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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
 1 april. PASEN 
 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 8 april. 10.00 uur: Ds. M.J. Wisse; ’s Heer Arendskerke 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
15 april. 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A. in de 
                Avondmaalscollecte: Voedselvoorziening               kring 
 1e collecte: Kerk                                                                               
 2e collecte: onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
22 april 10.00 uur: Ds. A.A.S ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
 
29 april. 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 6 mei: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
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KERKBLAD 
 
Kopij voor het mei nummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk 27 april. Met vriendelijke groet,  Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
‘HOUD ME NIET VAST’ 
 
Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding uit de doden tot 
Maria. De evangelist Johannes vermeldt ze in zijn bericht over 
Pasen. (Johannes 20:1-18) ‘Houd me niet vast’, terwijl Maria dat nu 
juist wel wil doen. Want hoe kun je zekerder van iemands 
aanwezigheid zijn dan wanneer je die persoon kunt vasthouden. En 
daarmee zichtbaar en tastbaar voor ogen hebt. Vasthouden lijkt toch 
voor Maria de aangewezen weg om verder te kunnen gaan. Maar, 
vasthouden om verder te kunnen gaan, is dat niet vreemd? 
Natuurlijk: er zijn momenten waarop je moet vasthouden. Als je niet 
goed kúnt gaan, omdat je wankelt. Letterlijk: als de kracht in de 
benen je ontbreekt. Fijn als er dan iemand in de buurt is aan wie jij je 
even kunt vasthouden. Ook figuurlijk: als je wankelt omdat 
gebeurtenissen die je overkomen je uit evenwicht brengen of zelfs je 
wereld op de kop zetten. Wat goed is het dan als er dan iemand is 
aan wie jij je kunt vasthouden. (en meestal zal die persoon dan ook 
jou vasthouden door een hand op je schouder of een arm om je 
heen). Tot het weer gaat. Dikwijls wordt het dan ook gevraagd: ‘gaat 
het weer een beetje?’ Of je zegt het zelf: ‘het gaat wel weer hoor’. 
Om verder te kúnnen gaan moet je daarom ook durven loslaten. 
Daarbij maakt het wel een enorm verschil als je weet dat je 
weliswaar los moet laten, maar dat je jouw weg toch niet alleen hoeft 
te gaan. Zoals een opgroeiend kind ouders los moet laten, maar ook 
weet dat het altijd bij hen terecht kan. Of zoals geloofslied zegt: ‘Je 
kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, waarmee Hij ons 
barmhartig omvat aan alle kant’(Lied 916:1). Je weet: als ik op weg 
ga kan ik struikelen, maar ook dan zijn er armen die me opvangen. 
Dan kun je los laten en in vertrouwen op weg gaan. 
Maria moet Jezus loslaten opdat Hij haar, op haar levensweg, kan 
vasthouden. Op zijn wijze. Dat geldt ook voor haar geloof. Telkens 
als zij meent Jezus te kunnen begrijpen, -letterlijk en figuurlijk: 
vastleggen, omvatten- moet zij Hem weer loslaten. Om te kunnen 
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ontdekken dat Hij op Zijn wijze met haar is als zij haar levensweg 
gaat. 
Er is natuurlijk veel meer te zeggen en te verkondigen over de 
betekenis van de opstanding van Jezus uit de doden dan hier wordt 
gezegd. Maar in elk geval ook dat Hij ons als de Levende wil en kan 
ontmoeten. Om Zich op Zijn wijze aan ons te laten zien. Zijn liefde, 
die Gods liefde is, rolt daartoe de grootste grafsteen weg. Opdat 
zelfs tot in de grootste eenzaamheid en verlatenheid van de dood 
toe gehoord wordt: Hij leeft en jij met Hem! Hoor maar: Hij roept jouw 
naam. Daaraan herkende Maria Hem. Terwijl zij eerst nog meende 
dat het tuinman was. En de Emmaüsgangers meenden dat zij een 
vreemdeling gastvrij onderdak boden. Maar toen deze het brood 
brak en hen aanreikte, en daarmee zijn leven met hen deelde, 
werden hun ogen geopend. Het is de Heer! Zo heeft Hij Zijn wijze 
om zich aan ons te tonen. ‘Houd me niet vast’. Maar ga op weg in 
vertrouwen en met verwachting. Hij komt je tegemoet om je te 
ontmoeten. Want Hij leeft! 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Op 15 maart jl. konden Rien en José Backer de dag gedenken dat zij 
50 jaar geleden in het huwelijk waren getreden. Toen hebben zeker 
ook woorden geklonken waarmee zij elkaar beloofden lief en leed te 
delen. Het geluk en de vreugde delen van het krijgen van kinderen 
en kleinkinderen en hen te zien opgroeien. Delen ook van het 
verdriet en de pijn om het verlies van Riemon. Zo kort geleden nog. 
Dat maakte de dag van hun 50 jarig huwelijk voor hen en hun familie 
dubbel. Bij dit alles was er zeker ook de dankbaarheid dat zij hun 
weg samen hebben mogen gaan. Als maatjes. En elkaar zo tot steun 
waren en zijn. We bidden om Gods zegen voor de tijd die voor hen 
ligt. 
Verdriet bij Daniël en Leontine Bardelmeijer en hun familie omdat de 
broer van Daniël is overleden. Wij bidden om kracht en troost voor 
de familie. 
Zover ik weet zijn er op dit moment geen gemeenteleden 
opgenomen in het ziekenhuis. Wel zijn er die onder behandeling zijn 
of daarvan herstellend. Soms blijft het spannend hoe de situatie zich 
zal ontwikkelen. We bidden dat de Heer ook daarbij aanwezig wil zijn 
met Zijn ontferming. En dat aandacht van de omgeving 
bemoedigend zal zijn en goed zal doen. 
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PAASMIDDAG 60+ 
 
