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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. Anneke 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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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  4 maart: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
    1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd. 
 
11 maart: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a/d IJssel 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd. 
 
18 maart: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
25 maart:  10.00 uur: Ds. E.E. Barendrecht; Dinteloord 
 1e collecte: Project 40 dagen tijd 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
30 maart: Goede Vrijdag.  
 19.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Oosterhout 
 Geen collecte 
 
 
  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 
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KERKBLAD 
 
Kopij voor het aprilnummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk 24 maart. Met vriendelijke groet,  
                                    Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
 AANDACHT 
 
Onvoorwaardelijke liefde is het thema dat Kerk in Actie (KIA) 
gekozen heeft voor de 40-dagentijd voor Pasen. Ik noemde dit al in 
de vorige editie (februari) van ons kerkblad. En daarbij ook de (m.i. 
fraaie) kalender die KIA voor deze periode heeft uitgegeven. Met 
voor elke dag een ‘aandachtsmoment’.  
 
Bij één van de dagen staat een  tekst over ‘aandacht’.  De tekst is 
afkomstig van Marinus van den Berg. (pastor in verpleeghuis 
Antonius-IJsselmonde in Rotterdam).  En is geschreven tegen de 
achtergrond van het probleem van de eenzaamheid  in onze 
samenleving. Waar m.n. ouderen mee te maken kunnen hebben. En 
die niet zelfden gepaard gaat met een vorm van somberheid of zelfs 
depressiviteit.  Bij ‘doen op dinsdag’ (m.n. 27 februari)  staat de 
oproep om in deze 40dagentijd wat extra aandacht te geven aan 
iemand bij wie u vermoedt dat eenzaamheid een probleem is.  
Andries Baart (voormalig hoogleraar praktische theologie/ sociale 
wetenschappen aan de katholieke theologische Universiteit van 
Utrecht)  schreef een boekje van 184 blz. enkel en alleen over de 
betekenis van ‘Aandacht’.  De openingszinnen zijn veelzeggend. 
Andries Baart schrijft: ‘Op 1 mei 1991 overleed mijn moeder en ik 
vroeg me af waarom er wel naar haar bloed was gekeken, maar niet 
naar haar, wel in het pipet, maar niet haar ogen. Wie wat ontdekken 
wil, moet zich kunnen laten verrassen en niet alleen maar kijken 
naar wat is voorschreven.’ Ook  in een christelijke gemeente is 
omzien naar elkaar veel meer dan een plicht. Veel meer dan ‘een 
moeten’ (we móeten omzien naar elkaar). Aandacht is een 
belangeloos geschenk dat de één de ander aanbiedt. En als het 
door de ander ontvangen en ‘uitgepakt’ wordt komt het soms zomaar 
tot een verassende ontmoeting. Verrassend voor beiden. 
De tekst van Marinus van den Berg luidt als volgt: 
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AANDACHT 
 
Aandacht is eerbiedig 
Ze dringt zich niet op. 
Ze kan wachten, 
Ze laat het vertrouwen groeien.  
 
Aandacht is ontvankelijk. 
Ze stelt zich open. 
Ze leeft zich in. 
Ze kan ontvangen. 
 
Aandacht is tijd. 
Ze neemt de tijd. 
Ze jaagt niet op. 
Ze overhaast zich niet. 
 
Aandacht is trouw. 
Ze blijft komen. 
Ze houdt de lange duur vol. 
Ze komt ook in moeilijke tijden. 
 
Aandacht is aanwezigheid. 
Ze kent de waarde van er zijn. 
Ze weet stil te zijn. 
Ze is eenvoudig. 
 
Aandacht heelt onze wonden 
Aandacht versterkt onze innerlijk kracht. 
Aandacht schept gemeenschap. 
 
