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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 
  8 november: 10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
15 november: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant.  
                                      Herdenking overledenen afgelopen jaar 
 1e collecte: Pastoraat eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
18 november. Dankdag. 19.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op 
                       Collecte: Dankdagcollecte voor de kerk           Zoom                               
 
22 november: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
29 november: 10.00 uur: Ds. M de Zeeuw; Zierikzee. 1e advent. 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 6 december: 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 volgende kerkblad (decembernummer)  ontvang ik 
graag uiterlijk zaterdag 28 november.    Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 

 
Een wiebelende hangbrug in de mist en de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. 
 
In China is vorige maand  een hangbrug heropend die in een 
natuurpark twee bergkammen met elkaar verbindt. De hangbrug is 
300 meter lang en hangt op een hoogte van 180 meter. 
(vergelijkbaar met hoogte van de Euromast in Rotterdam  , die 185 
meter hoog is.) De brug hing er al, maar wat hem sinds de 
heropening zo bijzonder maakt is dat  de vloer nu geheel van gehard 
glas is.  
Op internet staat een foto  van twee toeristen op die brug, die ook 
nog schijnt te wiebelen. Zo te zien schuifelen ze onzeker naar de 
overkant. Die overkant is overigens niet te zien want er hangt 
daarvoor teveel mist.  Wel kan je, al wiebelend,  nog net de bodem 
van het ravijn zien. Ik kom op dit beeld terug. 

Zondag, 1 november jl., was de evangelielezing , volgens het 
leesrooster,  Marcus 12: 18-27. Sadduceeën ( een stroming waartoe 
veel priesterfamilies behoorden) vragen Jezus naar de opstanding 
uit de dood,  waar zij overigens zelf niet in geloven.  Deze lezing is 
niet toevallig gekozen  want een zeer groot deel van de Christelijke 
Kerk vierde deze afgelopen  zondag Allerheiligen, gevolgd op 2 
november door Allerzielen. In veel protestantse kerken worden  de 
overledenen van het afgelopen (kerkelijke) jaar op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar herdacht. In onze gemeente doen wij dat dit 
jaar op 15 november.  

Ik laat even allerlei informatie m.b.t. de Sadduceeën  en hun 
overtuigingen achterwege en richt me op het antwoord dat Jezus 
hen geeft. Wij hadden misschien wel gehoopt dat Jezus ons 
daarmee wijzer zou maken over het leven na de dood. Die wens is 
menselijk en begrijpelijk. Helemaal als je zelf een geliefde hebt 
verloren waarvan je geen afscheid wilde en kon nemen. ‘Het kan 
toch niet dat degene die jij in jouw liefde vasthoudt, zomaar ‘weg’ 
zou zijn als je hem of haar hebt moeten loslaten bij het graf of in het 
crematorium?’ Daar loslaten is al ongelooflijk schrijnend. En wat zou 
je graag weten hoe het nu met hem of haar gaat.                           
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Wat zou je graag nog even samen willen praten. Even weer samen 
zijn. Maar dat gaat niet.  

Wat wéten wij eigenlijk over leven na de dood?   
Het is ermee als met die toeristen op de ‘angstige’ hangbrug. Ze zien 
de overkant niet.  Weten niet hoe het daar uit ziet. Weten niet eens 
of ze daar überhaupt verder kunnen. En wie zegt dat die glasplaten 
hen houden. Ook Jezus vertelt ons geen informatie over het leven 
na de dood.    Maar wel iets anders. Tegen de Sadduceeën zegt Hij:  
God maakt zich aan Mozes bekend als ‘de God van Abraham, de 
God van Isaak en de God van Jacob’. Ook al zijn die aartsvaders 
allang overleden.  De Eeuwige kent hun namen en wil dat weten 
ook. Hij draagt ze op Zijn hart. Hij is met hen ‘getrouwd’ want Hij 
heeft met hen een verbond gesloten. En vriendschap met de 
Eeuwige is eeuwige vriendschap (uitspraak van H. Kuitert)  Jezus 
zegt:  ‘Hij is geen God van doden, maar van levenden’. Zijn liefde is 
Eeuwige liefde. God zorgt ervoor dat wij niet zoekraken maar 
bewaard blijven. Het gaat Jezus niet over kennis hebben van leven 
na de dood, maar om kennis hebben aan de Eeuwige die Hij zijn 
Vader noemt. En deze kennis wekt vertrouwen in leven en bij 
sterven.  Zoals twee mensen die van elkaar houden elkaars 
vertrouwen wekken.  

