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MEDITATIE

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien
(Matteüs 5:8)
Jezus laat zich in zijn werk leiden door de Schriften. Hij werkt immers
in dat bepaalde stukje van Gods schepping waar zijn Vader Hem
geboren heeft laten worden, Israël.
De liederen van Israël klinken daarom door in zijn woorden. Wie hoort
over mensen met een zuiver hart, moet daarom wel denken aan
Psalm 24. ‘Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan
op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich
niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert’ (vs. 3-4) Of aan
Psalm 51: ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest,
maak mij standvastig (vs. 12)
Als we de wereld om ons heen zien, dan is er niet altijd die zuiverheid
in God. Allerlei onzuivere gedachten en beelden dringen zich aan ons
op. Via televisie en internet, maar ook gewoon in het straatbeeld of in
de omgeving waarin wij leven en werken is er verontreiniging. Veel
van wat we zien, horen en beleven leidt ons af van wat God bedoeld
heeft in zijn schepping. Het gebed tot God om ons te bewaren en ons
onderscheidingsvermogen te geven is nodig.
In een boek van prof. Beatrice de Graaf pleitte zij ervoor dat de kerk
de liturgie van de hoop blijft vieren. Immers: Christus heeft de
machten overwonnen. We zijn op weg naar het Koninkrijk, ook al zien
we dat nog niet. Leven uit de hoop van Christus, die ons reinigt en
vervolgens in dienst neemt als ambassadeurs van zijn Koninkrijk.
Wie zuiver is van hart, hoeft voor de wereld en zichzelf niet weg te
kruipen. Hij staat transparant in deze wereld. Zijn woorden en daden
zijn doorzichtig tot op zijn Heer. Hij is eerlijk, zuiver, trouw, in alles
gericht op Christus. Hij kan door zijn Geest ook de weg vinden in de
vele vragen en problemen van onze samenleving.
Geloof, hoop en liefde kunnen ons zuiver houden in een onzuivere
omgeving. Geloof zuivert ons hart van alle wantrouwen. We hebben
een levende Heer die het lijden heeft doorstaan en de boze machten

heeft overwonnen. De hoop zuivert ons hart van cynisme, van de
houding: het was niks, het is niks en het zal nooit iets worden. En de
liefde zuivert ons hart van de haat. De liefde geeft ons kracht de ander
te zoeken en werkelijk op waarde te schatten. Om openingen te
vinden voor een gesprek, om een hand uit te steken als dat maar
enigszins kan, om in ieder geval niet mee te gaan in onzuiverheid en
hardheid.
Wie zo zuiver wil zijn, zal God zien. Dat zegt Jezus. God zien is niet
vanzelfsprekend. Eigenlijk kan het niet. Wie de heilige God ziet, zal
sterven. Velen in het Oude Testament zien dat in en spreken dat uit
bij een ontmoeting met God of zijn dienaren. Toch heeft Mozes
vertrouwelijk, als een vriend met God mogen spreken. Hij heeft zijn
HEER van achteren mogen zien. Elia vaart op een vurige wagen ten
hemel. God blijft niet zwijgen, Hij is niet onzichtbaar.
In het Nieuwe Testament onthult God zijn gezicht in Jezus Christus.
De aarzelende vraag van de Psalmen wie God mag zien wordt
beantwoord. Wie in Mij gelooft, heeft God gezien. Jezus Christus is
mens geweest als wij, hoewel Hij toen tegelijk volledig God zelf was.
In Hem zien we Gods zuiverheid, Gods goede schepping. Door Hem
kunnen wij tekenen oprichten van het Koninkrijk.
Als wij om ons heen kijken zien we veel van God, te midden van
allerlei onzuiverheid die Hij niet heeft bedoeld en ons soms angstig en
onzeker maakt. Dat geeft hoop. En die hoop vieren in afwachting van
de schoonheid van de voltooiing.
ds. D. Westerneng
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UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 16-1-2019
Ds. Westerneng opent de kerkenraad met een gedeelte uit Matteüs 5,
waar Jezus uitlegt dat Hij de wet niet wil afschaffen, maar vervullen.
Daarna praten we op verzoek van de predikant na over de diensten
rond Kerst en jaarwisseling. Vooral de preek over engelen en de
oudjaarspreek leverden mooie gesprekken op. Kortom: positieve
reacties. Vragen die kerkenraadsleden kregen, bieden stof voor
vervolgpreken. Een voorbeeld: hoe is de relatie tussen engelen en de
satan?
Te gast is de coördinator van de crèche, Marga van Oosten. Zij stopt
na vele jaren. Er zijn dringend nieuwe mensen nodig om lege plaatsen
in het oppasrooster te vullen. Zelf heeft ze al geprobeerd mensen te
vinden, maar dat is nog niet gelukt. De kerkenraad belooft te helpen.
Natuurlijk wordt gesproken over de Nashville-verklaring. We besluiten
een korte reactie in het kerkblad te plaatsen (zie hieronder).
De ingekomen stukken worden doorgestuurd naar degenen die ze
afhandelen.
De zieken in onze gemeente worden genoemd. Ze zijn bezocht door
de predikant en/of anderen.
De jaarrekening van de kerk over 2018 is al klaar. Onder dank voor
het nauwkeurige en snelle werk wordt deze goedgekeurd. Het College
van Kerkrentmeesters zal de verkorte versie (de totaalbedragen per
onderdeel) in het Kerkblad en bij de Kerkwijzer publiceren. De stukken
in verband met de ANBI-verklaring worden op de website geplaatst.
De kerkrentmeesters hebben geen apparatuur meer om Cd’s te
branden. De kerkenraad geeft toestemming om kerkdiensten voortaan
via een USB-stick beschikbaar te stellen. Ds. Westerneng zal dit
doorgeven aan de families, als hij een begrafenis of trouwdienst met
hen bespreekt.
Na de sluiting waarin we danken en voorbede doen, sluit de voorzitter
de vergadering.
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Reactie op de Nashville-verklaring
Ook de kerkenraad van onze gemeente heeft stilgestaan bij de
Nashville-verklaring.
We steunen van harte de reactie die ds. R. de Reuver als scriba van
de Protestantse Kerk hierop gaf. De manier waarop een zo gevoelig
onderwerp als anders-geaardheid en transseksualiteit daarin aan de
orde wordt gesteld, is pastoraal onverantwoord.
De wijze waarop ds. van Vliet dat in zijn preek op 13 januari
verwoordde, sprak ons meer aan:
Een mens is meer dan zijn seksuele identiteit. Alles dat je over
anderen zegt, moet ook leiden tot nadenken over jouw eigen
levensstijl. En iedere bijbeltekst moet in het geheel van de Bijbel
worden gezien.
In de plaatselijke regeling van onze gemeente hebben we er in 2005
voor gekozen om alleen het huwelijk van man en vrouw kerkelijk in te
zegenen.
De kerkenraad hecht er daarnaast aan dat ieder gemeentelid, maar
ook ieder ander, met vragen en worstelingen om in het geloof te
leven, op welk terrein dan ook, een luisterend oor en een geopend
hart vinden bij predikant en anderen in het pastoraal team.
De kerkenraad
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UIT DE GEMEENTE

