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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   
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  6 december: 10.00 uur: Ds. F.J.Timmers; Roosendaal 
                       1e collecte: Diaconie 
                       2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
13 december:  10.00 uur: Ds. F. Schipper; Bergen op Zoom 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
20 december: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doop-en 
                  1e collecte: Diaconie                        belijdenisdienst 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
24 december. KERSTAVOND 
  19.00 uur: Kerstzangdienst:  
  Collecte: Kinderen in de knel. Deurcollecte: Onkosten 
 
25 december:  EERSTE KERSTDAG 
  10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Teteringen 
  1e collecte: Kinderen in de knel 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
27 december:  10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
31 december: 17.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
  Collecte: Eindejaarscollecte voor de kerk. 
 
  3 januari: 10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon Koffie- 
  1e collecte: Kerk                          drinken na de dienst. 
  2e collecte: Onderhoud. 3e collecte: Diaconie 
 
10 januari: 10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Teteringen 
  1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het januari nummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk maandag 4 januari 12.00 uur.  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
Het kerstevangelie ánders. 
 
Als u en mij wordt gevraagd het kerstevangelie te vertellen zullen wij, 
denk ik, al snel het verhaal uit Lucas 2 noemen.  Het bekende 
verhaal dat wij meestal van jongs af aan al hoorden. Vanuit de 
kinderbijbel, de kinderkerstfeesten en het kerstspel op de lagere- of 
basisschool. Verbeeld in de kerststal: Jozef en Maria bij de kribbe 
waarin baby Jezus op stro is gelegd, gewikkeld in doeken; engelen 
die God eer- en mensen vrede toe zingen:  herders die in de stal 
komen kijken (Lucas 2 : 1- 20). En vanuit het Mattheus evangelie 
voegen zich daarbij wijzen uit het oosten (Mattheus 2 : 1-12). Terwijl  
de profeet  Jesaja de os en de ezel aanlevert (Jesaja 1: 3) .  Veel 
minder snel zullen we, gevaagd naar het kerstevangelie,  het begin 
van het Johannes evangelie noemen:  
“In het begin was het Woord en Woord was bij God en het woord 
was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Het woord was leven en 
het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen………Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn 
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” 
(Joh. 1 : 1- 5 en 14) 
Als de predikant met kerst deze woorden  uit Johannes 1 leest (en 
niet Lucas 2) zal voor velen het kerstevangelie eigenlijk niet hebben 
geklonken. Terwijl toch de Kerk al heel lang juist deze lezing op het 
rooster heeft staan voor de morgendienst op eerste kerstdag. Als 
kerstevangelie. Maar de woorden klinken als een filosofisch betoog. 
Studeerkamertaal. Moeilijk toegankelijk. Overslaan dus?  
Het is waar: Johannes vertelt geen verhaal zoals Lucas dat doet. 
Maar daarom is het niet minder kerstevangelie. Wellicht helpt de 
gedachte dat de kerstnacht eigenlijk een vooruitgeschoven 
paasnacht is. In de paasnacht wordt in menige kerk (die dan niet- of 
nauwelijks verlicht is), de nieuwe paaskaars brandend 
binnengedragen.  Het duister van de nacht is niet donker meer.  
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 En al zou de duisternis willen, - en er is veel duisternis die dat wil - 
zij krijgt dat licht niet in haar macht. Zij kán het licht niet doven.  
Johannes schrijft zijn kerstevangelie eigenlijk als een soort gedicht, 
of, zo u wilt, hij zingt het als een soort lied. Een kerstlied. Waarvoor 
hij woorden leent uit o.a. Genesis 1.  Johannes zingt over God. En 
over waar het God van meet af aan (in den beginne, zegt Johannes) 
om te doen is als hij de aarde ziet. Onze aarde die tollend als een 
beschonkene door eindeloze donker ruimte zwalkt. (‘woest en 
doods, duisternis over de oervloed’. Gen. 1 : 1)  Nergens 
vastgemaakt. Chaotisch. Zonder oorsprong, zonder doel.  En op zo’n 
aarde is het donker. Geen grond onder de voeten voel je.  Wel een 
woelige watermassa. Altijd dreigend. “Dat is geen leven”, ziet God. 
“Zo wil Ik het niet.”  En van begin af aan gaat God die woeste, 
doodse duisternis te lijf. Zoals Hij dat zal blijven doen.  Hij roept. “Er 
zij licht”. Als een paaskaars die de duisternis van de nacht breekt.  
Nooit meer voorgoed donker! Het is vriendelijk licht dat ons tot leven 
wekt: kom, sta op! Ja jij,  mijn vriend. Ja jij, mijn vriendin!  De nacht 
is voorbij, de dag nadert. Licht wordt geboren in de duisternis. Kijk 
dan! Ziet je het al?! Nu daagt het in het oosten! En het Levenslicht, 
dat uit God geboren is, ‘slaat – zingt Johannes letterlijk – zijn 
tabernakel onder ons op’. (de woestijntocht van Israël komt in 
herinnering) In de Mens Jezus, Zoon van de Vader woont God onder 
ons. In Hem trekt het levenslicht van God met ons mee door water 
en woestijn. Schijnt op ons. Gaat ons voor op de weg naar beloofd 
land. Opdat we niet verdwalen. Genadig licht is het. Laat je erdoor 
beschijnen! Laat dat licht jóuw licht zijn! Licht waarbij je leeft en 
waaruit je leeft. Zodat wij kinderen van het licht zijn. Overigens wordt 
dit ‘kerstevangelie anders’ ook in een aantal kerstliederen bezongen 
( o.a. in de liederen 470,  477, 479, 488) 
Ik wens u en mijzelf toe dat elke keer wanneer wij een (kleine) kaars 
in deze dagen aansteken, thuis of in de kerk, wij de echo horen van 
het ‘kerstlied’ dat Johannes ons heeft voorgezongen! Totdat de 
duisternis van de nacht voorgoed heeft plaatsgemaakt voor het 
stralende licht van Gods dag. 
 
