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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 
                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com 
    
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, 

Verduinsbos 49 
4661 NT Halsteren 

                             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


3 
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   5 februari: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Werelddiaconaat 
 2e collecte: Onderhoud. 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
12 februari: 10.00 uur:  Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom.  
                     1e collecte: Kerk                Viering Heilig Avondmaal 
 2e collecte: Onderhoud. 
 Deurcollecte: Diaconie 
 Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 
19 februari: 10.00 uur:  Ds. F. Schippers; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Diaconie    
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
22 februari.  Biddag. 19.00 uur: Ds. R. de Graaf; Zierikzee 
 Collecte: Biddagcollecte voor de kerk 
 
 
26 februari:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
             1e collecte: Kerk.   M.m.v. cantorij Halsteren  
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie. 
 Koffiedrinken na de dienst   
 
 5 maart: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud    
          Deurcollecte: 40 dagentijd. 
 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het maart nummer van ons kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 25 februari. 
 
VAN DE DOMINEE 
 
DRUK, DRUK, DRUK……… 
 
Hoe gaat het? Niet zelden zal als antwoord worden gegeven: ‘Ach, 
druk, druk, druk hè.’ En dat blijkt in het weekend vaak niet anders: 
druk, druk, druk. Klussen moeten worden gedaan. Kinderen moeten 
naar de sportvereniging gebracht. Niet zelden moeten ouders ook 
regelmatig mee als begeleiding naar uitwedstrijden. En, o ja, de 
weekend boodschappen moeten ook nog  worden gedaan.  
 
Op de 30 + groep bespreken we een aantal van de 10 geboden. 
Onlangs was dat het vierde gebod. Over het houden van de ‘sabbat’. 
(Ex. 20 : 8 – 11 en Deut. 5 : 12 – 15 ) Door de christelijke kerk al 
spoedig vertaald in zondagsrust. Die is de laatste decennia 
behoorlijk onder druk komen te staan. Of zelfs al verdwenen. Zeker 
als economische belangen zwaar gaan wegen.  Een columnist sprak 
er enkele  jaren geleden in zijn column schande van dat de 
miljoenen kostende apparaten in ziekenhuizen en andere 
instellingen op zondag stil staan.’ ‘En als we gewoon doorwerken op 
zondag zijn ook de doordeweekse files grotendeels opgelost.’  ‘En 
met gespreide en persoonlijk gekozen vrije dagen wordt de 
weekendrun op pretparken en stranden aanzienlijk verlicht.’ 
 
Terug naar ‘vroeger’? Dat is geen optie. Daarvoor zijn de tijden te 
zeer veranderd. Overigens is dat de eeuwen door al zo geweest. 
Maar hoe dan wel? Want velen voelen wel aan  dat een bepaalde 
structuur en vormgeving van de tijd niet kan worden gemist.  Een 
reactie op genoemde column luidt: ‘Wat moet dat erg zijn een 
economie waar altijd  maar wordt gewerkt.  Altijd maar doorgaan. 
Met nog meer consumeren en hebzucht als resultaat. Nooit meer 
een dag waarop iedereen vrij is. Nooit meer een bordje ‘gesloten’. 
Nooit meer het ‘vrijdaggevoel’. Alle dagen gelijk. Wat een grijsheid!’ 
 
Een mens en een maatschappij hebben ritmes nodig. In de zin zoals 
het boek Prediker daarover spreekt. Prediker ziet de tijd  níet als een 
continue stroom. Waarin de mens van alles tegelijk wil- of moet 
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doen. Tegelijk naast en na elkaar en ook zomaar overlopend in 
elkaar. Nee, tijd wordt beleefd als een ‘gevuld moment’. Er is een tijd 
‘gevuld met’ werk en een tijd ‘gevuld met’ niet werken. Er is een tijd 
van ‘op het werk zijn’, en een tijd van ‘thuis zijn’.  Wie werk mee naar 
huis neemt zal herkennen dat je het dan altijd druk hebt. Er is een 
tijd van inspannen en een tijd van ontspannen. Een sporter weet dat 
beide nodig zijn om blessures te voorkomen.  Wie voor zichzelf kans 
ziet om op deze wijze de tijden  te begrenzen doet (tot eigen 
verbazing) dikwijls méér dan gedacht. Zonder  – en daar gaat het om 
–   daarbij het gevoel te hebben van alsmaar ‘druk, druk, druk’. 
En ook maatschappelijk zouden we van die ritmes moeten hebben.  
Zodat gezinnen en families ook gezamenlijk hun vrije dagen kunnen 
beleven. En ‘aan elkaar toekomen’. 
 