Komende Witte Donderdag 29 maart wordt weer een 60 + middag 
georganiseerd in het licht van het Pasen. We beginnen om 16.00 uur 
met een liturgie van zang, gedichten, Bijbellezing, overweging en 
gebed en aansluitend willen we met elkaar een maaltijd gebruiken. 
De plaats is ‘Ons dorpshuis’. De ‘doelgroep’ heeft uitnodigingen 
ontvangen. Maar ook anderen die graag aanwezig willen zijn: Van 
harte welkom! 
 
KERK OP SCHOOT 
 
Sinds 2 jaar worden er in de protestantse gemeente in Halsteren 
zogenaamde ‘Kerk op schoot’ diensten gehouden. Gericht op de 
allerjongsten. (d.w.z. de 0 t/m 4 jarigen, die niet zelden op schoot 
van ouders of opa’s en oma’s de dienst meemaken. Vandaar de 
naam.) Vanuit onze gemeente is er ook altijd goede belangstelling 
voor. Daarom alvast deze aankondiging: 
Zondag 6 mei is er in de protestantse kerk in Halsteren weer een 
‘kerk op schoot’ dienst. Dit keer gaat het over Abraham. Natuurlijk 
zijn naast de allerjongsten (met hun ouders of opa’s en oma’s ) ook 
oudere broertjes en zusjes welkom. Eigenlijk iedereen die zich jong 
genoeg van hart voelt. De dienst begin om 10.30 uur, duurt 
ongeveer 20 minuten en wordt weer geleid door Ds. Beer. Na afloop 
limonade met iets lekkers. (en natuurlijk ook koffie en thee) 
 
TENSLOTTE: 
 
Op 15 april a.s. willen we in de dienst weer het Heilig Avondmaal 
vieren. Dit keer in de kring. Zoals vermeld in het verslag over de 
gemeenteavond is gevraagd naar ervaringen met deze wijze van 
vieren. Diverse meningen werden gehoord. Zoals beloofd zal de 
kerkenraad hierover een besluit nemen. 
U allen een hartelijke groet en bemoedigend en gezegend Paasfeest 
toegewenst. 

