kerkdienst, komt de groep 18 
plus weer bij elkaar in de consistoriekamer. 
De vorige avond voor de groep 30 plus kon wegens omstandigheden 
niet doorgaan, maar op woensdagavond 15 april as. hopen we 
elkaar weer te treffen. Eveneens in de consistoriekamer om 19.30 
uur. 
 
TENSLOTTE 
Zelf ging ik in de ochtend van 29 maart vóór in kerkdiensten te 
Halsteren en Nieuw Vossemeer. Wat daar en hier in Anna 
Jacobapolder gemeenschappelijk was, was de presentatie van één 
van de twee studenten uit Myanmar over de situatie in hun land. Het 
werd duidelijk dat hulp, mede vanuit het ZWO werk, daar goed en 
noodzakelijk is. Christen zijn valt daar niet mee. Zaterdagmiddag 28 
maart jl, hadden de leden van ZWO, samen met enkele 
kerkenraadsleden onder het genot van een maaltijd een ontmoeting 
met beide studenten. Ook van hun kant werd  het contact met ons 
zeer gewaardeerd. Zij werden zaterdagvond gastvrij bij Kees en 
Fanny van Strien ontvangen om daar de nacht door te brengen.  
Vanaf deze plaats een gezegend Paasfeest toegewenst. 
Paasmorgen zal het gelegenheidskoor medewerking verlenen aan 
de dienst, evenals een koperensemble. Een blijmoedige- en 
bemoedigende  Paasviering  toegewenst!. 

Een hartelijke groet, Ds. Henk van het Maalpad 
 
 
TERUGBLIK GEMEENTEVERGADERING 
Op donderdag 19 maart was er weer een gemeentevergadering. 
We kregen uitleg over de rekeningen van zwo, diaconie, 
verjaardagfonds en kerkrentmeesters. 
Na de pauze spraken we over de viering van het Heilig Avondmaal. 
Deze maand hopen we dat een keer staande (maar er is ook 
gelegenheid om te zitten)  in een kring te doen. 
Aandacht werd gevraagd voor de vacatures. We komen een 
ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester te kort. 



Tijdens de pauze werden er kaarten van namen voorzien voor de 
leden die in het ziekenhuis liggen, of er net uit zijn. 
 
OP VERZOEK GEPLAATST 
Lieve mensen, 
 
Wat was het fijn om zoveel blijken van medeleven te ontvangen 
tijdens mijn langdurig verblijf in het ziekenhuis. 
Ook Ger kon het erg waarderen dat hij zoveel steunbetuigingen en 
buitengewone hulp kreeg aangeboden van kerkleden. 
Onze dank is onmeetbaar. 
 

Ger en Anna Bouman 
Beste allemaal, 
 
Arend en Annemieke Stander willen u mede namens hun familie 
heel hartelijk danken voor uw medeleven in welke vorm dan ook, 
rondom het ziek zijn en overlijden van onze vader, grootvader en 
overgrootvader K.J. Stander. 
Ook willen wij de kerkenraad van Gemeente Anna Jacobapolder 
hartelijk danken dat wij genoemd zijn in de voorbede. 
Het geeft ons als familie heel veel steun en kracht om dit verlies te 
kunnen dragen en te verwerken. 
 

Hartelijke groeten van Arend & Annemieke. 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
5 april:  Heleen de Jager Bram van Nieuwenhuijzen 
12 april: Marja Potappel Dominique v. Nieuwenhuijzen   
19 april: Lizette de Waard Aaron en Levi Geense 
26 april: Marjolein de Waard Anouk de Jager 
3 mei:  Marianne Nell  Christiaan de Waard 
10 mei: Daphne  Driek van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
5 april:  Miranda Wisse en Fanny van Strien 
12 april: Natalie Nuijens 
19 april: Marja Potappel 
26 april: Meta van Nieuwenhuijzen 
3  mei:  Judith Uijl 
10 mei: Natalie Nuijens 
 



BLOEMEN IN DE KERK 
In april worden de bloemen verzorgd door Marie Maas. 
In mei door Wendy  Geluk. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
01-04-1938: Dhr. I.Bolier, Noordweg 22, A.J.Polder 
05-04-1929: Dhr. P.v.d.Reest, Krabbenkreekstraat 12, St.Philipsland 
06-04-1921. Dhr. A. Nouwen, Langeweg 60, A.J.Polder 
12-04-1939. Mevr. M. Maas – Wagemaker, Sluisweg 4, A.J.Polder 
30-04-1936. Dhr. C. Dieleman, Plataanstraat 13, St.Philipsland 
 
Deze jarigen, maar ook alle andere jarigen feliciteren wij van harte 
met hun verjaardag. Wij wensen allen een fijne dag en Gods zegen 
over het nieuwe levensjaar. 
Niet voor iedereen zal een verjaardag alleen maar feestelijk zijn.  
Op zulke dagen wordt een lege plaats des te meer gevoeld.  
Sterkte gewenst! 

