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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 
 
  6 maart:  10.00 uur:  Ds. A.G.E. Klap; Heikant 
  1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
13 maart: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
20 maart: 10.00 uur:  Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Totale werk 40 dagen tijd 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
25 maart GOEDE VRIJDAG  19.00 uur: Ds. W Vermeulen Bergen op 
                Geen collecte                                                             Zoom 
 
 
27 maart: PASEN. 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen. Bergen op Zoom 
                 m.m.v. Gelegenheidskoor en kindernevendienst 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  3 april:  10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Teteringen 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD  
Kopij voor het aprilnummer van ons kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk 24 maart.  
 
VAN DE DOMINEE 
 
“Begrijpt u deze tijd nog?’  (n.a.v. Lukas 13 : 1- 9)  
 
Dat was de vraag van een oudere. Velen zullen die  vraag 
herkennen. Ook mensen die jonger zijn. Zo’n vraag, soms  als een 
verzuchting geuit,  verwoordt het gevoel dat je geen of weinig grip 
meer hebt op de berichten die via TV en krant de huiskamer 
binnenkomen. Deskundigen  proberen onze tijd te duiden. Wat is de 
oorzaak en de reden van de gebeurtenissen. Waarom bestrijdt de 
ene bevolkingsgroep de andere in een meedogenlozen 
burgeroorlog? En de ene geloofstraditie de andere? Wat zijn de 
achtergronden? Hoe duiden we deze tijd. Zit er een lijn in? Gaat het 
ergens naar toe? Zo proberen we enigszins grip te krijgen op al die 
nieuwsberichten.  
Ook in het persoonlijk leven kunnen er omstandigheden zijn waarbij 
je naar antwoorden zoekt op ‘waarom’ vragen.  Waarom is dit of dat 
gebeurd? Zit er een reden achter?  En voor gelovigen kan de vraag 
ook zijn: Zit God hierachter? En hoe dan? Heeft Hij er bedoeling 
mee? Een antwoord op zulke vragen helpt om met ingrijpende  
gebeurtenissen om te gaan. Nu begrijp je het beter. Wordt het meer 
hanteerbaar. Nu heb je er grip op en wordt je niet door de 
gebeurtenissen overspoeld.  
 

Op weg naar Jeruzalem, onderweg naar Pasen, raakt Jezus 
in gesprek met mensen die hem wijzen op dramatische 
gebeurtenissen die in deze stad hebben plaatsgevonden.  
(Lukas 13 : 1 - 5)   In de tempel hebben romeinse soldaten een 
bloedbad aangericht onder pelgrims die uit Galilea waren gekomen 
om te offeren. (hun bloed is met dat van de offerdieren vermengd, 
zegt de tekst) Nou waren er in Galilea nogal wat opstandelingen 
actief. Die het de Romeinse bezetter zo lastig mogelijk probeerde te 
maken. Die bezetter heeft nu dus keihard teruggeslagen. Een je 
proeft ‘de verklaring’ die de volksmond geeft: het is de eigen schuld. 
Had men zich maar gedeisd moeten houden. Men heeft het over 
zichzelf afgeroepen.   En dat andere voorval dan? Een toren was 
ingestort waarbij 18 mensen waren omgekomen? 
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 Een noodlottig toeval? Pech gehad? Of is er reden voor, een 
antwoord op het ‘waarom’. Zou God hiermee te maken hebben? 
Heeft Jezus wellicht een antwoord? Nee, dat heeft Jezus niet. Dat 
zal ons misschien verbazen. Jezus weet die gebeurtenissen ook niet 
te duiden. Geen verklaring. In elk geval gelooft Jezus niet in ‘dikke 
bult eigen schuld’ en gelooft Hij evenmin dat God achter zulk onheil 
zit. Jezus laat het ‘waarom’ van de gebeurtenissen maar gewoon 
staan. In díe zin begrijpt ook Hij zijn tijd niet 