Bij de kerkdiensten
Op 3 februari komt heel onze gemeente samen in ’s-Gravenpolder.
We gaan dat in het vervolg iedere maand een keer doen, vaak op de
eerste zondag. Ik probeer zoveel mogelijk zelf in deze diensten voor
te gaan. Op het leesrooster staat Ester 2:19-3:15. De trouw
Mordechai staat daar tegenover de jaloerse en haatdragende Haman.
Zondag 10 februari vervul ik mijn jaarlijkse dienst namens onze
gemeente in het ziekenhuis te Goes. Iedere gemeente leent haar
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predikant een zondag uit voor dit werk. De kinderen horen dat Ester
haar volk moet gaan redden door naar de koning te gaan (Ester 4).
Op 17 februari hoop ik weer in Baarland te zijn. De tekst voor deze
dienst is nog niet bekend, maar zal vermoedelijk uit Ester zijn. De
kinderen horen een verhaal over Ester.
Op 24 februari en 3 maart ben ik twee zondagen vrij. De kinderen
horen het slot van Ester(hoofdstuk 7-10) en de gelijkenis van de
verloren zoon uit Lucas 15.
Zieken
Mw. H. Wisse-Meedendorp (Magnoliastraat 38) is net voor de Kerst
thuisgekomen uit Ter Valcke. Het herstel in Goes is voorspoedig
verlopen. Verdere begeleiding kan vanuit huis gebeuren. We zijn met
de familie Wisse erg dankbaar.
Dhr. G.C. op ’t Hof (’s-Gravenstraat 36, ’s-Gravenpolder) is uit Ter
Valcke weer thuis. Daar moet hij verder aansterken en het daghelijks
leven weer oppakken.
Mw. H.M. op ’t Hof - Luijendijk (Doelstraat 14, Oudelande) werd
opgenomen in het ziekenhuis met verschillende problemen. Na enkele
dagen Intensive Care en een aantal dagen op de afdeling is ze weer
thuis. Ze voelt zich wat beter.
Anja Jobse - Kaldoon (Deestraat 20) is bestraald in Rotterdam. Nu is
het afwachten hoe het resultaat daarvan is. Dat duurt een aantal
weken.
Giften
Bij de kerstgroeten voor ons gezin zat ook een gift voor de kerk van €
50,--. Verder ontving ik nog € 20,-- van een gemeentelid voor het
kerkenwerk. Hartelijk dank voor uw gulheid, mede namens de
kerkrentmeesters.
Einde pastorale werkzaamheden in Yerseke
Vanaf november 2017 was ik voor enkele uren uitgeleend aan de Vrije
Evangelische Gemeente Yerseke. Ik was daar consulent en bezocht
zieken en ouderen. Onze gemeente ontving daarvoor de vergoeding.
Op zondag 27 januari hoop ik dhr. T. Schakel te bevestigen als
ouderling-gemeentelijk werker. Hij zal voor 60% aan deze gemeente
verbonden zijn. Omdat hij geen predikant is, blijf ik nog als consulent
beschikbaar voor advies, maar daarmee komt wel een einde aan mijn
pastorale werk daar.
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Vakantie
Helaas is er begin januari niets gekomen van een vrije week na de
Kerstdiensten en jaarwisseling. Rond de voorjaarsvakantie hoop ik dat
in te halen. Van 24 februari tot en met 9 maart houd ik zoveel mogelijk
vrij. De catechisaties gaan de eerste week gewoon door, maar verder
staan gezin, klusjes en hobby’s op de eerste plaats.
U kunt ziekenhuisopnames en andere pastorale berichten doorgeven
aan dhr. van Damme, tel 0113-312826). Hij zal zorgen dat u geholpen
wordt en kan mij eventueel bereiken.
Een hartelijke groet van uw predikant,
ds. D. Westerneng