De toeristen op de hangbrug zullen waarschijnlijk wel verder 
gaan. Niet omdat ze de overkant zien, maar omdat zij vertrouwen 
hebben in de ontwerpers en  bouwers van de hangbrug. 
Zoals gezegd: wij weten eigenlijk niets van ‘de overzij’. Maar we 
geloven dat God de Heer in Zijn liefde voor mensen hen niet loslaat. 
Al kan dat geloven juist in tijden van verdriet en zorg moeizaam zijn 
omdat dan  ‘de brug zo wiebelt en  het soms  zo mistig is’.  

Als wij op 15 november in ons midden de namen noemen 
van  hen die ons ontvallen zijn willen we dat als gemeenschap van 
Christus  in het vertrouwen doen. Zondag 1 van de Heidelbergse 
catechismus zegt het zo: “Wat is uw enige troost zowel in leven als 
in sterven?” Het antwoord begint met de woorden:  “Dat ik met 
lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven niet mijzelf toebehoor, 
maar het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus.”  
 
UIT DE GEMEENTE 
Brina Jagt staat, na de uitslagen van onderzoek, opnieuw een 
langdurige chemokuur te wachten. Het verloop van zo’n  eerdere 
kuur maakt dat zij daar erg tegen op ziet. We wensen haar toe dat zij 
in alle onrust de nabijheid van God zal mogen ervaren. 
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Leendert Bolier kreeg enkele weken terug slecht nieuws te horen.  
Hij heeft besloten af te zien van verdere chemo behandeling. Dat hij 
in deze situatie zijn weg zal kunnen vervolgen  in de wetenschap dat 
niets en niemand hem zal kunnen scheiden van de liefde van God. 
Dat wensen we ook echtgenote  Janny toe.   
 Riemon Backer moest opnieuw worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Hopelijk slaat de medicatie aan en komen krachten terug 
zodat thuiskomst niet al te lang op zich laat wachten. Dat hij, maar 
ook  zijn gezin en familie, God in alles als betrouwbare Naaste nabij 
zal mogen weten. Matty Neele-Quist heeft zicht op een andere 
woning in Sint Philipsland. Wanneer de verhuizing zal plaatsvinden 
is nog niet bekend maar we wensen haar van harte toe dat zij zich 
daar snel thuis zal mogen voelen.  
Van anderen, hier niet met name genoemd, weten we dat zij hun 
ziekte, zorgen en verdriet thuis met zich meedragen. We wensen 
allen volharding en troost van Christus toe. Sommigen missen 
daarbij ook het niet kunnen samenkomen met de gemeente om te 
zingen, te bidden en te luisteren. Natuurlijk is er de mogelijkheid van 
‘kerktelefoon’ maar ‘live’ bijwonen is toch anders.  Desondanks wil ik 
toch nog eens de aandacht vestigen op de mogelijkheid van 
‘kerktelefoon’. Het systeem werkt nu anders dan vroeger, maar 
zeker niet minder. Degenen die ‘op internet zitten’ kunnen de dienst 
beluisteren (tot ongeveer zes maanden na de betreffende zondag).  
Zie daarvoor de website van onze gemeente.  
 ( anna-jacobapolder.protestantsekerk.net )  
 