Gelukkig de mens die aandacht 
Schenkt en die aandacht ontvangt. 
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UIT DE GEMEENTE 

In memoriam: Cornelia Quist – van der Male 

Op 22 februari jl. overleed op 88 jarige leeftijd Cornelia (Keetje) 
Quist – van der Male. Het laatste hal jaar verbleef zij in zorgcentrum 
‘de  Schutse’ in Sint Annaland. Daarvoor heeft zij vele jaren in de 
Rozeboom in Sint Philipsland gewoond. Na het verlies van haar 
man,  20 jaar geleden, zocht en vond zij activiteiten waardoor zij 
anderen ontmoette en waarin zij zichzelf ontplooide. De kinderen 
herinneren haar als een zorgzame en lieve moeder, die er altijd voor 
hen was. De laatste jaren had zij te kampen met een afnemende 
gezondheid. Maar toch kwam haar overlijden nog onverwachts. De 
uitvaartdienst en begrafenis moeten bij het inleveren van deze kopij 
nog plaatshebben. (Donderdag 1 maart) . In de dienst zal worden 
gelezen uit het boek Ruth, de Moabitische vrouw die zich in trouw en 
zorgzaamheid verbonden heeft aan haar schoonmoeder Naomi. En 
daarin een teken is van de verborgen- en dikwijls onbegrijpelijk God. 
Die toch op deze wijze  blijft omzien naar zijn mensenkinderen.  
Boven de rouwkaart staan de woorden: ‘Je hoeft geen rust en vrede 
meer te zoeken,  je hebt ze nu- want je bent veilig thuis.’  In dat 
vertrouwen hebben wij het leven van moeder, oma en overoma en 
ons gemeentelid Keetje Quist uit handen gegeven. En toevertrouwd 
aan de barmhartigheid van de Eeuwige. Dat degenen die haar nu 
zullen missen zich door deze God getroost zullen weten.  
 

OVERIGE BERICHTEN: 
Er zijn mij geen namen bekend van gemeenteleden die momenteel 
in het ziekenhuis zijn opgenomen. Wel zijn er die in verband met hun 
ziekte behandelingen moeten ondergaan en/of onder blijvende 
controle staan.  We wensen hen toe dat zij, bij alles wat hen nu zo 
bezig houdt, zullen ervaren dat zij niet vergeten zijn.  
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GEMEENTEAVOND: 
 
Donderdag 15 maart is er de jaarlijkse gemeenteavond waarop de 
financiële situatie van onze gemeente aan de orde wordt gesteld. 
Natuurlijk is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook zal 
ondergetekende in het kort iets vertellen over de veranderingen die 
in de landelijke kerk komend voorjaar hun beslag zullen krijgen. Het 
betreft dan met name de herindeling van de classes en de nieuwe 
ringverbanden van gemeenten. Voor de dagelijkse gang van zaken 
in onze gemeente lijkt dat voor de  korte termijn niet zo van belang. 
Maar op wat langere termijn zullen ook wij voor keuzen komen te 
staan die daarvoor wel van betekenis zijn.  U bent allen van harte 
welkom op deze gemeenteavond. Om 19.30 uur in ‘Ons dorpshuis’.  
 
PAASMIDDAG 60+ 
 
Naar, - volgens ervaring van aanwezigen -,  goede en ook gezellige 
gewoonte, wordt er ook komende Witte Donderdag  29 maart 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 ‘doelgroep’ zal nog een 
uitnodiging ontvangen, maar noteert u alvast tijd en datum. 
De plaats is ‘Ons Dorpshuis’. Van harte welkom!  
 
30+ GROEP 
 
De 30+ groep is donderdag komt weer bijeen op 8 maart om 19.30 
uur in de kerkenraadskamer. Er is gevraagd om aandacht te hebben 
voor het thema ‘toekomst’. Wat zijn onze toekomstverwachtingen. 
Onze toekomstbeelden. En hoe wordt in bijbel gesproken over de 
toekomst van aarde en mensen. Ieder die interesse heeft is 
vanzelfsprekend  van harte welkom.  
 
Tenslotte: 
U allen een hartelijke groet en een zinvolle voorbereidingstijd op 
Pasen toegewenst.  
 
Ds Henk van het Maalpad.  
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GEMEENTEVERGADERING IN ONS DORPSHUIS 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering op 
donderdag 15 maart. 
Aanvang half acht. Vooraf koffiedrinken. 
De agenda met de gegevens en het verslag van vorig jaar, kunt u 
vanaf zondag meenemen uit de kerk. U kunt de agenda met 
toebehoren ook opvragen bij de scriba. U kunt een papieren versie 
krijgen, of per e-mail toegezonden krijgen. Joke Bomas, Zijpestraat 
9, 4675 CV St.Philipsland, 06-55107947 geref.kerk.ajp@gmail.com 
Ook in Ons Dorpshuis zullen nog exemplaren zijn voor de 
vergadering. 
 
