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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
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
  4 juni:  PINKSTEREN. 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Pinksterzendingscollecte 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
11 juni: 10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending. 
 
 
18 juni: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
25 juni:  10.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
  2 juli: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: JOP  (Landelijk jeugdwerk) 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD. 
Het volgende nummer van het kerkblad is weer een dubbel nummer.  
Voor de maanden juli en augustus.  
Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 24 juni. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
‘Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen?’ 
 
Bovenstaande regel is een vers uit het Pinksterverhaal zoals Lucas 
ons dat in Handelingen 2 vertelt. Toen de 50ste dag na Pasen, de 
Pinksterdag, aanbrak klonk het geluid als van een hevige windvlaag 
en vlammen van vuur verdeelden zich over de hoofden van de 
aanwezige leerlingen van Jezus.  

Dat beeld doet  denken aan Gods neerdalen op de top (het 
‘hoofd’) van de berg Sinai waar Mozes dan de Tien Woorden van 
God ontvangt. Gegeven aan Israël, maar bedoeld voor álle volken 
der aarde. Want er vindt  een maaltijd plaatst waarbij God zijn 
verbond sluit met Mozes, Jozua en zeventig oudsten. De rabbijnen 
duiden dat getal zeventig als het getal van alle volken op aarde. Alle 
volken mogen deze God leren kennen en delen in Zijn heil. HEER is 
zijn Naam.  De God van uittocht uit het slavenhuis. De God die 
afdaalt om zich met mensen te verbinden en hen met Zichzelf te 
verzoenen. Opdat zijn Naam worde geheiligd, zijn koninkrijk kome 
en zijn wil op aarde geschiede. Tot vreugde van mensen.  Daartoe 
wordt op de Pinksterdag het Paasevangelie verkondigd en de Naam 
Jezus worden genoemd. En dat doet Petrus dan ook in zijn 
pinksterpreek.   

Wanneer God neerdaalt op de hoofden van de leerlingen , en 
Zijn Geest hun levens vervult, ontvangen zij  Woorden van God om 
te spreken. Gericht tot ieder volk op aarde. De hoorders, afkomstig 
uit ieder volk, vragen zich verwonderd af hoe zij deze Galileeërs in  
hun eigen taal horen spreken. Hun moedertaal. En wij vragen ons 
dat wellicht ook af. Hoe kan dat nu dat je opeens Russisch spreekt, 
of Chinees, of Arabisch , of Hebreeuws of Grieks of Zeeuws 
of…noem maar op? Hoe kan dat nou? Zoiets is toch nooit vertoond?  
En zo kun je vastlopen met dit verhaal.  
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Waarbij de één gelooft dat het wel zo is gebeurd, de ander niet.  

Ik geloof dat dit pinksterwonder nog elke dag gebeurt. De 
Heilige Geest is uitgestort en waar mensen van deze Geest worden 
vervuld gaan zij de taal van God spreken. Ontvangen zij de woorden 
van God. Ontvangen zij Jezus, - Hét Woord van God , mens 
geworden in Jezus- ,  als hun Heer en Heiland.  En hun wijze van 
leven de taal van Jezus spreken, wat blijkt uit hun spreken en uit hun 
doen en laten. Want een Woord van God is meer dan een klank. Het 
woord en daad inéén. Het is een Woord dar schept, dat iets goeds 
teweeg brengt. Als de Geest mensen vervult spreken zij de taal van 
liefde en barmhartigheid. De taal van ontferming. De taal van 
compassie, van meeleven en meelijden. En waar deze taal wordt 
gesproken zullen er altijd ook mensen zijn die deze woorden 
verstaan. Uit alle volken der aarde. Ook al spreken ze, letterlijk  
genomen, een andere taal.  
Liefde, oprechte aandacht, echte betrokkenheid is een taal die 
wereldwijd met het hart wordt verstaan.  
Een sprekend voorbeeld  hiervan gebeurde tijdens een maaltijd die 
door een kerkelijke gemeente voor statushouders uit Syrie en Eritrea 
was georganiseerd. Het liep wat stroef. Totdat een autochtoon 
Nederlands  jochie van drie jaar zomaar, opeens, een Syrisch meisje 
van dezelfde leeftijd bij de hand pakte.  En ze stonden samen te 
dansen en te springen en omarmden elkaar. De vrolijkheid spatte 
van hun gezichtjes. En werkte aanstekelijk op de volwassenen. Ze 
spraken , letterlijk genomen, elkaars taal niet, maar wat verstonden 
ze elkaar goed! Zo verbindt de Geest van Christus  mensen met God 
en met elkaar. Het is feestelijk en zinvol om het pinksterfeest te 
vieren. Laten we bidden dat nog velen van deze Geest vervuld 
mogen raken! Onze wereld waarin nog zoveel verdeeldheid heerst, 
ziet uit, bewust of onbewust,  naar zulke Geestvervulde mensen! 
 