Dat kan er toe bijdragen  dat het leven (zowel inspanning als 
ontspanning, zowel werk als vrije tijd) ervaren wordt als een 
geschenk en niet als een ‘efficiënte machinerie’.   
Ook bid- en dankdagen dragen bij aan dat besef. Leven, ‘gewas en 
arbeid’ , het is niet vanzelfsprekend. Gelovigen zullen bij de Gever 
van dat geschenk denken aan God. En ook de waarde ontdekken 
van de ‘tijdsmomenten’ waarop wij als gemeente samen komen om 
God te zoeken, te danken en te bidden. En elkaar te ontmoeten  als 
broeders en zusters die elkaar gegeven zijn. 
 
Het sabbatsgebod, door de kerk dus ingevuld als zondagsrust,  is 
niet bedoeld als dag waarop níets mag. Ook niet als dag waarop 
álles mag. Maar wel als dag die helpt  het leven en samenleven te 
beleven als gave,  in het perspectief van de Heer als onze Schepper 
(Ex. 20 : 8 – 11) en Bevrijder (Deut. 5 : 12 –15).   
 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Bram Nouwen is na een periode van revalidatie gelukkig al 
weer enige weken thuis.  
Nadat in de vorig editie abusievelijk was vermeld dat Mw. Matty 
Quist vanuit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren, is dit nu wel 
het geval. We weten dat ook anderen, die hier niet met name 
worden genoemd,  verdriet of zorgen kennen vanwege eigen 
omstandigheden of die van familie of goede vrienden. Dat zij zich 
door oprechte belangstelling en voorbede van anderen en door de 
nabijheid van God gedragen mogen weten. 
 



6 
 
ER IS GEDOOPT. 
In de kerkdienst op zondag 22 januari is de heilige doop bediend aan 
Maria Petronella Juliana (Marit) Wisse, Langeweg 55B, Wies Louise 
Ilona (Wies)  van Splunter, Gladiolenstraat 2 en Brent Rinus Jan 
(Brent) Uijl, Sluisweg 8G. We hebben hen hartelijk welkom geheten 
in de kerk van Jezus Christus, wereldwijd en in onze gemeente in 
Anna Jacobapolder.  
 
BIJ DE KERKDIENST VAN 26 FEBRUARI.  
Op 26 februari is het de bedoeling dat de cantorij van de 
Martinuskerk in Halsteren (dus de cantorij van de protestantse 
gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer) medewerking verleent 
aan de kerkdienst. De cantorij staat onder leiding van mw. Annemiek 
Vogels. Een cantorij verschilt van een koor in die zin dat een koor 
meestal in de dienst optreedt met eigen repertoire. En dus vóór de 
gemeente zingt. Een cantorij ondersteunt de gemeentezang en zingt 
de gemeente vóór. Door bijvoorbeeld in beurtzang met de gemeente 
liederen te zingen. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Reformatie 
begon met het, door Maarten Luther, bevestigen van 95 stelling  
(tegen de aflaatpraktijk) aan de deur van de slotkerk in Wittenberg. 
(31 oktober 1517). Ook in ons land wordt aan dit jubileumjaar 
kerkelijk aandacht gegeven. Onder meer door het onder de 
aandacht brengen van het Luthers Leesrooster voor de zondagen. 
Voor zondag 26 februari worden in dit rooster Jesaja 38 : 1- 6 en 
Lucas 18 :  31 – 43 aangegeven.  Die lezingen willen we volgen. Met 
daarbij passende liederen. 
 