PAASMIDDAG 60+ 
 
De dominee schreef er al over. Donderdag 29 maart willen we de 
inmiddels traditionele Paasviering houden in het dorpshuis, met 
gezamenlijke broodmaaltijd ter afsluiting. 
Er volgen nog uitnodigingen, maar u kunt zich ook alvast opgeven bij 
Jan Nell (572796) of Joke Bomas 06-55107947 of via de e-mail 
geref.kerk.ajp@gmail.com 
We hopen op een fijne middag met elkaar. 
 
LIEDBOEK 
 
Per abuis zijn alle liedboeken op één hoop terecht gekomen. Alles 
ligt inmiddels bijna op z’n plek, maar er zijn nog 2 liedboeken over. 
Mocht u uw liedboek niet meer op z’n plek in de kerk vinden, probeer 
dan eens bij de koster. 
 
DABAR 
 
Jarenlang heeft Arno Wisse ons vertegenwoordigd in de commissie 
voor camping evangelisatie op het eiland Tholen. Momenteel is er 
vanuit onze kerk geen lid toegevoegd aan de commissie. Graag 
zouden we in deze vacature voorzien. Bij deze nogmaals de oproep: 
wie wilt zich beschikbaar stellen om mee te werken aan de 
organisatie voor het werk op de camping in Stavenisse. Het is dus 
niet om zelf te evangeliseren, maar om mee te werken in de 
organisatie. U kunt zich opgeven bij de scriba. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  4 maart: Judith en Marjolein      Driek van Nieuwenhuijzen 
11 maart: Erna en Marcia Annemiek Verboom 
18 maart: Leontine en Naomi Bram van Nieuwenhuijzen 
25 maart: Lizette en Dominique Christiaan de Waard 
 1 april:    Heleen en Chantal Anouk de Jager 
 8 april:    Ingrid en Anouk Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  4 maart: Sylvia Reijngoudt 
11 maart: Marja Potappel 
18 maart: Natalie Nuijens 
25 maart: Sylvia Reijngoudt 
  1 april:    Irene Boudeling 
  8 april:    Irene Boudeling  
 
KERKTAXI 
  4 maart: John en Lisa               Voor vragen over de kerktaxi 
11 maart: Martijn en Joke           kunt u tot zaterdagavond contact  
18 maart: Bram en Coby            opnemen  met  
25 maart: Rien en Agnes           Sylvia Reijngoudt. 
30 maart: Goede Vrijdag: ??     tel. 0167 573717  of: 
 1 april (Pasen) Sylvia                      06 28755011 
 8 april:  Sjaak. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In maart hoopt Riet Wisse de bloemen te verzorgen. 
In april zal dat door Marie Maas gedaan worden. 
 
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 AJP 
01-04-1938. Dhr. I.L. Bolier. Noordweg 22  4675 RP  AJP. 
Onze gelukwensen met uw verjaardag. 
Ook alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd, een fijne dag 
gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
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JONGERENDIENST OP 18 MAART 2018 OM 17.00 UUR. 
 
In de kerkenraad valt ons al een tijdje op dat de groep jongeren van 
15 tot 30 vaak ontbreekt in de kerk. Wij trekken ons dit aan, omdat 
we vinden dat deze groep er bij hoort. Met een aantal van hen zijn 
we in gesprek gegaan. Om te vragen, wat er mist in onze diensten, 
of wat wij anders kunnen doen voor hen, als kerk. 
Twee avonden hebben we hier prettige gesprekken gehad met een 
zes tal jongeren. Hier is uitgekomen, dat ze toch wel graag een 
dienst (je) specifiek op hun leeftijd gericht zouden willen. Te denken 
valt dan aan een korte inleiding van 5 tot 10 minuten, aangevuld met 
wat moderne liederen. Of bijvoorbeeld een paar prikkelende 
stellingen bespreken. Dit op zondag eind van de middag, en dit 
afsluiten met gezamenlijk wat te eten en te drinken. 
Als kerkenraad willen we hier uiteraard graag aan meewerken, dus 
op 18 maart zal de aftrap hiervan plaatsvinden. De bedoeling is om 
dit voorlopig maandelijks te doen. 
Namens de kerkenraad,’ 
Gert-Jan Boudeling en Jan Nell. 
 