 
Ds Henk van het Maalpad. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  1 april: Ingrid en Chantal Anouk de Jager 
  8 april: Heleen en Anouk Annemiek Verboom 
15 april: Judith en Marjolein Chantal de Jager   
22 april: Lisa en Marcia Driek van Nieuwenhuijzen  
29 april: Leontine en Naomi Christiaan de Waard 
  6 mei: Erna en Dominique Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  1 april: Irene Boudeling 
  8 april: Irene Boudeling Fanny van Strien 
15 april: Marja Potappel 
22 april: Natalie Nuijens 
29 april: Miranda Wisse 
  6 mei:  Fanny van Strien Irene Boudeling 
 
KERKTAXI 
  1 april:  Sylvia (Pasen)       Voor vragen over de kerktaxi 
  8 april:  Sjaak                     kunt u tot zaterdagavond contact  
15 april: John en Lisa          opnemen met Sylvia Reijngoudt. 
22 april: Martijn en Joke          tel.: 0167 573717  of: 
29 april: Bram en Coby                   06 28755011. 
  6 mei:  Sylvia 
 
BLOENEN IN DE KERK 
In maart hoopt Marie Maas de bloemen te verzorgen. 
In mei zal dat door Rita Boudeling gedaan worden. 
 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
01-04-1938: Dhr. I.Bolier. Noordweg 22.4675RP  Anna Jacobapolder 
05-04-1929: Dhr. P.v.d.Reest. Buitenhof. Zwink 4 4691 DW Tholen 
06-04-1921. Dhr. A. Nouwen. Langeweg 60.4675 RM  A.J.P. 
12-04-1939. Mevr. M.Maas-Wagemaker.Sluisweg 4  4675RS A.J.P. 
15-04-1948. Dhr. P. Vogelaar. Lageweg 4. 4675RH A.J.P. 
30-04-1936. Dhr. C. Dieleman.Plataanstraat 13. 4675RW  St.Ph.. 
 
Deze jarigen, maar ook alle andere jarigen feliciteren wij van harte 
met hun verjaardag. Wij wensen allen een fijne dag en Gods zegen 
over het nieuwe levensjaar. 
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UIT DE KERKENRAAD 

GEMEENTEVERGADERING                                                                  
Donderdag 15 maart waren er 25 leden aanwezig op de 
gemeentevergadering. Na het welkom door Jan Nell, opende de 
dominee de vergadering met het lezen en uitleg van een gedeelte uit 
het Johannes evangelie en het uitspreken van een gebed. 

Na de notulen goedgekeurd te hebben was het de beurt van het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) om de financiën toe te lichten. 
Heleen de Jager leidde ons met een duidelijk verhaal door de cijfers 
heen. De verbouwing is tot stand gekomen met maar liefst een 
bijdrage van subsidies van bijna 52%. Een waardering werd 
uitgesproken voor het vele werk dat men heeft verzet voor dit 
resultaat. 

Bij de begroting gaf CvK voorzitter Peter van Nieuwenhuijzen een 
toelichting over de financiële toekomst van de kerk. U zult binnenkort 
hier meer over horen van de kerkrentmeesters. Ook de financiën van 
de diaconie/ZWO en het verjaardagfonds kwamen aan de orde, 
zonder bijzonderheden. 

Na de pauze lichtte Peter van Nieuwenhuijzen de plannen toe van 
het CvK om met collectebonnen te gaan werken. Ook hierover wordt 
u nader door hen geïnformeerd via het kerkblad. 

Vervolgens is besproken hoe de viering van het avondmaal in de 
kring ervaren wordt. Er worden verschillende meningen uitgesproken 
en de kerkenraad zal dit in haar vergadering verder gaan bespreken. 

Dan krijgt dominee van het Maalpad het woord. Hij neemt ons mee 
in de veranderingen die te gebeuren staan in de kerk. Dit naar 
aanleiding van de nota “waar een woord is is een weg” 
veranderingen in de kerk 2025. 

De 75 classes zullen samengevoegd tot 11 classes, waarbij wij tot 
de classis Limburg/Brabant zullen gaan behoren. De huidige classis 
heten dan “ringen”. Over de invulling van die ringen is nog niet 
zoveel bekend. 
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Verder vertelde de dominee over de kleinere kring waarin we ons 
bevinden, de Brabantse wal. In 2023 zullen alle predikanten van de 
Brabantse wal met emeritaat zijn, er wordt nu vast 
gekeken/gedroomd, hoe gaan we met dit gegeven om. Ontmoeting 
van kerken onderling blijft het belangrijkste punt voor de toekomst. In 
dat kader heeft de kerkenraad ook het initiatief genomen om de 
andere Thoolse Gereformeerde kerken te benaderen voor een 
ontmoeting. Hier is positief op gereageerd en er wordt een datum 
gezocht voor ontmoeting. 

