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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:   NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk 
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell 
    Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572796 
 
SCRIBA:  Mevr. A. van Strien-van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 

Tel.: 0167-572682 
 
PREDIKANT:  Ds. H.C. van het Maalpad, 

Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom. 
                             Tel.: 0164-231992  

E-mail: hcvhmaalpad@home.nl  
 
DIACONIE:  Rekeningnummer:NL56  RABO 0362 6244 29 
                 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk. 
         
ZENDING:  Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. A. van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572682    
   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
 
KOSTERS   Janny Wagemaker en Meta van 
                                    Nieuwenhuijzen-Maas 
                                    Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                    tel.06 16944785/0167-573441 
                                    metamaas@icloud.com   
 

  

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  3 april: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Teteringen 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
10 april: 10.00 uur: mevr. M. Maris; Nisse 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
17 april. JEUGDDIENST. 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
              m.m.v. jongerengroep en koor: Couleur Vocale 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
24 april: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
  1 mei: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 
9 April  ;  19.30 uur :  Korenavond.   
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het kerkblad van mei ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 22 
april. 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Een lied voor de tijd na Pasen.  
 
‘De winter is vergangen’ 
 
De lente gaat weer dagen, 
de zon bezoekt het land, 
Geniet met welbehagen 
die gaven uit Gods hand. 
De dartelende dieren, 
de bloesems van het kruid, 
de vogels, allen vieren 
de goede God voluit 
 
komt U niet alle eer toe 
voor dit vrolijk festijn? 
Wat bloeit mag vruchten dragen 
en zaad voor morgen zijn. 
Zicht op uw goede aarde 
geeft onze dagen zin, 
geeft aan ons leven warde 
tegen de winter in! 
 
Zoek krachtig met uw stralen 
de hoeken van mijn hart. 
Doorlicht daar alle falen 
verjaag het duister zwart. 
Dan zullen al uw woorden 
mijn lust een leven zijn, 
muziek voor onze oren, 
een zon die ons beschijnt 
 
(Tekst: Sytze de Vries;  
Melodie:  ‘Komt laat ons vrolijk zingen, tot God die alles schiep) 
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Uit de gemeente.  
 
De familie De Jager verloor op 13 maart schoonzoon , zwager en 
oom Perry van Westen, bijna 45 jaar oud, echtgenoot van Ingrid en 
vader van Tom en Gijs.  Perry en Ingrid zijn in het verleden lid van 
onze gemeente geweest. In die periode heeft Perry ook nog een tijd 
de boekhouding verzorgd. Dat allen die Perry nu zeer zullen missen 
ook zullen mogen ervaren dat velen om hen heen staan met hun 
aandacht, liefde en gebeden.  
In de dienst op palmzondag (20 maart)  is de doop bediend aan 
Marco Marinus Cornelis Johannes, zoon van Kees en Fanny van 
Strien, Lageweg 9.   
Riet Wisse, Langeweg 55,  kreeg te maken met complicaties na de 
heupoperatie. Gelukkig zijn die nu voorbij en kan de revalidatie goed 
worden voortgezet. Mw. A. Quak-Hoogenboom, Eendrachtstraat 37, 
ontving ook een nieuwe heup en moet nu revalideren.  Beiden een 
voorspoedige revalidatie toegewenst. 
Zonder hier nog andere namen te noemen weten we dat enkelen uit 
ons midden een moeizame tijd doormaken. Dat zij zich gesteund 
mogen weten door oprechte belangstelling en dat de Heer hen met 
zijn kracht en vrede nabij zal zijn.  
 
Tenslotte 
De Paasdagen liggen achter ons. We mogen terugzien op goede 
bijeenkomsten. Daarbij wordt gedacht aan de kerkdiensten, maar 
ook aan de 60+ middag. Na de Paasweek, die zondag 3 april 
besloten wordt (vandaar dat deze zondag ook wel ‘beloken Pasen’ 
wordt genoemd) gaat de Paastijd in. Op weg naar Hemelvaart en 
Pinksteren. Op 17 april is er een jeugddienst. Jongeren hebben aan 
de voorbereiding meegewerkt en zullen dook medewerking verlenen 
aan de dienst zelf. Het thema is ‘Blijdschap.com’ .  Een koor uit 
Willemstad verleent medewerking. 
 