UIT DE GEMEENTE 
Riemon Backer, Langeweg 74 verblijft nog altijd  in het ziekenhuis. 
(Erasmus in Rotterdam) . Zijn toestand baart zorgen. Er wordt 
naarstig gezocht naar een behandeling die verbetering brengt.  
Maar wat voor de ene aandoening helpt doet de andere juist 
verslechteren. We proberen met hem en zijn familie mee te leven. 
Dat zij zich allen gesteund mogen weten door de liefde van God en 
mensen.  
Zonder op deze plaats hun namen te noemen, willen we ook denken 
aan anderen die met zorg en ziekte te maken hebben. 
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AFWEZIGHEID PREDIKANT 
Van 6 tot 9 juni vervolg ik de cursus ‘zorg voor de ziel’ die ik in dit 
jaar volg. Aansluitend volgt t/m 5 juli onze vakantieperiode. 
Vanzelfsprekend is voor vervanging gezorgd. In voorkomende 
gevallen kunt u contact opnemen met Anneke van Strien bereikbaar. 
(Tel. 0167-572682). Zij weet wie er waarnemen.  
 
U allen een hartelijke groet, 
 
Ds. Henk van het Maalpad    
 
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op 18 mei. 
Het was een korte vergadering. Enkele lopende zaken werden 
besproken. 
Aan het eind van de vergadering was er nog een gesprek met 
enkele leidsters van de kindernevendienst. 
We zullen het terugkomen van de kinderen van de 
kindernevendienst en van de oppasdienst voorlopig laten zoals het 
was, maar komen er later nog op terug. 
In het kerkblad van de kerken van Tholen en Poortvliet lazen we dat  
Ds. Broere in het huwelijk treedt. We zullen een kaart sturen namens 
onze gemeente. 
 
Uitnodiging opening aanbouw met aansluitend barbecue  
 
Graag willen we u uitnodigen voor de opening van de aanbouw met 
aansluitend een barbecue op 1 juli 2017. 
16.00 uur inloop 
16.15 uur opening 
17.00 uur barbecue 
 
Opgeven via berichtje naar 06 41 16 37 95 (Heleen) of email naar 
heleenvanheemst@online.nl. Of lever uw uitnodiging in in de hal van 
de kerk, als u dat makkelijker vind. We vinden het fijn als u er 
allemaal bij kunt zijn. Mocht u problemen hebben met vervoer, laat 
het even weten bij het opgeven, dan zorgen wij ervoor dat u 
opgehaald wordt! 
 
De barbecue is mogelijk gemaakt door sponsoren, waarvoor hartelijk 
dank! 

mailto:heleenvanheemst@online.nl
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  4 juni: Marjolein de Waard Bram van Nieuwenhuijzen 
11 juni: Erna Verboom Driek van Nieuwenhuijzen 
18 juni: Heleen de Jager Chantal de Jager 
25 juni: Lizette de Waard en Anouk. Christiaan de Waard 
  2 juli:  Ingrid v.d.Velde Dominique van Nieuwenhuijzen 
  9 juli:  Lisa van Splunter Anouk de Jager 
 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 4 juni: Meta van Nieuwenhuijzen 
11 juni: Tessa Backer 
18 juni: Miranda Wisse 
25 juni: Irene Boudeling 
  2 juli:  Marja Potappel 
  9 juli:  Miranda Wisse 
 
KERKTAXI 
  4 juni: Sjaak                          Voor vragen over de kerktaxi kunt 
11 juni: Martijn en Joke           u tot zaterdagavond contact opnemen 
18 juni: Rien en Agnes            met Sylvia Reijngoudt. 
25 juni John en Lisa                Tel. 0167 573717 of: 06 28755011 
  2 juli: Sylvia                         
  9 juli: Bram en Coby 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
  3-06-1941. Mevr.M.Verwijs-Quist.Eendrachtstraat 82. 
                                                                             4675 CS.St.Ph. 
19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. 4675 BP 
                                                                                           St.Ph 
20-06-1944. Mevr. H.C. Jagt. Eendrachtstraat 44. 4675 CS.St.Ph. 
25-06-1941. Dhr. M. Quist. Langeweg 37. 4675 RJ. A.J.P. 
28-06-1932. Dhr. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ. A.J.P. 
28-06-1937. Mevr.v.d.Sluis-Steijn. Plataanstraat 17.4675 AW St. Ph. 
 
Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen 
over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
De bloemen in de kerk zullen in juni verzorgd worden door Marie 
Maas. In juli hoopt Nel Nunnikhoven het te doen. 
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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 de vluchteling 

Achtergrondinformatie. 
Elke 1e zondag van de maand staan we als  Kerk in Actie stil. 
Bij vreemdelingendetentie. Hier in Detentiecentrum Zeist, en elders. 
Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. Bij 
levens die stilstaan, buiten ons blikveld.  Bid u mee? 
 
Gebed voor hen. 
O God, 

U weet hoeveel mensen in deze wereld 
geen vrijheid kennen - 
er is een oorlog gaande in hun land, hun leven is in gevaar 
er is honger, geen huis om in te wonen - 
dus vluchtten zij. 

O God, 
Wij bidden voor de mensen die op hun vlucht naar vrijheid 
gevangen zijn geraakt tussen vele soorten grenzen, 
in vluchtelingenkampen gestopt en detentiecentra 
om daar te blijven, dag na dag, maand na maand, 
levend tussen hoop en vrees. 

We bidden voor de mensen hier in Detentiecentrum Zeist 
die niet in onze vrijheid mogen delen, maar terug moeten 
naar het land waar ze vandaan vluchtten. 
Alstublieft God, sta hen bij op hun lange weg naar de vrijheid. 

Amen. 
 
Gebed voor ons 
 
Moge God ons zegenen met onrust en ongemak over 
gemakkelijke antwoorden en opties; over halve waarheden 
en oppervlakkige beloften. 

Moge God ons zegenen met woede 
over onrecht, onderdrukking en misbruik. 
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Moge God ons zegenen met tranen 
over mensen die lijden onder pijn, verstoting, 
honger en oorlog. 

Moge God ons zegenen met een warm hart en open handen 
dat we blijven werken aan vrijheid, gerechtigheid en vrede. 

Moge God al zijn mensen in nood zegenen 
met troost en de moed om te doorstaan. 

(Naar een Fransciscaner zegenbede) 

de ZWO-groep 
 
NOGMAALS VAN DE ZWO-groep.     
 
In de laatste vergadering heeft de ZWO commissie afscheid 
genomen van Rien v.d. Reest.                                                                                                          
Rien heeft zich vele jaren  als commissie lid ingezet in de Z.W.O. 
Wij willen hem hier hartelijk voor bedanken. 
Op onze volgende vergadering willen we Jan de Waard hartelijk 
welkom heten. Hij heeft ons toegezegd zitting te willen nemen in de 
Z.W.O. commissie.  
 
VAN DE DIACONIE, 
 
De deurcollecte die gehouden is in de 40 dagentijd voor het project  
“Sterke en dappere mensen in Myanmar” heeft € 243,97 opgebracht. 
Inmiddels is dit bedrag overgemaakt naar kerk in actie. 
Op Paaszondag werd de deurcollecte gehouden voor slachtoffers 
van de hongersnood in Afrika. 
Deze collecte heeft het prachtige bedrag van € 514,00 opgebracht. 
Daarnaast werd er  350,00 via de bank overgemaakt. De Z.W.O. 
heeft dit bedrag aangevuld met € 500,00. 
Hartelijk dank voor u gulle giften. 
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CREAMIDDAG EN HIGH TEA  

Zowel de creamiddag als de high tea waren heel gezellig, we kijken 
terug op 2 fijne dagen met elkaar! 
Omdat het thema van de creamiddag “zoals klei in de hand van de 
pottenbakker” was, hebben de kinderen potjes van klei gemaakt en 
caketjes versierd, van deze “eetbare kunstwerkjes” hebben we 
tijdens de high tea van zondag met nog vele andere lekkernijen 
kunnen genieten! 
Ook van de nieuwe aanbouw hebben we al veel plezier gehad, we 
konden er zaterdag fijn knutselen en zondag “onze (ongeveer 40) 
gasten” ontvangen! 
Hartelijk dank voor uw/jullie belangstelling op 20 en/of 21 mei! 
Kinderen en leidsters kindernevendienst 
 