We sluiten de avond af met het zingen van Lied 657 vers 1 en 4. 

AMBTSDRAGERS                                                                                            
In het vorige kerkblad meldden we al dat Jan Nell en Gert-Jan 
Boudeling hun periode van ouderling erop zit. Omdat Jan heeft te 
kennen gegeven te stoppen, verzoeken we u kandidaten aan ons te 
melden door middel van een ondertekend briefje met namen in de 
collectezak, of te melden bij de scriba. 

PETRUS                                                                                                      
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde: dat staat centraal 
in het nieuwe ledenmagazine Petrus van de Protestantse Kerk. 

In Petrus leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale 
protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen 
kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven 
als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe 
mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp 
biedt aan mensen in nood. Petrus komt vier keer per jaar uit en 
wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.                                    
Er liggen exemplaren achter in de kerk, neemt u er gerust een mee. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
JAARREKENINGEN 
Op de gemeente-avond zijn de jaarrekeningen 2017 van de kerk en 
diaconie besproken. De jaarrekeningen en administratie kunt u       
op afspraak nog inzien van 2 tot 6 april a.s. bij de penningmeester.  
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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 Zuid Soedan. 

Achtergrondinformatie.                                                                               
Onlangs riep de Wereldraad van Kerken een dag van vasten en 
gebed uit voor Zuid-Soedan. In de jonge staat Zuid-Soedan woedt 
sinds 2013 een wrede burgeroorlog. Van de totale bevolking van 
tussen de 7,5 en 10 miljoen zijn twee miljoen mensen het land 
ontvlucht. Rond de 1.9 miljoen zijn in eigen land op drift geraakt. 
Twee derde deel van de overgebleven bevolking zal voorjaar 2018 
te kampen krijgen met ernstige voedseltekorten.                                      
Wij vragen uw voorbede voor de bevolking van Zuid-Soedan. 

Gebed.                                                                                                              
Wij bidden in het bijzonder om vrede en gerechtigheid voor onze 
zusters en broeders in de Republiek Zuid-Soedan. Wees uw 
kinderen nabij, nu ze geconfronteerd worden met honger, 
onveiligheid, misbruik en geweld, en voer hen tot vrede, 
gerechtigheid en welzijn. 

We bidden voor kwetsbare kinderen, meisjes, vrouwen en mannen, 
blootgesteld aan schending van hun rechten en aan 
gewelddadigheid. We smeken om uw bescherming. We bidden ook 
om vreedzame en veilige werkomstandigheden voor alle 
hulpverleners en hulporganisaties in de frontlinie. We bidden dat ze 
hun leven zeker mogen zijn en dat ze hun humanitaire werk onder 
veilige omstandigheden kunnen verrichten. 

We bidden voor de kerken, voor de bredere samenleving en voor de 
regering van Zuid-Soedan: dat ze betrouwbaar, transparant, 
doelmatig en inclusief zijn in hun optreden, met aandacht voor de 
behoeften en noden van de bevolking. Dat ze mogen opkomen voor 
de waardigheid en integriteit van elk individu en van de 
gemeenschap en ieders rechten en vrijheid waarborgen en 
beschermen. 
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We bidden dat de profetische stem van uw kerk wereldwijd krachtig 
mag klinken. We bidden dat uw kerk wereldwijd een helpende, 
dienende kerk mag zijn. We bidden dat uw kerk dichtbij de mensen 
mag staan, in het bijzonder bij de armen en bij wie in de marge 
beland zijn, en zo de liefde van onze Verlosser Jezus Christus mag 
weerspiegelen. 