Met hartelijke groet  
Ds. Henk van het Maalpad  
 
WELKOM 
Overgekomen naar onze gemeente, vanuit de N.H.gemeente te Oud 
Vossemeer de familie Achterberg, Eikenlaan 10. 
Wij wensen hen het allerbeste binnen onze gemeente en hopen dat 
ze zich thuis voelen bij ons. 
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UIT DE KERKENRAAD 
De kerkernaad vergaderde op donderdag 17 maart. 
Na het welkom door voorzitter Jan Nell opende de dominee de 
vergadering met het lezen uit Lucas 20 vers: 9-19 over de 
onrechtvaardige pachters. Hij legt hier iets over uit en gaat ons voor 
in gebed. 
We bespreken de notulen van de vorige vergadering en die van de 
gemeentevergadering. We spreken ook over de 
gemeentevergadering. Het was een goede avond. Rita liet ons iets 
zien over het Myanmar project.  
 De presentatie van Joris Wisse zat goed in elkaar. En hij heeft het 
prima gebracht. Nu maar afwachten hoe een en ander verder gaat. 
De verzoeken om subsidies gaan naar de betreffende stichtingen. 
Op 17 april is er een jeugddienst. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. 
We hebben nog een vacature voor de commissie 
campingevangelisatie en er worden nog kerkrentmeesters gezocht.  
Komend seizoen hopen we te peilen of er interesse is in een paar 
groothuisbezoeken. Door de wijken heen. Joke Bomas had er één 
voorbereid, maar diegenen die belangstelling hadden waren op de 
betreffende avond niet in de gelegenheid  
We bespreken de a.s. doopdienst, de 60+ middag en de 
korenavond. 
Dominee van het Maalpad en Joke Bomas zijn naar de intrede 
geweest van de Hervormde predikant in Sint Philipsland. 
We spreken nog over het noemen van namen in de kerk en in het 
kerkblad. Ook is er een vraag over het gebruik van de 
geloofsbelijdenis in de kerk en het lezen van de 10 geboden in de 
kerk.  Het moet wel een functie hebben. Niet alleen :” omdat het 
altijd zo gedaan is.”  
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
01-04-1938: Dhr. I.Bolier. Noordweg 22. Anna Jacobapolder 
05-04-1929: Dhr. P.v.d.Reest. Eendrachtstraat 30. St.Philipsland 
06-04-1921. Dhr. A. Nouwen. Langeweg 60.Anna Jacobapolder 
12-04-1939. Mevr. M.Maas-Wagemaker.Sluisweg 4 AJP 
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. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 

 
  3 april:  Marcia Backer Driek van Nieuwenhuijzen 
10 april:  Erna Verboom Chantal de Jager 
17 april:  Marja Potappel            Dominique van Nieuwenhuijzen 
24 april:  Marcia Backer      Bram van Nieuwenhuijzen 
  1 mei:  Lizette de Waard      Christiaan de Waard 
  5 mei: Daphne van Nieuwenhuijzen . Hmelvaart 
  8 mei: Marjolein de Waard        Levi en/of Aaron Geense 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST               :  
 
  3 april: Tessa Backer 
10 april: Meta van Nieuwenhuijzen 
17 april: Judith Uijl 
24 april: Marja Potappel 
   1 mei:  Sylvia Reijngoudt 
   5 mei. Hemelvaartsdag; Natalie Nuijens 
   8 mei: Natalie Nuijens 
 
KERKTAXI 
 
  3 april: Sjaak, Sylvia 
10 april: Rien en Agnes 
17 april: Bram en Coby 
24 april  Martijn en Joke 
  1 mei:  Sylvia 
  8 mei   John en Lisa: 
 
Voor aan-of afmeldingen of vragen over de kerktaxi kunt u contact 
opnemen tot zaterdagavond met Sylvia Reijngoudt 573717 of 06 
28755011 of per mail: sylvia.reijngoudt@hotmail.nl 
: 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In april zal Nel Nunnikhoven de bloemen verzorgen, in mei hoopt 
Riet Wisse dat te doen. 
 

 
 
 

mailto:sylvia.reijngoudt@hotmail.nl
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BAZAR OP 21 MEI 
 
Uw hulp gezocht voor een bazar op zaterdag 21 mei 
De voorbereidingen voor de boekenmarkt zijn in volle gang: op 
zaterdag 21 mei wordt deze gehouden op het erf van Gert-Jan en 
Irene Boudeling en iedereen (individueel of groep) wordt uitgenodigd 
om hier aan bij te dragen! 
  
Wat is de bedoeling? 
 
Ieder die iets bij wil dragen, zorgt zelf voor zijn/haar activiteit (te 
verkopen materialen, workshops, koffie/thee/fris verkoop, spelletjes, 
etc). 
De opbrengst van uw activiteit gaat naar een goed doel dat u zelf 
mag beslissen. Dus: weet u iets leuks wat u compleet zelf kan 
verzorgen? Doe mee! 
 