KRINGWERK 
Nog één keer willen we dit seizoen bijeen komen als gesprekskring, 
die we de 30 + kring zijn gaan noemen (maar waarbij ook twintigers 
welkom zijn).  Dit keer komen we samen op woensdag 15 februari. 
Zoals gewoonlijk in de consistoriekamer van de kerk.  Aanvang 
19.30 uur.  Op deze avond spreken we weer over de 10 geboden. 
Dit keer willen we luisteren naar het zevende gebod: Gij zult niet 
echtbreken. In de tijd van het Oude Testament verwees dit gebod 
naar een huwelijksmoraal waarbij de vrouw het bezit was van de 
man. Het tiende gebod (waar de vrouw op één lijn wordt gesteld met 
huis, dienstknecht, dienstmaagd , os en ezel) schetst de vrouw als 
deel van de huisraad.  Voor sommige mannen mag dit nog een 
lonkend perspectief zijn, als geëmancipeerde westerse samenleving 
vinden we dit verwerpelijk. Ook hebben seksualiteit en het huwelijk 
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een andere plaats gekregen dan voorheen. Is daarmee dit zevende 
gebod voor onze huidige samenleving niets anders dan een appèl  
tot terugkeer naar oude tijden? Of is er meer te zeggen? En zo ja, 
wat dan? Hierover, en over nog meer vragen willen we met elkaar in 
gesprek gaan. Van harte welkom. Ook als je andere avonden niet 
aanwezig bent geweest.  
 
TENSLOTTE 
U allen een  hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad    
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  5 feb.: Ingrid v.d.Velde Christiaan de Waard 
12 feb.: Lizette de Waard Chantal de Jager 
19 feb.: Lisa van Splunter Bram van Nieuwenhuijzen 
26 feb.: Erna Verboom 3e collecte in de kerk 
  5 mrt.: Marcia en Anouk Driek van Nieuwenhuijzen 
12 mrt.: Marjolein de Waard Dominique van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  5 feb.: Tessa Backer 
12 feb.: Irene Boudeling 
19 feb.: Fanny van Strien 
26 feb.: Meta van Nieuwenhuijzen 
  5 mrt.: Marja Potappel 
12 mrt.: Natalie Nuijens 
 
KERKTAXI 
  5 febr.: Stoffel                      Voor vragen over de kerktaxi kunt u 
12 febr.: John en Lisa            tot zaterdagavond contact opnemen 
19 febr.: Sylvia                       met Sylvia Reijngoudt.  
26 febr.: Bram en Coby          tel. 573717  of: 06 28755011 
  5 mrt.:  Sjaak 
12 mrt.:  Rien en Agnes  
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In februari verzorgt mevr. Nel Nunnikhoven de bloemen. 
In maart hoopt Rita Boudeling dat te doen 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Een kijkje bij het kind 

De Kindernevendienst commissie wil U 
graag een kijkje geven in de verhalen en 
bijpassende activiteiten die worden gegeven 
aan de kinderen binnen onze gemeente. 
In de adventtijd hebben de kinderen iedere 
zondag een afbeelding geplakt in “De Ster”, 
die voor in de kerk stond opgesteld. 
Aansluitend op de afbeelding hebben de kinderen geluisterd naar 
het verhaal wat daarbij hoorde en is er geknutseld. Op Kerst-ochtend 
was het dan ook erg mooi om te zien dat “De Ster” compleet werd 
gemaakt met het verhaal van de geboorte van Jezus. Deze ochtend 
mochten we alle knutselwerkjes met het bijpassende verhaal nog 
eens vertellen aan de mensen in de kerk. 
Op Zondag 1 Januari was er een kindernevendienst voorbereid om 
samen met “kinder”-champagne te proosten op het nieuwe jaar. 
Maar helaas er waren geen kindjes in de kerk.  
Zondag 8 Januari hebben de kinderen twee plaatjes van een 
wijnglas geknipt en gekleurd. Als je deze op elkaar plakte kon je zien 
wat Jezus deed op de bruiloft in het Johannes: 2: 1-13. Jezus doet 
een wonder, zo blijkt dat God graag wil geven. Niet alleen in 
moeilijke tijden maar ook als er feest is. 
Zondag 15 Januari konden de kindjes luisteren naar het verhaal 
“Nicodemus komt bij Jezus”. Deze ochtend waren er twee kindjes 
om mee te doen aan een leuke quiz  waarmee je een heerlijke 
snoepspek kon winnen. Er zijn wel wat vraagjes gesteld maar 
bovenal lekker gesmuld van de snoepjes en hebben  ze een 
tekening gekleurd. Toen de bel ging konden we met z’n allen weer 
terug de kerk in. Er waren namelijk nog drie kindjes bij de oppas die 
ook mee terug kwamen. 
 