UIT DE GEMEENTE.  
Geboren: 
We ontvingen bericht van  Michel en Daniëlle van der Reest – van 
Hekken, Steintjeskreek 23 i.v.m. de geboorte van zoon Hugo. Hij 
werd op 29 oktober  geboren. Wij feliciteren de ouders, maar ook de 
overige familieleden, van harte met dit prachtige geschenk.             
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En wensen allen toe dat Hugo zal mogen opgroeien tot een 
gezegend mens die liefde zal mogen ontvangen en geven. 
 
OVERIG 
Brina Jagt moet voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Van de 
uitslag hangt af welke vorm van behandeling mogelijk is. Al met al 
een spannende tijd. Voor haar, maar evenzeer voor haar familie. Dat 
in al deze kwetsbaarheid een onvermoede kracht van Christus 
openbaar zal mogen worden. Zonder hier namen te noemen weten 
van anderen dat ze even opgenomen zijn geweest of thuis ziekte of 
zorgen kennen. Dat ook zij zich omgeven zullen mogen weten door 
God en door betrokken en liefdevolle mensen.  
 
HEILIGE DOOP EN BELIJDENIS.    20 DECEMBER. 
John en Lisa van Splunter-Steijvers, Gladiolenstraat 2, hebben voor 
hun dochtertje Lieve de heilige doop aangevraagd. Graag willen zij 
in deze dienst ook zelf belijdenis doen van het geloof. De kerkenraad 
is blij met- en dankbaar voor hun beslissing. Doop en belijdenis 
zullen plaatshebben in de dienst op de vierde zondag van advent, 
zondag 20 december a.s. We hopen op een gezegende dienst. 
 