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN. 
Zoals in de meditatie is vermeld gedenken wij onze overledenen op 
15 november a.s. in een kerkdienst waarin collega ds. Klap zal 
voorgaan. Wij gedenken in dankbaarheid: 
Anna Wagemaker-Knoop,   geb. 31-03- 1951,  overleden 23 -01- 
2015 
Jacoba Dirkje v.d.Reest-Wesdorp,  geb. 20-01-1922,  overleden 10-
02-2015 
Jan Voshol, geb. 23-02- 1927, overleden 28-05- 2015 
Adriana Leendrina (Wendy) Verhage,  geb. 04-01- 1996, overleden 
13-07-2015 
Hun namen worden in de dienst genoemd en wij doen dat in het 
vertrouwen dat ook de Heer, de Levende,  hun namen voorgoed 
kent en bewaart voor Zijn toekomst. 
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KINDEREN EN HET HEILIG AVONDMAAL. 
In het vorige kerkblad hebt u kunnen lezen dat de kerkenraad 
besloten heeft om ook kinderen toe te laten aan de tafel van de 
Heer. Bij dit besluit past een goede voorbereiding. Voor de kinderen 
en hun ouders allereerst, maar niet minder voor de hele gemeente. 
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop 
het Avondmaal wordt gevierd. De ouders dragen de verantwoordelijk 
voor het al dan niet laten  deelnemen van hun kinderen aan dit 
sacrament. Een eerste toerustingsmoment voor de gemeente zal zijn 
op een zondagmorgen na de kerkdienst. Dan wordt ook de behoefte 
gepeild aan vorm en inhoud van verdere voorbereiding. Omdat op dit 
moment nog over de datum wordt gesproken kan deze pas in het 
volgende kerkblad bekend worden gemaakt. Wordt dus vervolgd.  
 
KRINGWERK 
Op 4 avonden komt de groep 30 + bij elkaar om te spreken over 4 
‘ongemakkelijke’ Bijbelverhalen. Ongemakkelijk in relatie tot wat wij 
zien, horen en ervaren in ons dagelijks leven. We zoeken naar een 
uitleg waar we in onze tijd mee uit de voeten kunnen. En denken 
daarbij na over Bijbelgebruik.  De eerste avond is inmiddels 
geweest. Maar wie interesse heeft kan gerust op de komende 
avonden aanschuiven. De eerstvolgende is: 
Woensdag 25 november om 19.30 uur in de kerkenraadskamer 
Thema: Een wrede oorlogstactiek. (maar wel effectief!) 
Tekstgedeelte: Psalm 137     
Van harte welkom. 

 
VANUIT HET PASTORAAT 
.Inmiddels zijn, met de komst van Joke Bomas, de pastorale 
ouderlingen weer voltallig. Daarom is opnieuw gekeken naar de 
wijkindeling. Die zal binnenkort  voor u beschikbaar zijn, zodat u kunt 
zien welke ouderling uw wijkouderling is.  Ook hopen we de behoefte 
aan een (vorm van) groothuisbezoek te peilen. Het blijkt dat er door 
sommigen  gevraagd wordt naar een avond waarop, naast 
ontmoeting, ook met elkaar over een bepaald onderwerp van 
gedachten kan worden gewisseld. Natuurlijk hoeft u wat dit peilen 
betreft niet te wachten totdat de ouderling of bezoekmedewerker er 
naar vraagt. U kan het rustig eerder bekend maken bij één van de 
kerkenraadsleden 
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OUDERENMIDDAG 
Op 10 november hopen we weer een contactmiddag te hebben. Van 
15.00 uur - 17.00 uur in het Dorpshuis. We willen dan liederen 
zingen en noemen die ons ter harte gaan. Soms kun je zowel in 
blijde als in droeve dagen geen woorden vinden om het uit te 
drukken. Een lied vertolkt dan wat je op andere wijze niet onder 
woorden kunt brengen. Veel mensen hebben een speciale 
herinnering bij een bepaald lied. Of zingen graag lievelingsliederen 
Onze organist, Arend Stander zal deze middag ook aanwezig zijn 
om ons zingen te begeleiden. U kunt u opgeven tot en met vrijdag 6 
november bij Jan Nell of Anneke van Strien. 
  