Van de kerkrentmeesters 
 
Aanbouw en groot onderhoud 
 
Hierbij een update van het project van de aanbouw en groot 
onderhoud aan de kerk. De aanbouw was vorig jaar al officieel in 
gebruik genomen en feestelijk geopend. Afgelopen maanden is er 
ook nog heel wat gebeurd. Misschien niet voor iedereen even goed 
zichtbaar, maar het voegwerk buiten was hier en daar behoorlijk 
slecht en dit is waar nodig vervangen. Ook het asbestdak van de 
fietsenstalling/schuur is vervangen. Komende maand(en) zullen er 
nog wat herstelwerkzaamheden aan het beton gedaan worden. We 
hebben naar de subsidieverstrekkers waar we een voorschot van 
gehad hebben, een rapportage gestuurd en die is goedgekeurd. Het 
gehele toegezegde bedrag is nu ontvangen.  Op de gemeenteavond 
zullen we de financiële kant toelichten. 
 
Kerkbalans 2018, de eerste resultaten 
  
In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans 
gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar 
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hartelijk voor bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken 
wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed! 
  
Op dit moment is ongeveer 90% van de reacties binnen, hebben we 
voor de kerk € 25.045 toegezegd gekregen en is al € 
2.030  ontvangen.  De ZWO ontving toezeggingen voor een bedrag 
van  
€ 3.200.  Via deze weg willen we aan degenen die nog niet 
gereageerd hebben vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De 
inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk. 
  
Het eindresultaat van Kerkbalans 2018 zullen wij vermelden in het 
kerkblad van mei 2018. 
  
Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit 
jaar weer hebben meegeholpen met de actie! 
 
 
 

 
SIRKELSLAG 02 februari 2018 
Samen met jongeren uit Halsteren/Nieuw-Vossemeer deden we als 
team “ZEEBRA” (Zeeland-Brabant) mee aan het online spel 
Sirkelslag, waaraan zo’n 680 groepen uit heel Nederland meededen! 
Rondom het thema “onvoorwaardelijke liefde” over het verhaal van 
Ester, kregen we een aantal hilarische opdrachten, waarbij we zelfs 
meelwormen gegeten hebben, live verscheen een foto (gestuurd 
door onze jury) met: “in Anna Jacobapolder zijn tijdens de pauze de 
meelwormen een grote hit”! 
De laatste opdracht was om zelf een lied over het thema te maken, 
op de melodie van “er staat een paard in de gang”. Deze 
zelfgemaakte versie werd een echt feestje waarbij zelfs de polonaise 
niet ontbrak! Wij hebben al zin in Sirkelslag 2019! 
Erna en Meta 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7-arcsYrZAhXGC8AKHVmhB0MQjRx6BAgAEAY&url=http://www.deopenhofsoest.nl/jeugd/doh-sirkelslag.php&psig=AOvVaw0A4Th_GicBUGlQ3CP6-Bk_&ust=1517769381234086
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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: Liefde die groter is dan ons hart. 
Achtergrondinformatie. 
De 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie staat in het teken van 
Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die groter is dan ons hart. Als 
moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te 
groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook 
gebeurt, je geeft niet op. Niet alleen moeders geven 
onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijd vormen moeders, vaders, 
verzorgers én grootouders de ruggengraat van de samenleving: door 
hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop 
en kracht.  
 
Gebed. 
Liefde die groter is dan ons hart, 
- als U er bent – 
wij roepen U om hulp 
omdat we niet weten 
waar we het anders zoeken moeten. 
Zie onze woede over 
zoveel onrechtvaardigheid 
in deze wereld, dit land, deze plaats 
zie ons verdriet over zoveel lijden 
zie onze schaamte over 
wat mensen elkaar aandoen 
zie ons berouw over alles wat we nalaten 
zie onze spijt over wat we niet opbrengen. 
Zie ons 
Liefde die groter is dan ons hart 
-als U er bent- 
wij roepen U om hulp 
omdat we niet weten 
waar we het anders zoeken moeten. 
Help ons onze ogen te openen 
voor wat ons te doen staat 
voor wat we kunnen doen, 
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hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt 
Geef dat niets ons weerhoudt 
aan het licht te brengen 
wat gezien moet worden. 
Liefde die groter is dan ons hart 
Zie ons 
Help ons zien. 