Mutaties ledenbestand tussen 14-12 en 19-1
Overleden:
Dhr. A. Polderman, Egelantierstraat 30
Bedankt:
Mw. L. de Munck, Prunusstraat 8a
Vertrokken:
Dhr. M.J. van Hoorn, mw. P.A.M. van Eenennaam en Christian naar
Goes
Ingekomen:
Dhr. J.C. Murre, Striepseweg 2
Mw. J. Valentijn-Timmerman, Burg. Vogelaarstraat 3

Verjaardagen in februari
Mw. J.C.J. op ’t Hof-Vinke
Mw. M. la Grand-v Oosten
Dhr. M.C. Dekker

Hugo Kostenhoekstr 9 8 feb 1930 89
Kerkhoekstraat 7
19 feb 1930 89
Fortrapastraat 25
20 feb 1933 86

Collectes ’s Gravenpolder/Baarland diaconie december 2018:
Diaconie totaal
€ 1082,43
Siloam
€ 160,10
K.I.A Pastoraat
€ 128,14
Leprazending
€ 176,35
Rudolph stichting
€ 234,32
K.I.A. Kinderen in de knel
€ 190,57
Bartimeus
€ 100,50
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De collecte tijdens de kinderkerstdienst, bestemd voor Kebene, heeft
het bedrag opgeleverd van € 356,94.
Er is het hele jaar 2018 tijdens de kindernevendienst gecollecteerd
voor Kebene. Dit heeft in totaal € 164,40 opgeleverd.
Er zijn in de maand december giften ontvangen voor het bloemenfonds, te weten:
via mw. Dekker - Duijzer € 10,- en € 20,via mw. Scherbeijn - Nieuwenhuize € 5,- en 2x € 10,-

Bestemd voor Kerkrentmeesters
Collectes december 2018.
Uitgang 16/12: Onderhoud gebouwen
Uitgang 31/12: Plaatselijk Pastoraat
Verjaardagsbussen december

€ 987,05
€ 124,45
€ 56,35
€ 98,10

Samen zingen
In februari zingen we op zondag 10 en op zondag 17 februari in
samenwerking met de cantorij enkele liederen voor de dienst. We
beginnen rond kwart voor tien. Kom en zing mee!

Biddag reis, woensdag13 maart 2019
Stichting Diakonaal Werkverband, Afdeling reizen
Programma: 10.00 uur: Biddagdienst in de Dorpskerk te Oostkapelle
Voorganger ds. Ph. A. Beukenhorst. Na de dienst drinken we koffie in
het kerkelijk centrum. 12.00 uur: We rijden via een mooie route naar
Kerkwerve waar we in “De Heerenkeet” het diner gebruiken. Daarna
rijden we weer op huis aan.
Deelnemersprijs bedraagt € 55,00 per persoon.
Het bedrag van € 55,00 per persoon overmaken op rek. nr. NL 39
RABO 0320 5642 74 t.n.v. Stichting Diaconaal Werkverband
Opstapplaats : Goes, Erasmusflat