Aanmelden voor een activiteit kan bij Irene Boudeling via tel. 06 - 30 
29 45 95 ( liefst tussen 18.30 en 20 uur). 

  
Inzameling multimedia gaat door: 
Er zijn al veel boeken ingebracht, maar er kan nog altijd meer bij. 
Ook cd's, dvd's, tijdschriften, etc. zijn van harte welkom! Deze 
kunnen onder de trap in de kerk worden ingeleverd. 
De ZWO commissie  
 
GETELDE COLLECTEN 
 
Onderhoud €  158,01 
Biddagcollecte 202,55 
Zangavond DEV 194,10 
Gift Kerk 50,00 
Kerkbalans 115,00 
Kerkblad 900,00 
Kerk 106,60 
Werelddiaconaat 43,20 
Avondmaalscollecte 81,30 
Diaconie 56,50 
40 dagen project 131,18 
Zending (deur) 18,12 
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KORENAVOND  9 APRIL 
 
Op 9 april  is er een korenavond waar 5 verschillende koren bij ons 
te  gast zullen zijn. 
Deze avond zou eerst in november 2015 worden gehouden,  
maar dat was voor sommige koren een moeilijke datum. 
Nu op 9 April gaat het wel lukken en dit is eigenlijk een vervolg op de 
korenavond in de Hervormde Kerk van St-Philipsland. 
Wij als gelegenheidskoor hebben daar aan meegewerkt, en vonden 
dat zo'n fantastisch initiatief dat we zeiden:  
volgend jaar is het bij ons in de Polder. Nu  gaat het op 9 
april gebeuren , en het belooft een hele afwisselende avond te 
worden. 
Al de koren zingen op hun eigen wijze,  hun eigen repertoire , en 
allemaal liederen ter ere van onze God. 
Ook komen bijna alle koren uit St-Philipsland en de Anna-
Jacobapolder, dus heel  bijzonder dat dat kan. 
Wie doen er allemaal mee: 
Koor:  Gelegenheidskoor Gereformeerde Kerk Anna- Jacobapolder. 
Koor:  Gelegenheidskoor o.l.v. Henk Geluk. 
Koor:  Thools Mannenensemble o.l.v. Koos van de Slikke. 
Koor:  De Lofstem o.l.v. Wilma van Duuren. 
Koor en familiemuziekgroepje:  Jan en Marjolein Bolier. 
Orgel en blokfluit: Kees, Annelien en Sarine Bakker. 
Ook zijn er wat solo optredens van zangers, een trompetblazer o.l.v. 
organist Arend Stander. 
De avond begint om  19.30 uur en we hopen dat U allemaal komt, 
want er is ook samenzang. 
Na de avond is er koffie en thee met iets lekkers erbij, om met elkaar 
nog wat na te praten. 
Voor de onkosten is er een collecte  aan de uitgang. 
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JEUGDDIENST OP 17 APRIL 
 
De jongerengroep nodigt iedereen van harte uit voor een “Happy 
Hour” welke gehouden zal worden op 17 april om 10.00 uur!           
 
Ds. Van het Maalpad zal voorgaan. 
Deze (jeugd)dienst zal in het teken staan van het thema blijdschap, 

vandaar gekozen voor “Happy Hour” . 

Het koor “Couleur Vocale” uit Willemstad zal enkele liederen zingen 

rondom het thema.  U / JIJ komt toch ook? 

   

 
UITNODIGING                       
       
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Op maandagochtend  4 april, 2 mei  (iedere eerste maandag van de 
maand)  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 / 06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7zZnikuTLAhVEXA8KHaGHDDgQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/450922981417956587/&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNG3Ak88dZWs-WM8R5EQiHzpFRbKLQ&ust=1459280742454195
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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:                                                 
Informatie over het gezamenlijk ZWO project, gericht op de 
gehandicapte medemens in Myanmar 
Het project is erop gericht, over een periode van twee jaar een 
verbetering te bewerkstellingen in de inkomenssituatie van 300 
mensen met een handicap, door hen alternatieve manieren van 
inkomstenverwerving aan te reiken. Samen met betere 
gezondheidszorg en actieve deelname op de arbeidsmarkt 
(eventueel samen met andere leden van het gezin) moet dit leiden 
tot een verbeterde positie in de samenleving.  Het project noemt de 
volgende activiteiten en daaruit volgende resultaten: 

 Het toerusten van mensen met een handicap en/of ouders 
van gehandicapte kinderen door beroepsopleidingen in een lokale, 
aangepaste en veilige leeromgeving/ Het genereren van zelfstandig 
inkomen voor 100 deelnemers aan het project (1e resultaat). 