 
Maar vanuit een ander gezichtspunt, - of liever gezegd: vanuit het 
gezichtspunt van de Ander- ,  begrijpt Hij de tijd waarin Hij en zijn 
hoorders leven wél. Heel goed zelfs. Heeft Hij immers niet zelf 
gezegd dat met zijn komst het ‘aangename jaar des Heren’ is 
aangebroken. (Lukas 4: 14 e.v.) D.w.z.: versta de tijd waarin je nu 
leeft als de tijd van Gods genade:  Aan armen wordt goed nieuws 
verkondigd. God zelf ziet naar hen om. Degenen die gebukt en 
gebonden leven mogen in vrijheid tot het leven ingaan. Degenen die 
(het) niet meer zien, krijgen nieuw zicht en ontvangen hoop. En oren 
die niet horen worden geopend. De doodse stilte wordt doorbroken. 
Tijd om vrolijk gezang en troostende woorden te kunnen horen. Ook 
hier wordt léven ontvangen. Jezus verstaat zijn tijd op deze wijze. Hij 
is zelf bij uitstek de getuige van deze mateloze goedheid van God. 
Zo  zal Hij heilzaam zijn weg  naar Jeruzalem gaan. Hij zal die 
blijven gaan tot op het kruis.  Ook daar geen verklaring.  Het 
‘waarom’ blijft staan.  (Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten). En tegelijkertijd neemt Jezus met deze woorden  een 
psalmwoord in de mond.  (Ps. 22)  Waarmee Hij Zijn vertrouwen op 
God zijn Hemelse Vader uitspreekt. Gen antwoord op het ‘waarom’. 
En toch de  tijd verstaan als de tijd waarin God genadig is en zijn heil 
zal doen zien. Jezus kruisgang heeft voor ons de weg daartoe 
geopend.  

  
Het is niet toevallig dat in het hart van de ‘veldrede’(Lukas’ 

versie van de Bergrede uit Matteus) de woorden staan: Wees 
barmhartig zoals jullie Hemelse Vader barmhartig is. (Lukas 6; 36) 
Het is nu de tijd van Gods genade en barmhartigheid.  Het is nu de 
tijd waarop mensen mogen zijn als die vijgenboom die vrucht moet 
gaan dragen. (Lukas 13 : 6-9) Het is daartoe nu de hoogste tijd. Je 
geeft er blijk van de tijd waarin je leeft heel goed te begrijpen als 
jouw leven naar anderen toe de vrucht van Gods barmhartigheid 
toont.  



6 
 

 
Begrijpt u deze tijd nog? Nee, niet als het gaat om het 

‘waarom’ van alle gebeurtenissen die via TV en krant de huiskamer 
binnenkomen. Vaak begrijp ik daar niks van.  Ja, ik begrijp deze tijd 
wel vanuit het evangelie: het is de tijd om vanuit Gods 
barmhartigheid en liefde vrucht te dragen. Wij gaan immers op het 
Paasfeest aan!  
 
Uit de gemeente.  
Van Kees en Fanny van Strien- van der Veldt, Lageweg 9,  kwam op 
16  februari het blijde bericht van de geboorte van hun zoon Marco. 
Hij draagt de doopnamen Marco Marinus Cornelis Johannes. Na een 
enigszins moeizame start gaat het nu voorspoedig. We feliciteren 
Kees  en Fanny van harte en zijn met hen dankbaar voor dit wonder. 
En natuurlijk ook de hartelijke felicitaties aan de andere familieleden.  
We wensen allen toe dat Marco zal mogen opgroeien tot mens van 
wie het leven Gods liefde en goedheid zal weerspiegelen.   
Zonder hier namen te noemen weten we dat enkelen uit ons midden 
geen makkelijke tijd doormaken. De één ervaart gelukkige enige 
verlichting of verbetering, maar bij  de ander blijft de situatie 
moeizaam. Oprechte belangstelling blijkt goed te doen. Door 
liefdevolle aandacht weet men dat men niet vergeten is.   Dat de 
Heer hen met zijn kracht en vrede nabij zal zijn.  
 