Tenslotte: 
U allen een hartelijke groet, 
 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad kwam op donderdag 29 oktober weer bij elkaar. 
Bij de opening las de dominee o.a. een gedeelte voor uit het boek: 
Als er een God is van Karel Eijkman. Hieruit werd duidelijk hoe een 
verhaal over Bartimeüs ook voor ons nu iets kan betekenen. 
Verder waren er veel terugblikken: de creamiddag en de 
schooldienst. 
Van de diakenen kregen we de begroting voor 2016 te bespreken. 
De 1e gespreksgroepen zijn ook weer begonnen. 
De kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. 
De kerkrentmeesters moeten nog vergaderen.  
Er is een avond afgesproken voor de contactpersonen. 
De dienst waarin we de overleden leden van onze gemeente en alle 
andere mensen die overleden zijn willen gedenken hebben we 1 
week vervroegd. Dit zal gebeuren tijdens de dienst waarin Ds. Klap 
voorgaat.  
Inhoudelijk en praktisch wordt ook de gang van zaken rondom de 
avondmaalsviering besproken. 
Riet Wisse zal ons vertegenwoordigen tijdens een bijeenkomst van 
kerken en burgerlijke overheid. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
Volgende vergadering: woensdag 18 november, na de dienst op 
dankdag. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  8 november: Heleen de Jager.  Levi en Aaron Geense 
15 november: Marja Potappel Anouk de Jager 
22 november: Erna en Marcia Dominique van Nieuwenhuijzen 
29 november: Lizette de Waard Driek van Nieuwenhuijzen 
  6 december: Daphne of Lisa Chantal de Jager 
13 december: Marjolein de Waard Bram van Nieuwenhuijzen 
 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  8 november: Geen kindernevendienst (Brabantse Waldienst) 
15 november: Natalie Nuijens 
22 november: Judith Uijl 
29 november:  1e advent: Meta/Tessa/Fanny 
  6 december:  2e advent: Irene Boudeling 
13 december:  3e advent  Miranda Wisse 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In november verzorgt mevrouw Nel Nunnikhoven deze. 
Gedurende de adventsperiode en de kerst zal de kerstcommissie dit 
verzorgen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
16-11-1943: Dhr.C.A. Groeneveld. Gladiolenstr. 46.4675BB St.Ph. 
01-12-1945: Mevr. F.F.B. Groeneveld-v.d. Hoeven. Gladiolenstraat 
                                          46, 4675 BB St. Philipsland. 
Beide jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig zijn onze 
hartelijke gelukwensen. Een fijne dag toegewenst en Gods zegen 
over het nieuw begonnen levensjaar. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 7 oktober 
Onderhoud € 234,05 
Jeugdwerk eigen kerk 73,95 
Kerk en Israël 59,55 
Vredesweek 45,85 
Kerk 51,20 
Diaconie deur 51,30 
Diaconie 56,83 
Noodhulp Syrië 212,80 
Zending deur 124,24 
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Kerktaxi 
Vanaf heden is het mogelijk om met de kerktaxi naar de kerk te 
komen. 
Iedere zondag zal er iemand uit de omgeving bereid zijn om mensen 
zonder vervoer naar Anna Jacobapolder te brengen.  
Doordat nog niet alles tot in de puntjes is gecoördineerd met de 
mensen die als taxi willen fungeren, zal dit tot die tijd door een en 
dezelfde persoon worden gedaan. 
Wilt u iedere zondag worden opgehaald of is het slechts een keertje 
eenmalig, of heeft u vragen, neem dan contact op met 

 Sylvia Reijngoudt 

 0167 573717/ 0628755011 

 sylvia.reijngoudt@hotmail.nl (niet .com!) 
U kunt mij bereiken tot uiterlijk zaterdagavond.  
 
BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS 
‘Draagt u ook een steentje bij?’ 
 
De actie heeft tot 26-10-2015 het geweldige bedrag van € 2.391 
opgebracht. Iedereen hartelijk dank daarvoor!! We zijn momenteel 
bezig met het inventariseren van de verschillende mogelijkheden en 
het opvragen van offertes. We houden u natuurlijk op de hoogte van 
het verdere verloop. 
 
KOM IN ACTIE  15 en 22 november. Hulp voor Helden 
Wij proberen een actieve gemeente te zijn. De afgelopen weken 
hebben we al actie gevoerd voor onze eigen kerk. En er zijn 
schoenendozen gevuld voor de actie actie4kids. 
Ook nu vragen we uw medewerking. Op de zondagen 15 en 22 
november staat er in de hal een doos waarin u kerstkaarten kunt 
doen voor de actie: Schouderklop en Opsteker.  
Schouderklop en opsteker                                                           
Militairen die van huis zijn voor langdurige missies en intensieve 
oefeningen, moeten veel missen. Zij moeten het maanden stellen 
zonder partner en kinderen, familie en vrienden. Tel daarbij op de 
gevaren die zij moeten trotseren en u begrijpt dat deze militairen een 
bemoediging uit Nederland bijzonder waarderen. Dat geldt ook voor 
hun familieleden. Het thuisfront. Zij missen niet alleen hun partner, 
zoon of dochter, broer of zus, maar maken zich vaak ook zorgen. 
Een meelevend bericht is dan een steun in de rug! 