Amen 
de ZWO-groep 
 
VEERTIG DAGENTIJD 
 
Op zondag 18 februari is het project van de veertig dagen tijd 
gestart. Het thema is onvoorwaardelijke liefde en wij gaan het project 
‘moedige moeders in Oeganda’ steunen. Vijf zondagen is de 
deurcollecte voor dit project bedoeld. 
Op palmzondag de laatste zondag van de 40 dagen is de eerste 
collecte in de kerk bestemd voor het project. 
 
PAASGROETEN ACTIE 
 
In de 40 dagen tijd bent u weer in de gelegenheid een Paasgroet te 
sturen naar gevangenen. Dit jaar is het een kaart met een mooi rood 
hart. Het symboliseert onvoorwaardelijke liefde. 
Op zondag 18 maart krijgt u bij de uitgang van de kerk weer een 
envelop met daarin een dubbele kaart. Wilt u op de kaart alleen u 
naam schrijven maar niet u adres. Graag de kaart sturen naar het 
aangegeven adres. 
 
GELEGENHEIDSKOOR 
 
Met ons gelegenheidskoor  gaan we met Pasen niet zingen, dus 
beginnen we ook nog niet met repeteren. 
De bedoeling is om met Pinksteren in de dienst te zingen en om van 
te voren nog een korenavond te houden. 
De datum van deze korenavond ligt nog niet vast, maar we hopen op 
9  April te starten met repeteren. 
In het volgende Kerkblad leest u hier meer over. 
Wij als koor wensen jullie fijne Pasen toe, en hopen op 9 april 
iedereen weer te zien op de repetities. 
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EETGROEP: 
 
De eetgroep is in Januari in de kerk bij elkaar gekomen om te eten, 
de reden dat we in de kerk zaten was omdat Ons Dorpshuis 
verbouwd werd. 
Op 1 maart hopen we nog een keer in de kerk te eten, omdat Ons 
Dorpshuis nog niet klaar is. 
De volgende bijeenkomst is op 29 maart, en dat valt tegelijk met de 
Paasmiddag. 
Dit wordt nu samengevoegd en i.p.v. alleen de eetgroep is de 
Paasmiddag voor alle 60 plussers. 
Er wordt na het middagprogramma  een broodmaaltijd gehouden, 
dus voor de eetgroep dit  keer geen warme maaltijd. 
De volgende keer dat we weer met elkaar een warme maaltijd eten 
is 26 april, de dag voor Koningsdag. 
We hopen dat iedereen er dan weer bij  kan zijn. 
  
 GETELDE COLLECTEN OP 7 FEBRUARI. 

 
Zending (deur) € 64,20 
Voedselbank 79,90 
Kerk 99,50 
Oecumene 47,30 
Protestantisme in het zuiden 49,40 
Werelddiaconaat 44,80 
Diaconie (deur) 97,39 
Onderhoud 206,05 
 
 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:  5 maart,  april niet, want de eerste maandag is het  tweede 
paasdag. Maar wel weer: 7 mei. 
Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Kijkje bij het kind 
 

“De nieuwe Schepping” is dit jaar het 
onderwerp tijdens de Pasen. Op onze 
verbeelding van dit jaar wordt er iedere keer 
een stukje van de plaat gekleurd om deze 
zichtbaar te maken voor de kinderen. Ook 
deze maand zullen wij vervolg geven aan ons 
project 
 
Zondag 4 maart met: SPECIAAL VOOR HEM (Johannes 2: 13-22) 
inzoomen op de bloemen en straatstenen. De straatstenen doen ons 
denken aan het tempelplein, Op de plaat is het plein leeg, in de 
tempel was dat zeker niet zo. Jezus wil ons helpen om voor Hem 
ruimte te maken. De ‘bloemen’ een teken voor de vreugde die dat 
geeft in je leven. 