Overig: 
Nieuwe predikant: 
Wij willen de hervormde gemeente van Sint Philipsland hartelijk 
feliciteren met haar a.s. predikant ds. G van den Berg. Hij is nu nog 
proponent, zoals dat heet: een afgestudeerd theoloog die 
beroepbaar is in het ambt van predikant. Daartoe zal hij op 13 maart 
a.s. in dit ambt worden bevestigd (in de kerkdienst om 9.30 uur) en 
zijn intrede in de gemeente doen ( in de dienst om  14.30 uur).  We 
wensen hem  en zijn vrouw een goede tijd toe. Dat zij zich spoedig 
zullen thuis voelen in de gemeente. En dat collega Van den Berg 
met vreugde en zegen zijn werk zal mogen verrichte. Een 
afvaardiging van onze kerkenraad zal in de middagdienst aanwezig 
zijn.  
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Gemeenteavond: 
A.s donderdag 3 maart  is er de jaarlijkse gemeenteavond.  Naast 
het ‘financiële plaatje’ van onze gemeente wordt toelichting gegeven 
op een mogelijke uitbreiding van ons kerkgebouw. Tevens is er ook 
gelegenheid om datgene te noemen wat u bezig houdt en wat u 
onder de aandacht van de kerkenraad of gemeente zou willen 
brengen.  
 
Groothuisbezoek: 
Maandagavond 14 maart is er een groothuisbezoek voor wijk 4. 
Georganiseerd door ouderling Joke Bomas  samen met Jeanne de 
Jager.  Gemeenteleden van de betreffende wijk hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Op deze avond hopen we op een zinvolle en 
ontspannen wijze van gedachten te wisselen over het thema: ‘Met 
hart en ziel vieren en verbinden’. Als leden van één gemeente zijn 
wij met elkaar verbonden. Immers “we staan in één kaartenbak”. 
Maar op welke wijze ‘lééft’ deze verbondenheid? Daarbij komen 
vragen op als: wat betekent ‘verbinding’ (met de ander en de Ander) 
voor mij? En hoe beleef ik deze verbondenheid  binnen onze 
gemeente? Wat vind ik in onze gemeente? En wat zou ik missen als 
onze gemeente er niet zou zijn? Kortom: hoe vieren en verbinden wij 
met hart en ziel? 
 
Paasmiddag 24 maart 
Op witte donderdag, 24 maart, is er voor groep gemeenteleden van 
60 jaar en ouder de paasmiddag. We kunnen elkaar ontmoeten  in 
het Dorpshuis, van 16.00 – 18.00 uur, rondom een liturgie van zang, 
gedichten, meditatie en gebed. Weet u van harte welkom.  
 
Tenslotte 
U alleen een goede voorbereidingstijd op het paasfeest. En 
vervolgens ook een gezegend Paasfeest toegewenst.  
Met hartelijke groet  
Ds. Henk van het Maalpad  
 
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op woensdag 24 februari na de dienst op 
biddag. Daarvoor kwamen de leden al bij elkaar op 10 februari 
samen met de kerkrentmeesters. 
Tijdens de gemeentevergadering zullen de kerkrentmeesters uitleg 
geven waar ze mee bezig zijn. Als u dit leest is die al voorbij. 
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We zijn nog op zoek naar iemand die Arno Wisse wil vervangen in 
de commissie camping evangelisatie. Informatie kunt u bij Arno 
Wisse krijgen. Ds. van het Maalpad en Joke Bomas zullen de 
intrededienst in de N.H.kerk in Sint Philipsland gaan bezoeken. 
We kijken terug op een mooie uitvoering van het mannenkoor in 
onze kerk, Helaas was het door verschillende (o.a. het slechte weer) 
omstandigheden minder druk dan gehoopt. 
We spreken uitgebreid over de jongeren. In april zal er weer een 
jeugddienst gehouden worden. De diaconie doet weer mee aan de 
paasgroetenactie.  
Er wordt hard gewerkt om een multi mediale markt te organiseren. 
Hierover wordt u later uitvoerig geïnformeerd.  
Tot zover enkele punten.  
 