mailto:sylvia.reijngoudt@hotmail.nl
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Verzending 
In samenwerking met Defensie zorgt Hulp voor Helden ervoor dat de 
kaarten op hun bestemming komen. De Schouderkloppen  worden 
afgeleverd bij de militairen op missie. Daarnaast worden de 
Opstekers afgeleverd bij de familie thuis. U kunt zich vast en zeker 
voorstellen hoe het is als een partner of familielid op missie is. Laat 
uw medeleven blijken aan de families die dit meemaken. 
De kaarten kunt u adresseren: 
 
Aan een uitgezonden militair of : aan het thuisfront. 
 
Als kerk hebben we verzamelenveloppen die we naar de actie 
sturen. 
U kunt ze groeten of kerstwensen sturen. Uw naam mag, maar een 
adres liever niet.  
Meer informatie vindt u op www.hulpvoorhelden.nl 
 
 
 
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.  7 december en dan weer in het nieuwe jaar. 
Daarover leest u in het volgende kerkblad. 
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.   
Groet, Wendy 
Info. 0167 572455    J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
GELEGENHEIDSKOOR 
Op maandagavond 26 oktober zijn de repetities van ons 
gelegenheidskoor weer begonnen. 
We repeteren voor de Kerstavonduitvoering, en we hopen dat er 
weer veel mensen mee komen zingen. 
We zingen heel verschillende liederen. In verschillende stijlen. 
We starten om 19.30uur, en met een korte pauze gaan we  door tot 
21.30uur. 
Het koor is voor alle leeftijden, en iedereen is welkom.  
Kom eens langs op maandagavond, en zing gezellig mee! 
Op geven bij Marian Nell : 0167572796 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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ZWO-project: “The Leprosy Mission Myanmar”  
 
Dit jaar zouden wij als ZWO, i.v.m. ons driejarig project in Myanmar, 
tesamen met de gemeenten van Bergen op Zoom, Halsteren/Nieuw-
Vossemeer en Zevenbergen, ons willen richten op The Leprosy 
Mission Myanmar, een organisatie welke deel uitmaakt van The 
Lepra Mission 
International, die 
strijdt voor een wereld 
zonder lepra.  

 
Lepra behoort helaas 
nog niet tot het 
verleden. Jaarlijks 
raken 
honderdduizenden 
mensen in Azië, 
Latijns Amerika en 
Afrika besmet;  
ook in Myanmar raken nog velen besmet met de leprabacterie. 
Mensen met lepra worden vaak verstoten uit hun gemeen-schap. De 
ziekte wordt in veel culturen gezien als een straf van god of goden. 
Dit stigma is zo groot dat mensen die ziek zijn meestal te laat naar 
de dokter gaan. Niemand wil immers de diagnose lepra.  
In Myanmar wonen leprapatiënten vaak bij elkaar in kleine dorpen, 
door de angst van hun omgeving voor besmetting.  
 