  



11 
 
De Doopdienst was een zeer feestelijke maar snelle 
kindernevendienst. De consistorie was gevuld met allemaal kleine 
kindjes bij de oppas en “DE NIEUWE AANBOUW” werd hiervoor in 
gebruik genomen.  
De dominee vertelde de kinderen over het dopen en zong voor ons, 
samen met één van de kinderen “Ozewiezewoze”.  
Dit blijkt een doopliedje te zijn onder liednr. 359.  
De straalkachel had de nieuwe ruimte heerlijk verwarmd en in het 
gezellige schemerlicht hebben we met heel veel kinderen drie mooie 
cadeaus gemaakt om de dopelingen “Welkom te heten in onze 
gemeente”. De ouders ontvingen van ons een houten kistje met 
daarop de naam van hun kind, de datum en  de naam van onze 
kerk. Ieder kindernevenkind heeft in dit kistje een tekening gedaan 
voor de dopelingen. 
Afgelopen zondag (29/1) kwamen de kinderen terug in de kerk met 
allemaal een geknutselde kubus. Hierop stonden allemaal gebedjes 
aan God. Bij de overdenking begon de dominee met één van deze 
gebedjes, namelijk: 
“Dank U God, dat U van me houdt. Vandaag evenveel als gisteren 
en eergisteren”. 
 
Antwoorden op de kinderpagina:  
- RESTzin: Ik heb de Meester gevonden 
- Spiegelbeel en ondersteboven:  

Filippus, Natanaël, Andreas, Petrus 
- Zoek de 10 verschillen:  

Kraag en schoen van Jezus, mouw en riem van de vrouw, 
bovenrand en handvat van de kruik, raampje en struik bij de stad, 
heuvel links en steen van de waterput rechts. 
  
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
21-02-1937 Mevr. P. Boudeling-Den Hartog.Steintjeskreek 6. 4675 
RZ A.J.P. 
23-02-1932 Dhr. I.G. de Jager. Gebr.Delhezstraat 1. 4651 ZW 
Steenbergen 
 
Deze, maar ook alle andere jarigen: van harte gefeliciteerd. 
Gods zegen over het nieuwe levensjaar gewenst en een prettige 
dag. 
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UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op 19 januari. 
Enkele punten uit die vergadering: 
Bij de opening haalt de dominee de week van het gebed aan. Die 
staat in het teken van verzoening en terugkijken op 500 jaar 
Reformatie. Vooral kijken naar wat ons bindt i.p.v. zoeken naar 
verschillen. Zo kunnen we samen kerk zijn.We lezen uit Joh. 
15:1t/m8. 
We kijken tevreden terug naar de kerstvieringen  
Volgend jaar valt Kerst op maandag en dinsdag. We moeten ons 
nog beraden over de vieringen. 
Bij het begin van de actie Kerkbalans zal de klok geluid worden. 
Op dinsdagavond repeteert het Thools mannenensemble in onze 
kerk. Zij betalen hier een vergoeding voor. 
De bouw vordert gestaag. 
We hopen de gemeentevergadering op donderdag 9 maart te 
houden. Naast het bespreken van rekening en begroting zal er 
aandacht zijn voor het derde deel van de ZWO actie voor Myanmar 
en zullen we nog wat aandacht besteden aan het liedboek. 
We bespreken ook nog wat praktische zaken rond de doopdienst  op 
22 januari. 
De ouderlingen komen binnenkort nog bijeen om de enquête te 
bespreken. 
De cantorij van de Martinuskerk zullen medewerking verlenen aan 
de dienst op 26 februari. Daarna hopen we koffie te drinken. 
Het koor d’Accord biedt zich aan om tijdens een dienst te komen 
zingen. We besluiten ze te vragen voor de startdienst op 10 
september.. 
In september is Anneke van Strien aftredend als wijkouderling. We 
gaan op pad. Suggesties vanuit de gemeente zijn welkom. Met 
briefjes werken heeft niet zoveel zin. 
Tot zover enkele punten uit een lange vergadering 
Volgende vergadering  na de dienst op biddag op 22 februari. 
 