GELEGENHEIDSKOOR  -   PAASDIENST 
 
Maandagavond 29 februari  zijn we weer gestart met het 
gelegenheidskoor om te repeteren voor Pasen. 
We waren met 20 personen en het repeteren ging al redelijk goed. 
Graag  zouden we nog wat zangers en zangeressen erbij hebben, 
dus kom fijn met ons meedoen op maandagavond half 8 in onze 
kerk. 
De dirigente Annet de Ruijter heeft met Pasen 2 kooruitvoeringen, bij 
ons in de Anna-Jacobapolder en in de kerk in Lepelstraat. 
Helaas moet ze daarom dan bij ons in de Paasdienst  al voor de 
preek weer weg, om  naar Lepelstraat te gaan. 
Sommige mensen vinden dat storend, maar het kan in dit geval niet 
anders. 
Een optie om de dienst een half uur vroeger te laten beginnen is ook 
niet zo makkelijk, 
omdat  in die zaterdagnacht de zomertijd begint en we een  uurtje 
korter hebben. 
Voor sommige leden die ook op zondag eerst moeten werken, is 
dat  moeilijk in te lopen. 
De Paasochtenddienst is dus gewoon om 10 uur. 
Voor de preek met medewerking van het Gelegenheidskoor, en na 
de Preek krijgen de kinderen van de kindernevendienst 
tijd voor hun Paasproject. 
Komt allen want het belooft weer een prachtige Paasdienst te 
worden. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  6 Maart: Lizette de Waard Anouk de Jager 
13 maart: Daphne van  Nieuwenhuijzen. Bram van Nieuwenhuijzen 
20 maart: Marjolein de Waard Dominique van Nieuwenhuijzen 
27 maart: Heleen de Jager  Christiaan de Waard 
  3 april:   Marcia Backer  Driek van Nieuwenhuijzen 
10 april:   Erna Verboom  Chantal de Jager 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  6 maart: Judith Uijl 
13 maart: Irene Boudeling 
20 maart: Marja Potappel 
27 maart: Miranda Wisse en Irene Boudeling  
  3 april: Tessa Backer 
10 april: Meta van Nieuwenhuijzen 
 
KERKTAXI 
  6 maart : Bram en Coby 
13 maart: Martijn en Joke 
20 maart : Sylvia 
27 maart : John en Lisa 
  3 april: Sjaak, Sylvia 
10 april: Rien en Agnes 
 
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 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG                                                   

13-03-1940: Dhr. A.A. van Nieuwenhuijzen. Oostdijk 53.4675 RE 

                                                                                 St.Philipsland 

15-03-1945. Dhr. J Boudeling. Langeweg 2d.4675 RL  A.J.P. 
Onze gelukwensen met uw verjaardag. 
Ook alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd, een fijne dag 
gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In maart zal Rita Boudeling de bloemen in de kerk verzorgen. 
In april hoopt Riet Wisse dat te kunnen doen. 

mailto:sylvia.reijngoudt@hotmail.nl
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GETELDE COLLECTEN OP 3 FEBRUARI 
Onderhoud € 170,11 
Oecumene 59,65 
Kerk 126,35 
Diaconie deurcollecte 80,52 
Diaconie 35,70 
Zending deurcollecte 73,72 
 
PAASGROETENACTIE 2016 

 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in 
binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de 
groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben vrouwen in 
de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40dagentijdproject 
van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander.” In hun 
gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: “"Het zetten van een 
stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap 
zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het 
verleden duister is.", die te vinden is achterop de kaarten. 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 6 maart 
2016 kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en ondertekenen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, 
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u 
ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als 
de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten 
en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk 
werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als 
mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
De diakenen 
 
Tips voor het versturen van dubbele kaarten 
Deze gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet 
alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij 
met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. 
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 Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene 
schrijven, en uw naam (zonder naam is het geen hartelijke groet!). 
Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of 
woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. 
Onderste kaart Schrijf niets op de onderste kaart, maar plak daar wel 
een postzegel op. De onderste kaart kan de gedetineerde namelijk 
zelf versturen. Dit is een bloemenkaart (geen paasgroet), zodat 
gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. 
De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan; 
zo kunnen de gedetineerden contact houden met hun gezin en 
familie. Dat betekent veel voor hen. Omdat het dubbele kaarten zijn, 
verzendt u deze in een envelop met postzegel. De enveloppen 
hebben wij al voorzien van een adres, wilt u zelf de envelop 
frankeren? 
De enkele kaart 
Deze kaarten zijn al voorzien van een adres. U kunt hier een 
postzegel op plakken en een wens en uw naam opzetten. 
Uiterlijk 17 maart a.s. op de post. 