- Maak ruimte en laat je hart een plaats zijn voor God om te 
wonen 

Zondag 11 maart met: MEER DAN GENOEG (Johannes 6: 1-15) 
inzoomen op De mand met groeten en fruit. De mand ligt helemaal 
vol met heerlijke dingen waar we in mogen delen en van genieten. 
Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft 
gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God 
terugbrengen. Dat zien we door wat Jezus doet en door wat Hij ons 
wil geven. 

- Er is meer dan genoeg. God geeft ons alvast uitzicht op de 
wereld die terug gaat komen. 

Zondag 18 maart met: GEVEN BRENGT LEVEN (Johannes 12: 20-
33) inzoomen op De zonnebloem en de mensfiguren. De 
zonnebloemen geeft zijn zaden voor nieuw leven. de zaden worden 
uit de bloem gehaald en komen los van het leven. eenmaal in de 
grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om 
te kunnen bloeien, naar het licht! De mensfiguren rondom de 
zonnebloem zijn een beeld van de kracht van Jezus’ leven en 
sterven, velen worden gered. 

- Hoe moeilijk ook, Jezus sterven brengt ons nieuw leven en 
toekomst. 

Zondag 25 maart met: GEEN GEWONE KONING (Johannes 12: 12-
29) inzoomen op het graan en de palmtakken. Het graan is leven 
gevend, het is gegroeid door de weg die het ging. De palmtakken 
herinneren aan de intocht en het verlangen van de 
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mensen naar een koning. Maar voor vernieuwing van het leven moet 
Jezus geen aardse Koning worden, Hij gaat nog veel verder. Hij gaat 
de weg van de graankorrel. 

- Jezus gaat de weg die Hij gaan moet. Hij is de beloofde 
Koning van de nieuwe toekomst. 

Zondag 1 april met: LEVEN IN GODS LICHT inzoomen op de huizen 
en de lucht. Uit huizen straalt het licht. Net zoals wij mogen stralen 
vanwege het goede nieuws van Jezus’ opstanding. In de lucht zien 
we de wolken wegtrekken, het duister is verjaagd, het Licht overwint. 
God geeft ons het leven met Hem, de wereld zal veranderen. 
Worden zoals die zolang geleden bedoeld is. 

- God roept licht –Jezus leeft! En wij met Hem! De nieuwe 
schepping is begonnen! 

  



18 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 

Woensdag 28 februari, na de biddagdienst hebben we een 
vergadering gehad samen met een afvaardiging van het College van 
Kerkrentmeesters en leden van de ZWO. 
 
We bespraken de actie Kerkbalans en de rekening en begroting. Die 
wordt met de leden besproken tijdens de gemeentevergadering op 
donderdag 15 maart in het Dorpshuis. De stukken met agenda 
liggen vanaf zondag achterin de kerk en zullen ook in het dorpshuis 
aanwezig zijn. Het CvK vertelde ook welke plannen ze hebben, ook 
hierover zult u verder geïnformeerd worden op de gemeenteavond. 
Als gemeente krijgen we ook te maken met de nieuwe privacy wet, 

(Alg. Verordening Gegevensbescherming), aangeduid als AVG. 

Deze wet zal in mei a.s. ingaan. We gaan kijken welke gevolgen dit 

voor ons werk in de gemeente heeft. 

In het verleden werd er op de gemeenteavond een gemeentelid in 
het zonnetje gezet voor zijn/haar vrijwilligerswerk voor de kerk. We 
willen het dit jaar op een andere manier doen, een dankjewel 
moment voor alle vrijwilligers van onze kerk. U hoort hier later meer 
over. 
 
29 maart Paasviering 60+ in combinatie met de eetgroep 
12 april overleg met de contactpersonen 
 
Aftredend volgens rooster zijn dit jaar ouderling Jan Nell en 
ouderling Gert-Jan Boudeling. Jan Nell stelt zich niet meer 
beschikbaar voor een nieuwe periode, Gert-Jan stelt zich nog een 
periode beschikbaar. 
 
We bespreken met elkaar de laatste ontwikkelingen van de classis 
en het Brabantse wal overleg. We hopen u meer te vertellen wat er 
allemaal gebeurd tijdens de gemeentevergadering. 
De volgende vergadering van de kerkenraad zal plaatsvinden op 
maandag 16 april. 
 
Dit waren enkele punten uit de vergadering. 
 

 