ENQUETE 
De ouderlingen hebben de antwoorden besproken. Zoveel als 
mogelijk is zullen we op voorstellen en suggesties ingaan. 
Sommige mensen willen weleens buiten het directe kerkgaan om 
iets met elkaar doen. Bij de jongeren vindt u hiervan alvast een 
voorbeeld. Ook zal er een groothuisbezoek georganiseerd worden 
met belangstellenden uit diverse wijken. 
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Maar ook mensen die bijvoorbeeld wel een gespreksgroep voor 
diverse leeftijden zouden willen zullen we hiervoor uitnodigen. 
De ouderenmiddagen zullen we voortzetten zoals we gewend waren.  
Ook tussentijds kunt u altijd met vragen of opmerkingen terecht bij 
de wijkouderling of de dominee. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Al een hele tijd hangen er achter in de kerk een gestreepte 
herensjaal en 2 grijze wollen herenjassen. 
Als u soms thuis een kledingstuk mist, wilt u het dan aan één van de 
kosters doorgeven? 
Datzelfde geldt voor een damesring die op 25 december gevonden 
is. 

Uitnodiging 

U bent van harte welkom om op de koffie te komen.  
Elke eerste maandagochtend van de maand, van  9  tot 12 uur, staat  
er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St 
Philipsland. 6 februari,  6 maart enzovoorts. 
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.   
Groet, Wendy 
Info. 0167 572455    J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
GETELDE COLLECTEN OP 4 JANUARI 
 
Kinderen in de knel Kerstavond € 275,77 
Kinderen in de knel 1e kerstdag 137,50 
Zending deur 38,05 
Coll. Onkosten kerstavond 142,65 
Kerk 127,20 
Onderhoud 174,16 
Diaconie 53,02 
Diaconie deur 154,74 
 

 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 12 FEBRUARI 
 
Zondag 12 februari hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal 
te vieren. Deze keer doen wij dat weer aan tafel. 
Een gezegende dienst toegewenst. 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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AGENDA JONGERENGROEP EN UITNODIGING THEATER 

FILM  Binnenkort willen we als jongerengroep naar de 
film “Storm, letters van vuur” gaan.  Enkele scènes zijn opgenomen 
in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom.  
Het verhaal speelt zich af aan het begin van de reformatie: de vader 
van de 12 jarige Storm wordt gearresteerd. Zijn vader wordt 
beschuldigd van het drukken van een brief van Maarten Luther. 
Storm vlucht met de originele drukproeven in de ondergrondse 
tunnels van de stad. 

 

SIRKELSLAG  

Als we een “AJP-team” kunnen vormen van 5-12 jongeren (evt. 
samen met een andere gemeente) doen we op 3 februari weer mee 
aan Sirkelslag, het spannende online spel voor jeugdgroepen in 
heel Nederland.  
Het thema is “STERK EN DAPPER” en sluit aan bij de 40 dagen 
campagne van Kerk in actie! 

 

  een avondje THEATER iets voor u/jou? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-JSlxurRAhWE1hQKHS8YDZMQjRwIBw&url=https://www.pathe.nl/film/21631/storm-letters-van-vuur&psig=AFQjCNHNgTjOnZnogN-hjiMEUqQHN6bkiA&ust=1485889072032043
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjauMr7xerRAhXKbhQKHS3TA4sQjRwIBw&url=https://www.sirkelslag.nl/young/app&psig=AFQjCNFiF6IoMDUIs33Cds_QKzCdeHkxiQ&ust=1485888894850640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE4qjjxurRAhWK7BQKHZhzAowQjRwIBw&url=https://www.dnk.nl/theater/lang-verhaal-kort-remco-veldhuis/&bvm=bv.145822982,d.Y2I&psig=AFQjCNHQNfqTmg-iBOXPRFqrgtYe95IeJg&ust=1485889170814899
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Op donderdag 23 maart hopen we naar het Chassé theater in Breda 
te gaan, naar “EEN LANG VERHAAL KORT”, een voorstelling van 
Remco Veldhuis. 
Veldhuis vliegt op eigen, komische wijze langs de hoogte- en 
dieptepunten, kortom een samenvatting van de bijbel in 2 uur. De 
kaarten kosten euro 24,00 (eerste rang) en euro 22,00 (tweede rang) 
De vertrektijd zal rond 19.15 uur zijn en we verwachten rond 23.00 
uur weer terug in AJP te zijn! 
Wij hebben alvast een aantal kaarten gereserveerd dus heeft u/ 
heb jij interesse om mee te gaan? Laat het dan z.s.m. weten aan 
Erna tel. 06 10068855/ 0166-662245  E-mail: 
sjvanstrien@hotmail.com 
 of Meta tel. 06 16944785/ 573441   E-mail: metamaas@icloud.com 