 
ACTIE KERKBALANS                                                                        
De eerste telling van de toegezegde vrijwillige bijdrage in de Actie 
Kerkbalans 2016 heeft het bedrag van € 21.440 opgeleverd voor de 
kerk en € 3.025 voor de ZWO. We hebben ongeveer 90% van de 
strookjes retour ontvangen dus mocht u het nog niet ingeleverd 
hebben, wilt u het dan alsnog doen? Een hartelijk dankjewel voor 
alle mensen die geholpen hebben de enveloppen uit de delen en 
weer op te halen! 

 
UITNODIGING                       
       
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Op maandagochtend  7 maart, 4 april (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 
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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:                   
Bericht uit Kameroen 

We ontvingen vanuit Kameroen , van de Emmanuel Sisters te Bafut, 
een prachtige en inspirerende rondzendbrief over hun werk daar. 

Werk dat wij als gemeente al vanaf het prille begin ondersteunen, 
sinds Ds. Boersma hiervoor aandacht vroeg in zijn periode als 
predikant bij ons in Anna Jacobapolder 

Ds. Boersma liet in 1999 hierover optekenen in de Eendrachtbode: 
In Kameroen wonen de gehandicapte vrouwen Anna en Judith, 
leden van de protestantse kloostergemeenschap Emmanuel Sisters 
in Bafut, West-Kameroen. Zij wonen momenteel in een gehuurd 
huis, met daarbij een stuk land om te bebouwen. Het is hun droom 
om, met hulp van anderen , een huis te bouwen en uit te groeien tot 
een leefgemeenschap waarin gebed en werk hand in hand gaan. 
Waar gehandicapte meisjes/vrouwen kunnen schuilen en leren. 

En zie nu deze rondzendbrief, hun droom wordt werkelijkheid ! 

Een nieuw zorgcentrum, een nieuwe bakkerij, een viskweekvijver in 
aanleg, meerdere toiletvoorzieningen toegankelijk voor voor de 
gehandicapten gebouwd, wekelijkse medicijnverstrekking aan 200 
epilepsie-patiënten, en er worden waar nodig rolstoelen verstrekt. 

Kijkt u maar, is dat niet geweldig? 

Toen wij deze rondzendbrief zagen was dan ook meteen de 
gedachte: dit willen we graag aan allen laten zien, kan dat? En dat 
bleek te kunnen, met onze dank aan Miranda en Joris Wisse, die 
deze rondzendbrieven om niet voor ons afgedrukt hebben. Dus 
bieden wij u graag deze rondzendbrief uit Kameroen aan. 

de ZWO-groep 
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DE ZWO VRAAGT OOK UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: 

Zoals u gezien heeft staat er een groene doos in de hal van de kerk.                             
Hierin verzamelen we lege cartridges en/of gebruikte mobiele 
telefoons.                                                                                                             
De mobieltjes worden verkocht aan bedrijven: de mobieltjes worden 
gereviseerd en de cartridges gereinigd en opnieuw gevuld, waarna 
ze bij nieuwe gebruikers terecht komen.                                                 
Van de niet bruikbare telefoons worden de kostbare grondstoffen op 
milieuvriendelijke wijze gescheiden en opnieuw gebruikt.                 
Het geld wat hiermee wordt ingezameld is onder andere bestemd 
voor:                                                                                               
Vrouwen in Papoea.                                                                                            
Ze worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. 
Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. In het vormingscentrum P3W 
leiden ze de vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen 
bouwen aan de kerk en de samenleving. 

Een huis voor Rwandese weeskinderen.                                                 
De organisatie zoekt opvangfamilie voor de kinderen en regelt 
onderdak en scholing voor kindgezinnen. Het is de enige Rwandese 
organisatie die voorlichting geeft over hiv/aids aan jonge kinderen.  
In 1994 werd meerendeel van de kinderen wees door oorlog. 
Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. 
Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. 

Als u een lege cartridge heeft of een oude mobieltje in de kast heeft 
liggen. Gooi ze in de groene doos in de hal! 