The Leprosy Mission Myanmar, oftewel TLM-Myanmar, verzorgt o.a. 
medische en chirurgische zorg voor lepra-patiënten. Lepra is goed te 
genezen, echter in veel gevallen lopen leprapatiënten verminkingen 
op, omdat er te laat wordt gestart met medicijnen. Mensen die als 
gevolg van lepra gehandicapt zijn, vinden het door angst en stigma 
moeilijk om bij gewone ziekenhuizen of gezondheidscentra aan te 
kloppen. Om die reden heeft TLMI in Myanmar zeventien centra voor 
gehandicapten opgezet. Mensen die genezen zijn komen vaak in 
een revalidatietraject terecht. Ze moeten bijvoorbeeld leren lopen 
met een prothese of ze krijgen andere medische hulpmiddelen. 
Niet alleen wordt er door TLM-Myanmar de noodzakelijke zorg en 
revalidatie geboden, maar ook worden mensen, die genezen zijn van 
lepra, geholpen met hun re-integratie in de gemeenschap. 
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 Op  deze manier wordt er getracht mensen met lepra en invalide 
mensen een menswaardiger bestaan te geven, doordat ze 
geaccepteerd worden en er wordt ingezien  
dat ook zij waardevol zijn. Gezinsleden, familie en de gemeenschap 
worden hier zo veel mogelijk bij betrokken. 
Ook voorlichting over lepra en het leren herkennen van de 
symptomen behoren tot de taak van de Leprazending.  
Waar in eerste instantie de organisatie zich alleen richtte op 
leprapatiënten, veranderde dit drastisch, nadat in 2008 Myanmar 
getroffen werd door de cycloon Nargis. De organisatie begon 
mensen met ernstige verwondingen, veroorzaakt door de cycloon, te 
behandelen. In die tijd was TLM-Myanmar de enige organisatie in 
het land die ervaring had met protheses en amputatie. Sinds die tijd 
geven zij medische en psychologische hulp aan alle mensen met 
een handicap, dus niet alleen aan leprapatiënten.  
Als er in een dorp hulp wordt geboden door TLM, zie je dat de 
dorpelingen zelf steeds meer verantwoordelijkheid nemen, met het 
uiteindelijke doel dat zij geheel onafhankelijk worden van de 
medewerkers van TLM en zij als voorbeeldfunctie gaan dienen voor 
andere dorpen door hun opgedane kennis met hen te delen. 
Volgende keer zullen wij u verder informeren over dit project, 
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd voor het geven van uw 
bijdrage. 
Vriendelijke groet, 
De ZWO-commissie 

 

DANKDAG 18  NOVEMBER 
 
Zaaien, maaien, oogsten 
Dank de Allerhoogste voor zijn zorg om ons bestaan 
Hij biedt ons dit alles aan. 
 
Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste voor de zegen die Hij geeft, 
Zodat elk het leven heeft. 
 
Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste door te delen met elkaar 
Wat Hij aanbiedt, ieder jaar.  
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Spelmiddag in Wouw 19 september 2015 
 
Op deze zaterdagmiddag zijn we om 14.00 uur met twee auto’s vertrokken 
naar “De blokhut” in Wouw. De middag ging daar om 15.00 uur van start 
met een namenspel om elkaar beter te leren kennen. Hierop aansluitend 
heeft iedereen zijn meegebrachte witte T-shirt voorzien van zijn of haar 
naam en deze werd verder versierd met textielstiften. 
De middag had als thema “Op zoek naar de schat” en om hier te komen 
konden ze bij alle spelonderdelen een deel verdienen voor de schatkaart. 
Er werd snoep gehapt, een grote houten puzzel gelegd, gelopen met een 
rauw ei op een lepel, de wielen juist geprikt op de bulldozer, blikken 
gegooid en er werden goudstukjes gezocht in het zand. En als klap op de 
vuurpijl werd de piñjata in de vorm van een schatkist stukgeslagen om bij 
de snoepjes te komen. 
Om 17.30 uur was het woord aan Ds. Klaas Vos om meer te vertellen over 
het op zoek zijn naar de schat. Dat dit voor iedereen een eigen betekenis 
heeft. Na een moment van stilte was het tijd om te smullen van de soep en 
een lekker broodje knakworst met ketchup en/of mayonaise. 
Na het eten gingen de kinderen aan de slag met de schatkaart. De 
speurtocht begon met het tellen van de spookjes vervolgd door munten 
zoeken, voetsporen matchen en de rebus oplossen. Aan het eind kregen zij 
ieder een zakje met marshmallows om deze te roosteren boven het 
kampvuur. Moe maar voldaan van een vol programma dat om 20.00 uur af 
was werd iedereen weer thuis gebracht. Kinderen van Brabantse wal en 
onze polder hebben zich weer flink vermaakt. 
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Creamiddag 17 oktober 2015 
  