 
OM ALVAST TE NOTEREN IN UW AGENDA 
 
De jaarlijkse gemeentevergadering hopen we dit jaar op donderdag 
9 maart te houden. 
We hopen een ouderenmiddag met broodmaaltijd te houden op 
donderdag 13 april.  
 
TER INSPIRATIE 
 
Open mijn hart, 
maak mij tot een ontvankelijk mens. 
Dat ik kan zien wie in nood leeft, 
dat ik de stem hoor van wie lijdt. 
Help mij, God, mijn roeping te verstaan 
op de plaats waar ik leef. 
Dat ik op elke plaats en 
in iedere periode van mijn leven, 
of ik nu jong ben, 
in de kracht van mijn leven, 
of oud, 
of ik nu gezond ben of ziek- 
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn, 
zodat uw Rijk van vrede en liefde, 
van gerechtigheid en verzoening 
gestalte krijgt onder ons mensen. 
 
   Marinus van den Berg  Uit: Medemens 

mailto:sjvanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.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:                                                                 
Gebed voor families op de vlucht voor Boko Haram 
  
Achtergrondinformatie. 
 

Al jarenlang is in Noord Oost Nigeria, Kameroen en Tsjaad sprake 
van buitensporig veel geweld. Veel conflicten worden veroorzaakt 
door onduidelijkheid over grondrechten of oneerlijk verdeelde 
rijkdom. 

De enorme olievoorraad zorgt ervoor dat Nigeria in potentie een van 
de rijkste landen ter wereld is .Toch leeft zeventig procent van de 
bevolking in armoede en kan een derde van de mensen niet lezen of 
schrijven. De rijken worden rijker en er wordt niet geïnvesteerd in 
infrastructuur, een gezond politieapparaat en eerlijke rechtspraak. 
De spanning en frustratie hierover is overal voelbaar en wordt 
uitgevochten via religieuze lijnen.  Alle minderheden eisen hun 
burgerrechten op De terreurbeweging Boko Haram zet de 
tegenstellingen nog meer op scherp. 

In het noorden van Nigeria helpt de organisatie JPRM mensen om te 
werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Met grote gevolgen: door 
samen te werken, worden verschillen tussen mensen overbrugd en 
armoede overwonnen. Christenen en moslims, oud en jong, vrouwen 
en mannen werken samen aan de bouw van een waterput of de 
aanleg van een weg. Die samenwerking zorgt voor meer 
saamhorigheid onder de mensen. JPRM helpt ook bij de organisatie 
van spaargroepen, geeft lessen over vrede en zorgt ervoor dat 
volwassenen leren lezen en schrijven. Het resultaat: een veiliger 
leefklimaat in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de 
bewoners.  Dankzij JPRM blijven dorpelingen in Nigeria staande te 
midden van het vele geweld en de onveiligheid in het land. Kerk in 
Actie steunt de organisatie JPRM bij hun werk om vrede, 
gerechtigheid en verzoening te brengen. 
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Gebed. 
God, 

U die de mensen leven geeft, hoor de roep van families op de vlucht, 
christenen en moslims uit Noord Oost Nigeria, Kameroen en Tsjaad.  
Steun hen bij de zoektocht naar zekerheid, voedsel en naar een 
tijdelijke nieuwe toekomst.  
Behoud hun hoop op vrede en rust terug in hun eigen huis. Al meer 
dan twee jaar zijn 2,5 miljoen mensen verdreven uit hun dorpen in 
Borno State en het gebied rond het Tsjaadmeer.  
Zij vrezen de ontvoeringen, plunderingen en het gruwelijke geweld 
door de strijders van de Boko Haram.  Terugkeer is geen optie.                                                                                                  
Bidden wij voor steun aan hen allen, bij hun dagelijkse overleven, 
voor voedsel, scholing en medicijnen.  
Bidden wij voor al degenen die leven onder de dreiging van geweld 
in het getroffen gebied. 