TENSLOTTE 
Mede namens Karin wens ik u allen een geode adventstijd toe en 
een gezegend kerstfeest. Dat het licht van Christus mag doordingen 
in  alle donkere plaatsen. Ver weg in de wereld of zeer nabij, tot in 
het eigen hart.   
Met hartelijke groet, 
 
Ds. Henk van het Maalpad 
  
GEFELICITEERD 
 
Terwijl dit kerkblad in orde gemaakt wordt kregen we het bericht dat 
onze dominee van het Maalpad en zijn vrouw opnieuw opa en oma 
geworden zijn. 
Kleinzoon Levi is op 1 december geboren.  
Onze gelukwensen voor de grootouders en natuurlijk de ouders en 
grote zus. Wij hopen dat Levi met Gods zegen voorspoedig mag 
opgroeien. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
   6 december: Daphne of Lisa  Chantal de Jager 
13 december: Marjolein de Waard    Bram van Nieuwenhuijzen 
20 december: Heleen de Jager   Dominique van Nieuwenhuijzen 
25 december Erna Verboom     Christiaan de Waard 
27 december:    Marja Potappel      Driek van Nieuwenhuijzen 
  3 januari         nog niet bekend           3e collecte in de kerk 
10 januari         nog niet bekend       Levi en Aaron Geense 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
   6 december: Irene Boudeling 
13 december:  Miranda Wisse 
20 december:  Sylvia Reijngoudt 
25 december:  Meta, Tessa  en Fanny  
27 december: Natalie Nuijens 
  3 januari: Judith Uijl 
10 januari: Irene Boudeling. 
 

KERKTAXI 
  6 december: Bram en Coby Quist 
13 december: Martijn en Joke Bomas 
20 december: Stoffel Nuyens 
27 december: Sylvia Reijngoudt 
3 januari: John en Lisa van Splunter 
 
Wilt u gebruik maken van de kerktaxi, meld u dan aan bij Sylvia 
Reijngoudt (tel.nr. 573717 of 0628755011) of via de mail 
(sylvia.reijngoudt@hotmail.nl) tot uiterlijk zaterdagavond. 
Wilt u op 24, 25 of 31 december gebruik maken van de taxi? Geef 
het even door en ik probeer ik iemand te benaderen om te rijden. 
Groeten Sylvia Reijngoudt 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
  9-12-1935. Mevr.A.v.d.Reest-v.d.Reest;. Noordweg 2 A.J.P. 
10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 St.Ph. 
18-12-1932. Mevr. J.Bolier-Verhage. Noordweg 26. A.J.P. 
01-01-1936. Mevr. A. Bouman – v.d. Bos. Krabbenkreekstr.1. St.Ph. 
 
We wensen deze jarigen, maar ook alle anderen die in deze 
feestmaand hun verjaardag vieren Gods zegen over het nieuwe jaar. 
En een fijne verjaardag. 
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BLOEMEN IN DE KERK 
In de advent-  en kersttijd worden de bloemen en de andere 
versieringen verzorgd door de kerstcommissie.  
 