 
VAN DE KERKRENTMEESTERS  
 
SCHOONMAAKMORGEN OP 18 APRIL 
Alhoewel de lente wat traag op gang komt, hebben de 
kerkrentmeesters de voorjaarskriebels.  
Wat zou het fijn zijn als we goed aan het jaar zouden kunnen 
beginnen. Lekker fris en schoon het jaar in. Franca zorgt iedere 
week dat de kerk schoon is. Dit is een lastig karwei. De kerk is erg 
groot en zeker in periodes dat er veel mensen in de kerk zijn, 
bijvoorbeeld met Kerst en Pasen, is het aanpoten. U zult denken: 
Ach een beetje harder werken en anders langer blijven. Dan wist u 
vast niet dat de afspraak die met haar bestaat, slechts een 
overeenkomst is voor 2 uur in de week. De hele kerk van top tot teen 
schoonmaken iedere week is dus absoluut niet mogelijk. In overleg 
met haar hebben we nu besloten weer een schoonmaakochtend te 
organiseren en wel op 18 april. Wilt u helpen met schoonmaken, 
meldt dan voor 15 april aan bij Natalie Nuyens. Bij voorkeur via een 
e-mail  naar natalienuyens@live.nl.  
Een berichtje of telefoontje kan ook naar 0167851670 / 0652592646. 
We hopen er een gezellige ochtend van te maken.  

Groetjes Natalie 

 
 
 



VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 2015 
Beste gemeenteleden, 
Namens de kerkrentmeesters en de zendingscommissie wil ik u 
hartelijk bedanken voor de toezeggingen die u heeft ingevuld naar 
aanleiding van de actie Kerkbalans 2015. U heeft totaal toegezegd 
voor de kerk € 21.275,00 en voor de ZWO € 2.869,50.  

Nogmaals dank!  de penningmeester 

PERIODIEK SCHENKEN AAN DE KERK 
Op de gemeenteavond van afgelopen 19 maart hebben we de 
jaarrekening 2014 en begroting 2015 van de kerk besproken. De 
begroting van 2015 laat een groter tekort zien dan de afgelopen 
jaren. De reden hiervoor is dat we graag 1) de entree van de kerk 
toegankelijk willen maken voor mindervaliden en 2) de kerk 
aansluiten op de kerkomroep zodat gemeenteleden (en andere 
belangstellenden) via internet of een luisterkastje de diensten live 
kunnen meemaken. 
Een aantal jaar geleden is er een meerjarenbegroting opgesteld 
waarin stond dat we ieder jaar ongeveer € 7.000 zouden gaan 
interen op het vermogen. En met deze 2 grote posten erbij, is het 
logisch dat de begroting nog negatiever is. We zouden kunnen 
zeggen dat het in de lijn der verwachting is dat de begroting dus niet 
sluit, en verder niets doen. We willen echter proberen meer geld 
binnen te krijgen en de tekorten niet te laten oplopen! Helpt u mee? 
 
We zijn al heel blij met de toezeggingen in de Actie kerkbalans. We 
realiseren ons veel van uw offervaardigheid te vragen. We willen u 
dan ook graag wijzen op de mogelijkheid uw bijdrage aan de kerk 
fiscaal vriendelijk te schenken door gebruik te maken van een 
periodieke schenking voor tenminste 5 jaar. Voordeel -> het gehele 
bedrag is aftrekbaar van uw inkomen, er is geen drempel van 
toepassing zoals met ‘normale’ giften 
Het belastingvoordeel wat hierdoor ontstaat kunt u natuurlijk voor u 
zelf houden (u bent dan netto minder geld kwijt) maar wat wij 
natuurlijk hopen is dat u het belastingvoordeel dan ook aan de kerk 
schenkt. U geeft dan per saldo meer aan de kerk, en krijgt het 
belastingvoordeel terug via uw aangifte Inkomstenbelasting. 
Let op, niet ieders situatie is gelijk. Meer informatie kunt u krijgen bij 
de penningmeester. In de hal van de kerk ligt een folder met meer 
informatie en een schenkingsformulier. Schroom niet en kom met uw 
vragen naar ons toe! 