Hoor onze roep om vrede, hoor hen die U zo hard nodig hebben.  
Zo bidden wij.  
Amen. 

de ZWO-groep 
 
 
MORGENGEBED    Uit: Liedboek zingen en bidden in huis 
                                                                                en kerk  
 
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen 
help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U, 
ik kan het niet alleen. 
 
In mij is duisternis, bij U is licht 
ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 
Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 
Ik ben onrustig, bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 
 
Dietrich Bonhoeffer  
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 ZONDAG 5 FEBRUARI COLLECTE VOOR 
HET WERELDDIACONAAT                                 

 
Vandaag collecteren we voor het 
werelddiaconale werk van  
Kerk in Actie. Centraal staat het werk van onze 
partner Swantara voor nootmuskaatboeren  
op de Noord-Molukken.  
Deze Indonesische eilanden staan van  
oudsher bekend om de nootmuskaat. Meer  
dan de helft van de bevolking leeft van de  
opbrengsten hiervan. De wereldwĳde vraag  
naar de specerĳ is hoog. De boeren op de Noord-Molukken hebben 
echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.  
Door het gewelddadige conflict op de Molukken begin deze  
eeuw gingen boeren de nootmuskaat zelf verwerken.  
Hierdoor zĳn problemen ontstaan met een schimmel. Door de  
slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prĳs voor de  
nootmuskaat.  
Kerk in Actie draagt al enkele jaren bĳ  aan het organiseren en 
trainen van boeren. Als resultaat leveren zĳ  een betere kwaliteit 
nootmuskaat. Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor 
ze sterker staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. Swantara 
besteedt in het bĳzonder aandacht aan vrouwen, omdat zĳ  minstens 
de helft van het werk doen, maar desondanks vaak achtergesteld 
worden. Ze ontvangen een lager loon en krĳgen geen leningen om 
een eigen onderneming op te bouwen.  
In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrouwen. 
Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert. Van harte 
aanbevolen! 
 
VEERTIGDAGEN TIJD. 
 
Vanaf 5 maart is de deurcollecte bestemd voor de projecten van de 
40 dagen tijd. 
 
Sterk en dapper is dit jaar het thema van de veertigdagentijd. 
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Sterk en Dapper. Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen 
en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. 
In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht 
en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk 
lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper, deel als Jezus. Jezus 
deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij 
krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als 
Jezus. En delen zoals Hij deelt. 
 
1. Liefhebben 
Sterk en dapper is jezelf en elkaar liefhebben. Hoe brengt het geven 
en ontvangen van liefde u verder? 
2. Accepteren 
Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren. 
Accepteert u het als het even niet gaat zoals u zou willen? 
3. Overdenken 
Sterk en dapper is keuzes overdenken. Bent u tevreden met de door 
u gemaakte keuzes? 
4. Delen 
Sterk en dapper is delen wat uzelf en anderen verder helpt. Wat kunt 
u delen om een ander sterk en dapper te laten zijn? 
5. Bevestigen 
Sterk en dapper is anderen bevestiging geven. Bevestigt u wel eens 
een ander dat hij sterk of dapper is? 
6. Stimuleren 
Sterk en dapper is elkaar stimuleren. Wat kunt u doen om iemand 
anders te stimuleren om sterk en dapper te zijn? 
  
 
Enkele weetjes:  
 

 Wanneer valt de veertigdagentijd in 2017? 
De veertigdagentijd loopt in 2017 van Aswoensdag 1 maart 
tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16 april is het Pasen. 
 

 Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen? 
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen 
in deze periode vallen. De zondag is de dag van de 
opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een 
feestdag wordt niet gevast. 

 