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op woensdag 18 november na de dienst 
op dankdag. 
Enkele punten uit die vergadering: 
Na het welkom door voorzitter Jan Nell opende de dominee met het 
lezen van het gedicht herfst van Jaap Zijlstra. Dit staat in het nieuwe 
liedboek onder lied 712. Daarna las hij uit Marcus 13:14-31. Een 
heftig gedeelte uit de bijbel. Het lijkt op onze wereld. Maar je mag 
het ook als bemoediging lezen. Je kan je laten inpakken door angst. 
Uiteindelijk is er een nieuw perspectief. Hij zal komen als Koning.  
Daarna ging de dominee ons voor in gebed. 
Er is een delegatie namens de kerkrentmeesters. Er worden wat 
plannen besproken. Er is een mogelijkheid om bij enkele fondsen 
subsidie aan te vragen. Maar een en ander moet goed voorbereid 
worden. We wensen de kerkrentmeesters veel succes.  
Namens de kindernevendienst horen we dat het thema met kerst en 
in de adventtijd zal zijn: Liefdevol aangeraakt. 
De dienst voor de kindernevendiensten in Halsteren was een 
succes. U leest er meer over in dit kerkblad. 
De jongerengroep hoopt in februari weer naar sirkelslag te gaan. 
De organist gevraagd of we willen meedelen dat hij na de preek 
soms wat speelt om de preek te laten bezinken. Dit zal in het 
kerkblad gezet worden. 
De wijkouderlingen zullen begin januari bij elkaar komen om te 
bespreken hoe we verder gaan met de contactpersonen. Niet voor 
alle leden zijn er contactpersonen en niet door iedereen is dit echt 
gewenst. Dit naar aanleiding van de, overigens fijne, 
contactpersonenavond die onlangs gehouden is. 
We bekijken het preekrooster voor 2016 om de Vieringen van het 
Heilig Avondmaal in te plannen. Dit zal tweemaal aan de tafel en 
tweemaal in de kring gevierd worden. 
Bij de post is o.a. een brief van de gemeente Tholen over vrijwilligers 
tijdens de eventuele noodopvang voor vluchtelingen. 
We zullen hier ruimschoots aandacht aan geven. 
Tot slot plannen we een paar data en zingen we het lied: De dag 
door uwe gunst ontvangen waarna de voorzitter de vergadering sluit.     
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Diaconie 
Deze laatste maand van het jaar zullen we als diaconie weer een 
aantal goede doelen steunen. Onder andere het Leger des Heils om 
kerstpakketten te kopen; de Schutse hospice en de 
maaltijdvoorziening, de NBG en de Rudolphstichting. 
De zondag voor kerst zullen de tasjes voor onze gemeenteleden van 
70 jaar en ouder weer klaar staan. Neemt u ook een tasje mee om te 
bezorgen bij diegenen die niet zelf in de kerk zijn? De tasjes die 
daarna nog over zijn, zullen door de diakenen worden bezorgd. 
  
Kerkrentmeesters 
We zijn momenteel bezig met het opstellen van de brochure voor de 
subsidieaanvraag. Inmiddels is deze in concept met de kerkenraad 
besproken. Het duurt allemaal wat langer dan we eerst dachten. 
Waar we in eerste instantie alleen uitgingen van het aanpassen van 
de entree van de kerk, zijn de plannen wat gewijzigd na o.a. 
gesprekken met de gemeenteadviseur. We hopen u begin volgend 
jaar uit te nodigen voor een informatieavond om de plannen door te 
spreken. 
  
Begroting 2016 
Om te voldoen aan de ANBI status van de kerk, moet de begroting 
voor eind van 2015 bij de PKN zijn aangeboden en worden 
gepubliceerd op onze eigen website. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren, zal deze niet worden besproken op een gemeenteavond. De 
begrotingen zijn inmiddels goedgekeurd door de kerkenraad en 
liggen vanaf 4 december 2015, 5 dagen ter inzage voor de 
gemeenteleden. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 
penningmeester (penningmeester.gk.ajp@gmail.com of telefonisch 
06 41 16 37 95)  
 
ORGELSPEL NA DE PREEK:  BEZINNING 
Voor de dominee gaat preken geeft hij meestal een lied op wat we 
zullen zingen na de preek. 
Sommige predikanten laten de preek gevolgd worden door 
orgelspel. Dan kan het even bezinken. 
Er is nu voorgesteld om altijd eerst een gedeelte orgelmuziek te 
laten horen, en daarna pas het opgegeven lied te gaan zingen. 
U hoort vanzelf wanneer we gaan zingen 
 

 

mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com
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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:                                                                                                                                                                                                                                          
Dreigende hongersnood in Ethiopië 
 
Achtergrondinformatie. 