 Microkredietverlening aan 150 deelnemers (2e resultaat). 

 Toegang tot gezondheidszorg voor 150 betrokkenen (inclusief 
fysiotherapie, zorg voor mensen met een handicap die door lepra 
getroffen zijn, mensen leren zichzelf te verzorgen, toerusting van de 
gezinsleden rondom de gehandicapte persoon met het oog op diens 
medisch welzijn etc. ( 3e resultaat ).   

 Toegang tot tien lokale markten voor mensen met een 
handicap om hun producten te verkopen (4e resultaat). 

 Werkplekken voor 20 mensen met een handicap (5e 
resultaat). 

 
Een persoonlijk verhaal van Sabai 
Op vrijdag 18 april 2014 viel Sabai als klein meisje uit haar huis en 
raakte gehandicapt. Ze werd een blok aan het been van haar 
ouders. Maar nu ze in contact is gekomen met TLMI, kan ze zelfs 
bijdragen aan het gezinsinkomen. 
Ze hebben mij wel zeven keer moeten opereren. Uiteindelijk werd er 
een metalen plaat in mijn been gezet. In de derde klas van de lagere 
school moest ik opnieuw geopereerd worden. Maar dat konden we 
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niet meer betalen. Mijn moeder was gehandicapt en kon niet werken. 
Mijn vader werkte in een rijwielwerkplaats en verdiende 300 kyat (€ 
35,-) per dag, net genoeg voor ons gezin om van te eten.” 
“Toen ik in de vijfde klas zat, mocht ik niet meer naar school. Er was 
niet genoeg geld voor. Ik voelde me heel verdrietig. Drie dagen per 
week ging ik werken in een uien-winkel voor 70 kyat (€ 8,-) per dag. 
Op een dag kwam ik twee stafmensen tegen van TLMI. Ze vroegen 
of ik geïnteresseerd was in het maken van handwerk. Ik ga twee 
keer per week naar het centrum en maak het handwerk thuis. In die 
twee dagen verdien ik 300 kyat (€ 35,-) per dag. Ik heb een 
regelmatig inkomen! Bovendien werk ik ook als trainer voor de 
nieuwkomers.” 
“Ik heb met een handwerkkraam op de jaarmarkt gestaan. In 10 
dagen verdiende ik 5000 kyat (€ 580,-). Met dat geld kocht ik een 
fiets voor het gezin, betaalden we de schulden van onze familie af 
en hielp ik het schoolgeld te betalen van mijn jongere broers en 
zussen. Ik kocht ook een MP4-speler voor mezelf en betaalde de 
medische kosten van mijn vader.” 
“Ik ben blij dat ik mijn familie kan helpen en heb ook meer 
zelfvertrouwen gekregen. Ik ben TLMI en het gehandicaptencentrum 
heel dankbaar. Zij maakten mogelijk dat ik zelfstandig kon worden.” 
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt 
zijn,nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. 
Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te 
werken en zouden ze in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI, Leprazending) 
werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook 
breder in voor gehandicapten. Zij krijgen vakonderwijs of 
microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert 
ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven, werkplaatsen en 
markten en biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps 
krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen 
hebben om aan de slag te komen. 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 
projectnummer ´W 013101´ of doneer online. Hartelijk dank! 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met uw Kerk in 
Actie gemeenteadviseur of met de Servicedesk van Kerk in Actie: 
(030) 880 1456 
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servicedesk@kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl 
 
Namens de samenwerkende 
ZWO-commissies, 
Fanny van Strien. 
 
 
 

 

 

GEDICHT 

Ik geloof 
dat God uit alles, 
zelfs uit het ergste kwaad 
iets goeds kan en wil laten ontstaan. 
Daarvoor heeft hij mensen nodig 
die zich van alle dingen 
op de best mogelijke manier bedienen. 
Ik geloof 
dat God ons in elke noodsituatie 
zo veel weerstandsvermogen wil geven 
als we nodig hebben. 
Maar Hij geeft dat niet bij voorbaat, 
opdat we ons niet op onszelf 
maar alleen op Hem zullen verlaten. 
      
      
Dietrich Bonhoeffer 
     Uit: Door goede machten trouw en stil omgeven  
    
 

 
 
 
 

mailto:servicedesk@kerkinactie.nl
http://www.kerkinactie.nl/
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