KERKOMROEP 

Alweer ongeveer een half jaar zijn we inmiddels aangesloten bij de 
kerkomroep. De diensten worden via een internetverbinding live 
uitgezonden via de website www.kerkomroep.nl. Als u zoekt naar 
kerken in Sint Philipsland staat daar de Gereformeerde Kerk tussen.  
Heeft u geen internetverbinding en bent u wegens ziekte verhinderd 
om de kerkdiensten te bezoeken dan kunt u meeluisteren via een 
“luisterkastje”dat via een telefoonlijn verbonden kan worden met de 
kerkomroep. Wilt u er meer over weten dan kunt u contact opnemen 
met Natalie Nuijens of Gert Jan en Heleen de Jager 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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IK GA. ZET EEN STAP NAAR DE ANDER 
.6 zondagen voor Noord Ghana. 
Voor het trainingscentrum van de Presbytiaanse kerk. Het centrum 
waar Jasper en Mary Maas les geven en  uitgezonden zijn door de 
classis Zierikzee. Goed opgeleide voorgangers en kerkelijk werkers 
zijn daar hard nodig. 
In Noord Ghana is veel armoede. Vrouwen moeten daar heel veel 
werk doen. Weinig mensen kunnen lezen en schrijven. 
Terwijl jonge mensen graag de bijbel willen lezen en zich willen 
verdiepen in het geloof. 

 
Periodieke gift 

Giften aan de kerk en aan goede doelen (met een zogenaamde 

ANBI-status) mogen worden afgetrokken voor de 

inkomstenbelasting. Daarbij geldt een ondergrens van 1% en een 

bovengrens van 10% van het inkomen voor het totaal van alle giften. 

Sinds 2014 is het mogelijk om in een onderhandse overeenkomst 

vast te leggen dat gedurende tenminste vijf jaar telkens hetzelfde 

bedrag bijgedragen zal worden aan de kerk. Het grote voordeel 

daarvan is dat met zo’n overeenkomst de drempels niet worden 

toegepast en de bijdragen die vallen onder de overeenkomst, dus 

volledig van de belasting afgetrokken mogen worden. De drempel 

blijft wel gelden voor uw andere giften. Hoe hoog het 

belastingvoordeel is, verschilt per situatie. Een periodieke 

overeenkomst kan dus financieel voordeel opleveren. 

In de overeenkomst legt u vast dat u gedurende tenminste vijf jaar 

telkens hetzelfde bedrag zult bijdragen aan de kerk. De overeen-

komst eindigt wel automatisch bij uw overlijden (of van een ander, 

bijvoorbeeld uw partner, als u daarvoor heeft gekozen). En als u 

arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, mag de 

overeenkomst worden beëindigd. 

Als u zich niet aan de overeenkomst kunt houden, bijvoorbeeld 

omdat uw inkomsten dalen of omdat u verhuist, dan kan dat tot 

problemen leiden. De kerk zal u niet dwingen om de overeenkomst 

na te komen als uw omstandigheden zich wijzigen. Maar de 
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Belastingdienst kan dan van oordeel zijn dat u in eerdere jaren 

onterecht belastingvoordeel hebt genoten. 

Meer informatie over de voorwaarden voor een periodieke gift kunt u 

vinden op: www.belastingdienst.nl/giften.De formulieren en een 

folder met de hele uitleg kunt u in de hal van de kerk vinden. Ook 

kunt u ze op de gemeenteavond meenemen. 

 
STREEP DE VOLGENDE WOORDEN WEG: 

LAZARUS – MARTHA – MARIA – BETHANIE – JEZUS – GRAF – OPSTANDING – 

STEEN – DOEKEN – VERDRIET – BEGRAVEN – VRIENDEN – DISCIPELEN – LEVEN – 

BROER – ZUS 

D O V E R D R I E T B 

 I D P S U R A Z A L E 

S E M S T E E N H N G 

C M A R T H A R E E R 

I N R E Z A U S I V A 

P E I S T E N R K E V 

E K A R D A N D D L E 

L E B E T H A N I E N 

E O V R I E N D E N D 

N D J E Z U S F A R G 

B R O E R O O D S U Z 

 