De komende maanden kampt zuidelijk Afrika met de gevolgen van 
droogte door El Nino                                                                                                            
El Nino treft in Ethiopië op dit moment ruim 8 miljoen mensen.                                                  
ICCO en Kerk in Actie bieden daar noodhulp en maken deel uit van 
een consortium van elf Nederlandse organisaties, die met financiële 
steun van de Nederlandse overheid, de krachten bundelen. Middels 
de Ethiopië Joint Response willen de organisaties het komende half 
jaar 392.000 mensen helpen op het gebied van voedselzekerheid en 
schoon drinkwater. De Ethiopische overheid verleent op dit moment 
al noodhulp. De Nederlandse organisaties ondersteunen hen en 
verstrekken voedsel, water, vee en droogte-bestendige zaden. 

El Nino is een natuurverschijnsel waarbij , eens in de 7-10 jaar, een 
sterke opwarming (van ruim 3 graden) van het zeewater rond de 
evenaar in de Stille Oceaan optreedt. Daardoor krijgen bepaalde 
gebieden heel ander weer dan normaal. De gevolgen hiervan zijn 
onder meer merkbaar in regio’s in Latijns Amerika en zuidelijk Afrika 
en Oost-Afrika. 

Klimaatverandering is wereldwijd een van de grootste risico’s voor 
de weerbaarheid van mensen op aarde”, zegt Jeroen Jurriens, 
noodhulp coördinator van ICCO en Kerk in Actie.                              
We zien dat de weersveranderingen steeds extremer worden en 
daarmee ook de gevolgen daarvan voor mensen in Afrika en andere 
delen van de wereld.   De situatie in Ethiopië is op dit moment 
nijpend, miljoenen mensen lijden onder de voedseltekorten ontstaan 
door El Nino. 

Wij zijn de eerste generatie die heel concreet de gevolgen van 
klimaatverandering merken, en de laatste generatie die er iets aan 
kan doen, aldus Jurriens. Hij hoopt dan ook dat regeringsleiders in 
Parijs hun verantwoordelijkheid nemen en concrete stappen zetten 
om te komen tot een rechtmatig en ambitieus klimaatakkoord. 
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Gebed. 
Heer, wij bidden u voor de 8 miljoen mensen in Ethiopië, die lijden 
onder de droogte. Terwijl wij eindeloos praten over 
klimaatverandering en hoe we ons grote aandeel in de CO2-uitstoot 
kunnen terugdringen, worstelen miljoenen mensen al dagelijks met 
de gevolgen. 

God, geef hen troost in hun zware leven. Geef hen mogelijkheden 
om de droogte te bestrijden en een beter leven op te bouwen. Help 
ons om zuiniger om te gaan met de aarde en vergaande 
klimaatverandering te voorkomen. Wilt u de onderhandelaars bij de 
klimaattop in Parijs de kracht en moed geven om tot concrete 
afspraken te komen. En wilt u onszelf helpen om in ons dagelijks 
leven ons eigen steentje bij te dragen. 

Amen. 

de ZWO-groep 
 
EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN  

Donderdag 26 november zijn we als eetgroep van alleenstaanden 
voor de laatste keer van dit jaar bij elkaar gekomen. 
Deze middag begonnen we een uurtje eerder dan anders , en 
hebben we sinterklaas gevierd. 
Voor het vijfde jaar kwam ook Sint en Piet ons weer een bezoekje 
brengen, en het was een hele gezellige middag, vol met 
verrassingen. 
Er werd uit het grote boek voorgelezen en voor iedereen was er 
persoonlijk verhaal. 
Zo is bij ieder van ons het leven weer anders, en daar werd even bij 
stil gestaan. 
Een cadeautje en gedicht, allemaal persoonlijk gemaakt , viel bij 
iedereen bijzonder  in de smaak. 
Wat lekkers bij de koffie, we waren wel met 22 personen. 
Na deze vrolijke middag hebben we samen gegeten, en na het toetje 
zoals gewoonlijk geëindigd met een gedicht en dankgebed. 
We hebben elkaar alvast fijne feestdagen gewenst  en de hoop 
uitgesproken  elkaar volgend jaar weer zullen ontmoeten. 
Ook al is er dit jaar veel gebeurd met een aantal uit onze groep, ze 
waren er allemaal. 
Dit was heel fijn om op terug te kijken. Tot volgend jaar. 
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 Zondag 8 november 2015 