We bidden om vrede en duurzame oplossingen die een einde aan 
de gewelddadige conflicten zullen maken. We bidden dat de 
gemeenschappen weer in vrede mogen leven, dat ze in vrijheid en 
zonder angst de vruchten van hun werk mogen genieten in hun 
eigen omgeving. Amen                                                                                                            
de ZWO-groep 

 
UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy. 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
van harte welkom.  
Dus nu:  april niet, want de eerste maandag is het  tweede paasdag. 
Maar wel weer: 7 mei, 4 juni. 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
@ WIST U DAT…… 
 
Dat u het kerkblad ook extra via de mail kunt ontvangen en ook af en 
toe een mail kunt krijgen bij bijzondere activiteiten van onze kerk? 
Als u dat ook wilt stuur dan een mailtje naar het volgende mailadres: 
wendyenwim@hetnet.nl 
  
 
 
 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
mailto:wendyenwim@hetnet.nl
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
Collectebonnen 
 
Binnenkort willen we u de mogelijkheid bieden om collectebonnen 
aan te schaffen. Vorig jaar is er tijdens de BBQ door ons gepeild of 
er interesse zou zijn in collectebonnen. Er bleek toen 80% van de 
ondervraagden geïnteresseerd te zijn. Reden genoeg om te gaan 
starten! 
Er komen 3 verschillende bonnen: € 0,50 € 1,00 en € 2,00. Een vel 
bestaat uit 20 bonnen; u bestelt per vel. 
De bonnen kunnen ingeleverd worden tijdens de collecten maar 
dienen niet als ‘betaalmiddel’ voor bijvoorbeeld het kerkblad. Ook het 
verjaardagsfonds graag voorlopig nog contant in het envelopje doen. 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Bestellen 
-          Door het invullen van het bestelformulier verderop in het 
kerkblad 
-          Door het invullen van het bestelformulier in de hal van de kerk 
è Formulieren kunnen in de doos in de hal van de kerk 
-          Door het sturen van een email 
naar penningmeester.gk.ajp@gmail.com 
Familie de Waard heeft aangeboden te helpen met het klaarmaken 
van de bestellingen. 
Bestellingen die vrijdags binnen zijn, liggen zondagsmorgens klaar in 
de hal van de kerk. In de envelop zit dan ook de rekening die u 
binnen 14 dagen moet betalen op de bankrekening van de kerk.  
Het betaalde bedrag voor collectebonnen is aftrekbaar als gift in uw 
aangifte Inkomstenbelasting . 
Iedere maand worden de collecte-opbrengsten geteld en gestort bij 
de bank.  
 
De collectebonnen moeten echter apart geteld worden. Hiervoor 
zoeken we nog vrijwilligers die iedere maand even een lijstje bij 
moeten houden hoeveel bonnen er per collecte ingeleverd zijn. Heeft 
u iedere maand een uurtje tijd over? Laat het even weten, u helpt 
ons er enorm mee! 
  
 
 
 

mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com
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GELEGENHEIDSKOOR: 
 
Op maandagavond 9 april om 19.30 uur gaan we starten met ons 
gelegenheidskoor. 
We gaan repeteren voor de korenavond op 19 Mei, en voor 
Pinksteren 20 mei. Dit keer hebben we maar 6 repetities, en we 
willen vragen of iedereen er al die repetities wil zijn i.v.m. de korte 
tijd. 
Natuurlijk zijn nieuwe zangers en zangeressen van harte welkom, 
schroom niet want ook al zijn we niet allemaal solozangers , met 
elkaar klinkt het altijd prachtig. 
Kom allen op maandagavond 9 april om 19.30. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 7 MAART 
 
Kerkbalans ZWO € 100,00  
40 dagen tijd 134,05 
Kerk 199,57 
Biddagcollecte 240,95 
Diaconie 36,15 
Diaconie (deur) 35,55 
Onderhoud 178,30 
Gift 50,00 
Kerkbalans 230,00 
Kerkblad 890,00 
 
EETGROEP: 
 
Op donderdag 26 april gaan we voor het eerst in het verbouwde 
dorpshuis met onze eetgroep een warme maaltijd gebruiken. 
In de maand maart viel de laatste donderdag op dezelfde dag als 
paasmiddag van de kerk , en hebben we het gecombineerd en met 
elkaar een broodmaaltijd gegeten. 
Het voornaamste is dat we het gezellig hebben met elkaar, en dat 
we verhalen kunnen delen. We kijken er altijd naar uit. 
Als er nog mensen zijn die zich bij ons willen aansluiten, dan kunnen 
ze zich melden .tel 0167572796. 
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 
 
 
 