KINDERHOEKJE: 
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Een kijkje bij het kind 

Wat hebben we met de kinderen 
weer een mooie maand beleefd. 
Gestart met het verhaal van Mozes 
en een mooie kroon met de kinderen 
gemaakt. 
Op 14 mei hebben we het gehad over 
Mozes die geroepen werd om zijn 
volk uit Egypte te gaan leiden naar 
het Beloofde Land. Hij vond het fijn 
om hulp te krijgen van Aron.  
Lang hebben we het hier niet over gehad, want voor de moeders 
werd wat moois geknutseld. Ook hebben we gebeden voor de 
kinderen die geen Moederdag kunnen vieren.  
De zondag na de creamiddag stond in het teken van de High tea en 
hebben de kinderen bij terugkomst in de kerk voor ons een lied 
gezongen. De tekst hiervan was mee te lezen via de beamer en 
kregen we foto’s te zien van de inspanningen die op de creamiddag 
geleverd zijn. 
De opdracht van Titus hebben we de laatste zondag van deze 
maand aan de kinderen verteld en uitgelegd.  
De kinderen ontdekte dat het belangrijk is dat ons dagelijks leven 
klopt met wat wij over God geloven en vertellen. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 3 MEI. 
 
Zending deurcollecten €  34,65 
40 dagen project 49,85 
Honger in Afrika 501,90 
Korenavond 411,25 
Ouderenmiddag Pasen 212,35 
Kerk  126,31 
Onderhoud 224,85 
Diaconie (deur) 45,50 
Diaconie 75,07 
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    WORKSHOP                                                          

Met veel plezier hebben velen een Zeeuwse knop 

gemaakt.  

Misschien leuk om te weten tot nu toe is er opgebracht:  

€ 103,= 

Dit bedrag is bestemd voor de kerk. 

Heeft u belangstelling voor een workshop of wilt u één of meerdere  

Zeeuwse knoppen bestellen, neem dan contact met mij op. 

Groet, Wendy Geluk 

06 23272455 /wendyenwim@hetnet.nl 

 

 
 
 

2e pinksteren slaan we over !  
MAAR 

Op maandagochtend 3 juli, 7 augustus, 4 september  

staat de koffie/thee met (ontbijt)koek weer klaar  bij Wendy.  

Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 

Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong & oud” van harte welkom!  

Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail! 

Hogeweg 2, St Philipsland.  

0167 572455 / 06 23272455,  J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
 

OPLOSSING  De opdracht van Titus:  

Titus komt op Kreta 

 
 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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2 juli 2017, collecte Jeugdwerk:  Geen afscheidsfeestjes meer 
 
Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen staan de 
kinderen vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst 
spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze 
nu naar de middelbare gaan en afscheid nemen van de 
kindernevendienst. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment 
opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn 
als we je nog eens in de kerk zien’. 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, wil graag 100% 
van de kinderen betrokken houden! Ook tieners en jongeren op de 
middelbare school. Want elk kind en elke jongere mag zich geliefd 
weten door God. 
JOP biedt plaatselijke gemeenten kennis, netwerk en inspiratie voor 
activiteiten met kinderen en jongeren, zodat er geen 
afscheidsfeestjes meer worden georganiseerd, hoogstens feestjes 
die een nieuw begin markeren. Helpt u mee dit werk mogelijk 
maken?   
 
 
 RIJKDOM 
 
Jezus werd geboren 
en één keer was genoeg 
Eén keer is Hij gestorven 
toen Hij de zonde droeg. 
En ten derde dage 
is Hij opgestaan. 
Eén keer was voldoende 
om ten hemel in te gaan. 
 
Maar nog alle dagen 
sinds het eerste Pinksterfeest 
schenkt Hij aan wie dat vragen 
de rijkdom van Zijn Geest. 
 
Uit: Voor deze gelegenheid. Van Ina van der Beek 
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WAAR TWEE OF DRIE 
 
Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, hoop koesteren 
liefde schenken 
elkaar de hand toesteken 
elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 
als bron van leven. 
 
Met maar twee of drie durft U het aan 
een nieuw begin te maken 
een andre weg te wijzen 
de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, 
voor de klare wijn. 
Zo verandert U eenlingen 
in een volk dat samengaat. 
 
Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 
mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 
uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven. 
 
 
 
Alfred Bronswijk 
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde   
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