GETELDE COLLECTEN OP 4 MAART 
Kerkblad € 440,00 
Onderhoud 152,77 
Kerk 149,71 
Biddagcollecte 288,25 
Diaconie 47,22 
Avondmaal 88,50 
Cassetterecorder                   € 10,50 
40 dagen project 62,25 
Vrijwillige bijdrage zending 50,00 
Zending deur 71,25 
 
ZONDAG 29 MAART 2015 
In de dienst van Palm zondag hebben wij een speciale gast mogen 
ontvangen in onze kerk. 
Een theologiestudent, die op dit moment studeert in Groningen, 
heeft ons meer vertelt over haar geboorteland Myanmar. 
Haar naam is May Oo en zij heeft ons een kleine inkijk gegeven  in 
de leefomstandigheden en de manier van leven in het land dat wij 
als Z.W.O. in de aankomende drie jaar zullen gaan ondersteunen.  
Voor deze dienst heeft mevrouw Bakker het bijbel gedeelte uit de 
Engelstalige bijbel voor 
haar op papier gezet 
samen met de preek die 
ze daarna heeft verteld. 
Daarnaast hebben wij 
ook twee liederen in het 
Engels gezongen om 
haar nog meer welkom te 
laten voelen in onze kerk. 
 
Op zaterdagavond 
hebben leden van de 
verschillende commissies 
en dominee van ’t Maalpad de twee studenten verwelkomd met een 
warme maaltijd in het dorpshuis. De mannelijke student, Awi, die 
deel heeft genomen aan de diensten in Nieuw-Vossemeer en 
Halsteren hebben wij toen ook kunnen ontmoeten. Na een gezellig 
samenzijn hebben zij beide overnacht aan de Lageweg bij Kees & 
Fanny van Stien. Zondagsmorgens om half 9 stond Bram Wisse 
gereed met zijn auto om Awi naar Nieuw-Vossemeer te brengen.  



Na alle voorbereidingen, mailcontacten en overleggen kunnen wij als 
ZWO-commissie terugkijken op een zeer geslaagde ontmoeting. 
Wij wensen de studenten een goede afsluiting van hun opleiding in 
Juni en hopen op een veilige en gezegende terugreis naar hun 
geboorteland. 

 
 
  
KINDEREN VAN MYANMAR 
Project van de ZWO-commissies van  Anna Jacobapolder, Bergen 
op Zoom, Zevenbergen en Halsteren-Nieuw Vossemeer 

Na  algemene informatie over het land (ligging, cultuur, bevolking) 
treft u hieronder een artikel aan dat Adriana de Fijter heeft 
geschreven. Adriana de Fijter woont met haar man en kinderen in 
Thailand, waar haar man Hendrie van Maanen namens  Kerk in 
Actie werkt als theologiedocent. Voor Kerk in Actie bezocht Adriana 
de Fijter de instellingen die door Kerk in Actie in Myanmar worden 
ondersteund. Zo bezocht ze ook de Tae Mao Clinic in Mae Sot. 

Hieronder volgt haar verhaal over Mai Mai een jongen die ze 
ontmoette in de TMC.  

De jongen en de papayaplant 

door Adriana de Fijter 
 
Ik vraag hem waar hij tot rust komt als hij verdrietig is? 
 
Die vraag komt bij me op terwijl ik rondloop op het kleine terrein van 
een van de kostscholen van Mae Sot. De locatie die ik bezoek, 
herbergt meer dan 43 kinderen die op de een of andere wijze 
gescheiden zijn van beide ouders. Soms leven de ouders niet meer 
maar vaker blijken ze niet in staat om te zorgen voor nog een gevuld 



bord op tafel. Ik hoor verhalen van moeders die hun heil zoeken in 
Bangkok en hun kinderen niet bloot willen stellen aan het moeilijk 
leven in de hoofdstad van Thailand. Anderen komen uit dorpen in 
Myanmar waar basisvoorzieningen niet beschikbaar zijn.  Het zijn 43 
verschillende kinderen en 43 verschillende verhalen  die samen 
onder een dak moeten leren en leven. Ik krijg de kans om een paar 
van deze levens iets dichterbij te bekijken en met u te delen.  
 