Om 14.00 uur waren alle kinderen weer van harte welkom op de 
creamiddag, die dit keer in het teken stond van Joseph. 
Eerst werd er van start gegaan met het op zoek gaan naar Joseph door het 
spoor te volgen dat was uitgezet. Hierna werd er geluisterd naar het verhaal 
van Jozef en zijn mantel. Zittend op de grond voor in de kerk werd er door 
Wendy Geluk gelezen uit de kinderbijbel. Er was zelfs een mantel die 
mocht worden geshowd door één van de kinderen. 
Hierna gingen de kinderen in twee groepen aan de slag met het thema.  
De ene groep ging in de consistorie aan bezig met het zelf mooi maken van 
hun eigen mantel. Met de andere kinderen werd het lied gezongen van 
Jozef en de mantel op het schilderdoek voorzien van mooie kleurtjes en 
namen van de kinderen. Na de pauze hebben we onder het genot van een 
pakje drinken en wat lekkers nog gedanst op wat liedjes van “kinderen voor 
kinderen” en hebben we gekeken en geluisterd naar de lipdup die gemaakt 
is door “Het Kompas”. Na deze pauze hebben we de groepen gewisseld 
zodat iedereen als eindresultaat een mooie mantel kon showen op de 
volgende ochtend. Want aansluitend aan deze middag waren alle kinderen 
uitgenodigd voor de schooldienst met hetzelfde thema. 
Gekleed in hun mantel hebben zij op deze zondag, als afsluiting van de 
kindernevendienst, hun lied laten horen en hun mantel aan ons getoond. 
Uit de reacties van de kinderen op deze middag hebben wij begrepen dat 
zij het allemaal erg leuk hebben gevonden en wij als leiding zijn daar erg 
trots op om zo’n compliment te mogen ontvangen. 

 



16 
 
Kinderpagina’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 
WIJKINDELING 
 
Begin dit jaar is er een nieuwe wijkindeling gemaakt omdat door 
verhuizingen en dergelijke het niet meer duidelijk was wie in welke 
wijk woonde.  
 
In het maart nummer van dit kerkblad heeft al een keer de nieuwe 
wijkindeling gestaan.  
Maar toen hadden we nog een vacature. 
Daarom nu nogmaals de wijkindeling. Mochten er zaken niet 
duidelijk zijn, dan kunt u het altijd aan één van de wijkouderlingen 
vragen. 
De contactpersonen komen deze week weer een keer bij elkaar.  
Dan hopen we met elkaar te bespreken hoe alles gaat wat dat 
betreft. Mocht u behoefte hebben aan contact laat het dan weten! 
Of wilt u zichzelf inzetten voor bezoekwerk of ander vrijwilligerswerk 
binnen de gemeente: laat u horen! 
Wij vinden het fijn als u meewerkt om alles goed te laten verlopen. 
 
Scriba: Anneke van Strien 0167 572682 
 
Wijk 1: Anneke van Strien.  
De kern van Anna Jacobapolder. 
Dat wil zeggen: de Langeweg v.a.de Lageweg  t/m de Zuidweg 
Noordweg, Steintjeskreek, Zuidweg, Zijpsche kreek  
 
Wijk 2 : Gert Jan Boudeling. 
De buitenrand van Anna Jacobapolder. 
Dus: Lageweg, Langeweg vanaf Zuidweg tot Sluisweg, de Sluis, de 
Sluisweg en de Rijksweg. 
 
Wijk 3: Jan Nell 
Kern Sint Philipsland zonder Rozeboom en “Sluisblok” 
Sluisblok wil zeggen: de straten tussen Oostdijk en Stationsstraat. 
 
Wijk 4: Joke Bomas. 
De Rozeboom, het “Sluisblok” en verder alle buitenaf wonenden.  
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ADVENTSVERLANGEN 
 
Advent  
is verlangen 
vanuit het zwart 
van de nacht. 
Toekomstdromen, 
het licht 
dat ons wacht. 
Leven in uitzien, 
het donker 
verdwijnt. 
Advent  
is verlangen, 
het licht verschijnt!  
 
 
Advent  
is verwachten, 
gedachten 
aan licht. 
Toekomstdromen, 
het feest 
komt in zicht. 
Leven 
in uitzien, 
de dood 
verstomt. 
Advent  
is verwachten 
dat Jezus komt!     
 
 
Uit: Voor deze gelegenheid van Ina van der Beek 
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