 
Vele kinderen uit onze gemeente 
hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging om “Op zoek te gaan naar 
de Schat”. 
In de dienst, die gehouden werd in de 
St. Martinus kerk te Halsteren, werden 
alle kinderen uit Ossendrecht, 
Halsteren, Nieuw Vossemeer, Bergen 
op Zoom en ook uit onze gemeente welkom geheten. Voordat we 
begonnen werden de kaarsen aangestoken. Voor iedere gemeente 
was er één kaars met een kleur uit de regenboog. Vanuit Anna 
Jacobapolder mocht Driek naar voren komen om de kaars aan te 
steken. 
Voor de schriftlezing (Mattheus 13 : 44 en 45)  was Dominique 
gevraagd om deze voor te lezen en dat heeft ze duidelijk en goed 
verstaanbaar gedaan. 
Vooraan in de kerk was een strand zichtbaar met daarop 
palmbomen, zand, strandstoeltjes, een koelbox en “een schatkist”.  
De dominee ging de strandjutter erbij halen om het verhaal aan de 
kinderen te vertellen. Ze mochten allemaal vooraan komen zitten op 
bankjes om zijn verhaal goed te kunnen horen. Gehuld in een vest, 
een lekkere warme muts op het hoofd en een verrekijker kwam de 
strandjutter vertellen over dingen die je kon vinden aan de vloedlijn. 
Zeer geboeid werd er geluisterd en gereageerd op zijn verhaal. Maar 
dat er ook schatten verborgen liggen die voor de één waardevol zijn 
en voor de ander niet zo, dat werd al gauw duidelijk. In de koelbox 
die ze vonden zat een schat verborgen die zeer interessant was voor 
de kinderen; er zaten namelijk snoepjes in.  
Maar wat zat er dan in “De Schatkist”?  
Deze was helemaal leeg. We (alle mensen in de kerk) mochten deze 
vullen met onze gebeden en wensen die we hadden. In de liturgie 
zat namelijk een briefje en we hadden een potlood gekregen om 
deze op te schrijven en in de schatkist te doen 
 
Maar eens op een dag had de strandjutter wel heel veel geluk. Hij 
vond namelijk een schelp met daarin een parel. Deze parel was heel 
veel waard. Als hij die zou verkopen kon hij daar een heleboel 
andere dingen van kopen. Hij kon er zelfs een ketting van laten 
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maken. Maar deze vondst was hem te dierbaar en hij liet het zoals 
hij de schelp gevonden had. 
 
Zo zijn wij als het ware allemaal als “Een parel in Gods hand”.  
 
De liedjes die de kinderen thuis hadden kunnen oefenen sloten hier 
dan ook zeer mooi op aan. Het lied “Je mag er zijn” en “Circustent” 
waren voor hun al bekend. 
 
Het refrein van de “Circustent” was dan ook als volgt: 
 

Er is altijd iets /waar je goed in bent 

jij bent ook een ster / in deze circustent 

God heeft jou zelf gemaakt /gaf je veel talent 

laat iedereen maar zien / waar je goed in bent 

 
Als dank voor onze komst werden er bij de uitgang door Malou en 
Chantal schelpen uitgedeeld met daarin een parel. 
Onder het genot van een kopje koffie/ thee of limonade werd de 
dienst een vertrouwd samen zijn. 
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KERSTAVOND.   
KERSTZANGDIENST. THEMA: GEEF LICHT 
Op Kerstavond wordt er weer een Kerstzangdienst gehouden, 
het begint zoals altijd om 19.00uur. 
De liturgie is samengesteld door de Kerstcommissie bestaande uit 
leden van :kerkenraad, koor, organist, kindernevendienst en 
koperensemble. 
Dit jaar is er geen predikant als voorganger, maar zijn er 
declamaties, is er veel samenzang en koorzang en andere 
meditatieve momenten. 
We hopen dat het een fijne dienst wordt, waarin het wonder 
dat zich in de Kerstnacht voltrok centraal zal staan. 
Kom allen dit met ons meevieren. 
  