Mai Mai is een jongen van 12 jaar. Gekleed in een kaki korte broek, 
zwarte slippers en een wit blousje kijken zijn vriendelijke ogen me 
enigszins afwachtend aan. Hij was zeven jaar toen zijn oom hem 
naar zijn nieuwe leefomgeving bracht. Beide ouders werken in 
Lashio, een plaats in het noorden van Myanmar. Ze bleken niet in 
staat om zorg te dragen voor het derde en jongste kind in het gezin. 
De oudste zus is getrouwd en woont nu in China terwijl zijn 
zeventienjarige broer in Yangon, de hoofdstad van  Myanmar, een 
bestaan probeert op te bouwen. Waarom het ook de oom niet lukte 
om zorg te dragen voor zijn neefje krijg ik niet boven tafel.  
 
‘Mai Mai is een student om trots op te zijn’, vertelt Htet Htet Aung, de 
64 jarige opzichtster van de kostschool. ‘Hij wil een dokter worden 
en anderen helpen, net als zijn oom altijd heeft gedaan’. Hij krult zijn 
mondhoeken ietwat schuchter omhoog terwijl hij moeder overste 
hoort vertellen dat hij de derde beste student van de school is. 
Engels is zijn favoriete vak. Het is niet de eerste keer dat ik dit hoor. 
Deze wereldtaal wordt door veel kinderen (en volwassenen) gezien 
als een toegang tot een beter leven. ‘Engels’ lijkt synoniem voor 
‘farang’ wat zoveel betekent als buitenlander en dat woord staat 

weer symbool voor welvaart en voorspoed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai Mai zittend bij zijn eigengezaaide papayaplant 

 
 



Waar hij tot rust komt als hij verdrietig is? 
‘Dan ga ik zitten naast de papayaplant die ik zelf gezaaid heb en dan 
doe ik mijn voeten in het beekje’ Ik vind het ontroerend om dit te 
horen uit de mond van een twaalf jarige, en vraag hem of hij deze 
bijzondere plek met mij wil delen. Even later volg ik hem. We lopen 
door de klaslokaaltjes, voorbij een paar speeltoestellen en gaan dan 
linksaf langs het toiletgebouwtje. Ik zie geen beekje en vraag me af 
waar hij me mee naar toe neemt. Dan, gaat hij zitten, met zijn voeten 
in het riool en streelt met zijn handen de groene papayaplant.  
 
Of Mai Mai de kans zal krijgen om te gaan studeren aan de 
universiteit en of zijn droom uitkomt en hij als arts anderen zal kan 
kunnen helpen? Ik weet het niet. Wel weet ik dat we hem moeten 
helpen om zijn droom waar te maken. Mae Tao Clinic probeert die 
randvoorwaarden voor jongens als Mai Mai te creeren in de 
weerbarstige grensstreek van Thailand. Helpt u mee om dat werk te 
ondersteunen?   
 
 
 

 
Mai Mai voor de slaapplaats van de jongens. Hij heeft een plekje in 

de hoek. 
 

PASEN 

Nog kan het duister duren, 
het licht blijft toegezegd 

Want in de zwaarste uren 
is onze nacht weerlegd: 
is Christus niet de vlam 

die door het duister kwam, 
ons aangestoken heeft 

met vuur dat eeuwig leeft? 
 
 



HET SPOOR VAN DE HERDER 
Ze wisten dat Hij was opgestaan, 
maar hoe moesten ze nu verder? 
Op Zijn bevel naar Jeruzalem gegaan, 
maar als schapen zonder herder. 
 
Ook wij weten dat Hij is opgestaan, 
maar het leven gaat gewoon verder.   
We willen wel achter Jezus aan, 
maar verliezen vaak het spoor van de herder. 
 
Ze bleven tezamen, één in gebed. 
Verwachtende grote dingen,  
totdat ze in vuur en vlam gezet, 
de Geest van hierboven ontvingen. 
 
Ook wij blijven samen, één in Zijn naam, 
verwachtende grote dingen. 
En sporen elkaar in liefde aan 
met beloften, die we ontvingen. 
 
Houd dan ook moed, en heb maar geduld, 
weet, dat Hij zeker zal komen. 
Het heden is vaak nog van pijn vervuld, 
maar straks vervult God al je dromen!      
 

Uit: Voor deze gelegenheid. Ina van der Beek. 