       KERST KINDERNEVENDIENST 
 
29 november, eerste Adventszondag, zijn we als kindernevendienst 
begonnen aan het Kerstproject met als thema: “Liefdevol 
aangeraakt”. 
Elke week vertellen we waar de kindernevendienst over ging en 
hangen we een plaat op met een afbeelding van het verhaal. 
Daarnaast werken we toe naar iets “groots”, wat met Kerst een mooi 
geheel zal zijn! 
Komt u ook luisteren naar ons Kerstlied wat we tijdens die dienst 
hopen te zingen? 
Wij wensen u een goede Adventsperiode toe! 
Hartelijke groet, 
Kinderen en leidsters kindernevendienst 
 

SCHOOLKERSTFEESTVIERING IN ONZE KERK 
Op donderdagavond 17 december zal er weer een kerstviering zijn 
in onze kerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
Team en kinderen van Het Kompas. 
 
 

http://www.we4you2.nl/Pages/Kids/ColoringPagesDetails.aspx?ColoringPage=Kerst_Bijbels61&Category=Kerst_Bijbels
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De Gereformeerde kerk Anna Jacobapolder houdt een 
inzameling van boeken 
voor een boekenmarkt in de loop van 2016. 
 
Hebt u nog romans / kinderboeken / muziekstukken / literatuur  etc. 
liggen, dan steunt u de zendingscommissie door te deze geven.  
En: uw huis is opgeruimd(er)!  
De opbrengst gaat 100% naar de nood in de wereld. 
 
Boeken kunnen worden ingeleverd: 
 

- Rien van der Reest, Korte Schoolstraat 7 in St. Philipsland 
- Gereformeerde Kerk aan de Langeweg  51 in Anna 

Jacobapolder 
 
Hebt u vragen? Bel dan Irene Boudeling op 06 – 30 29 45 95 
We hopen op uw inbreng! 
Zendingscommissie 
 
KOFFIEDRINKEN EN GELEGENHEID ELKAAR GELUKKIG 
NIEUWJAAR TE WENSEN 
 
Traditiegetrouw nodigen wij u van harte uit om op 3 januari na de 
dienst koffie te blijven drinken (of thee of fris) om elkaar daar te 
ontmoeten. 
 
KOFFIEDRINKEN 1E MAANDAG VAN DE MAAND. 
Ook in januari (4 januari) bent u weer van harte welkom voor koffie 
of thee met ontbijtkoek. Tussen 9 en 12 staat het klaar aan de 
Hogeweg 2. 
Info: 0167 572455    J.P.Geluk@ziezi.biz   
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GEDICHT OVER DE STER VAN DE TV 
 
Wij volgen dagelijks de STER, 
dat doen we allemaal. 
Zet straks de t.v. maar aan, 
zo vlak voor het journaal. 
Dan zie je de STER verschijnen, 
spoort ons aan tot koop. 
Maar waar is nou die and’re STER 
van vrede en van hoop? 
De kerstman en zijn arrenslee,  
vol glitter en vol glans, 
neemt bij de STER cadeautjes mee. 
‘Koop, dit is je kans’ 
‘Hohoho’, zo roept de kerstman 
Met zijn donk’re stem. 
Maar waar is nou die and’re STER 
Van ’t Kind in Bethlehem? 
De STER biedt ons een kleurig beeld 
van overvloedigheid. 
Zo heeft de STER zich aangepast 
aan de moderne tijd. 
Glitter, glans en volle winkels 
en het kerstdiner. 
Maar waar is nou die and’re STER 
van liefde, pais en vree? 
Wij volgen dagelijks de STER, 
dat doen we allemaal. 
Zet nu de t.v. eens uit, 
stop even pracht en praal 
Zoek de and’re STER in eenvoud, 
weet dat jij hem vindt 
in je hart in volle glans 
bij het Christuskind.         
 
 
 