8.40 uur

Opgeven kan bii:
Jopie de Muijnck, Rossinipad 15, 4462 JT Goes
tel: 352759
Heleen Fraanje, Langeville 59, 4401 GM Yerseke tel: 572672
Hannie Hertgers, Ooststraat 26, 4421 EC Kapelle tel.:341519
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Wanneer dit kerkblad verschijnt is de Actie
Kerkbalans in volle gang. U heeft de brief en
de folder vast al gelezen. Uw toezegging
wordt in de week van 28 januari bij u opgehaald, dus zorg dat deze
gereed ligt!
Heeft u al toegezegd of betaald, dan willen we u daar alvast hartelijk
voor bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan vragen wij u dit
alsnog te doen. Dan kunnen we als gemeente van betekenis blijven
voor elkaar en voor de mensen om ons heen!
In 2018 hebben we zo’n € 60.500,- opgehaald met de Actie Kerkbalans. Ondanks het afnemend ledenaantal, hopen we dat voor 2019
zelfs te verbeteren. Helpt u mee?
In het volgende kerkblad leest u het saldo van de toezeggingen voor
2019.
Hartelijke groet van het College van Kerkrentmeesters

Jaarstukken 2018
We gaan ervan uit dat er in het Kerkblad een Verkort Overzicht
opgenomen wordt over het jaarresultaat van onze kerk over het
afgelopen boekjaar en willen daarop graag een kleine toelichting
geven.
Vooraf mag gesteld worden, dat de jaarcijfers van het afgelopen
jaar (2018) veel overeenkomst hebben met de begroting 2018, zoals
dat een jaar eerder was ingediend en vastgesteld door de kerkenraad.
De opbrengsten/baten kwamen uit op een totaal van € 117.561,waaronder opbrengsten levend geld (vrijwillige bijdragen, giften,
dankdag, biddag), doch ook rente inkomsten en ontvangen
pachtgelden.
De uitgaven/kosten bedroegen totaal € 147.252,- hetgeen eigenlijk
alleen extra werd verhoogd, door de renovatiekosten aan de
Ontmoeting (schilder en aannemer) van totaal ca. € 14.000,-. De
kosten van het pastoraat zijn sinds 2017 licht toegenomen, doch
bedrag was al opgenomen in begroting.
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Het saldo baten/lasten resulteerde in een negatief bedrag van
€ 29.691,- doch om het uiteindelijke resultaat te krijgen, dienen de
toevoegingen en onttrekkingen van de reserves/fondsen daarin ook
“mee genomen” moeten worden. Zoals u kunt zien is er ruim
€ 14.000,- onttrokken aan de reserves. De extra kosten van de
Ontmoeting zijn betaald via het onderhoudsfonds gebouwen. Ook is
er ca. € 9.000,- toegevoegd aan de fondsen; dit betreffen o.a.
collectes voor verjaardagfonds, ontvangsten van de CREA-werkgroep
en een gedeelte BRIM-subsidie van het rijk.
Uiteindelijk resulteerde een negatieve jaarresultaat van € 24.656,-.
De Verkorte balans per 31 december 2018 laten geen opvallende
verschillen zien met 2017.
Aan de activa-zijde zien we een verlaging van € 4.000,- bij de
onroerende zaken, zijnde de jaarlijkse afschrijvingskosten op de
Ontmoeting.
Van de beschikbare geldmiddelen zien we een verlaging van ca.
€ 25.000,- veroorzaakt door opgelopen verliezen en betaalde kosten.
Het blijft moeilijk om geldmiddelen (risicoloos) te beleggen tegen een
gunstig haalbaar rendement. Vrijgevallen termijndeposito’s zijn begin
december 2018 opnieuw belegd (maximaal 1,75% opbrengst).
Aan de passiva-zijde is het eigen vermogen afgenomen met het
verliessaldo 2018. Verder zijn de reserves/fondsen in totaliteit redelijk
stabiel gebleven ten opzichte van 2017.
Op de jaarlijkse gemeenteavond (woensdag 10 april a.s.) zullen we
uitgebreider ingaan op de financiële stukken van het afgelopen jaar
2018.
Mocht u eerder belangstelling hebben om de uitgebreide versie te
ontvangen kunt u aan ons een verzoekje doen via de mail
kerkrentmeester@pkn-gravenpolder.nl of eventueel daarover bellen
(0113-312315).
Namens de Kerkrentmeesters,
Berry Kooiker.
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Opnieuw verder…
“ … Ze staat vol verdriet elke dag bij het graf van
haar man, zij lijkt ontroostbaar, onbereikbaar.
Vol verdriet, schuldgevoel en duistere gedachten
wat de toekomst aangaat… Hoe kan ik haar
helpen?” vroeg de vrouw aan mij na een dienst.

“De scheiding is er door… maar zal ik ooit de
zelfde worden?” vroeg iemand me, “Ik draag zo’n
leeg gevoel met me mee…”

“Ik denk niet dat ik in aanmerking kom voor
vergeving… waarom zou Hij dat doen,’ zei de
persoon aan de telefoon, “ik heb die fout toch
gemaakt? Nee, ik geloof wel, maar daar in kan ik
niet geloven, ik zou het wel willen…”

“Soms heb ik van die angstgedachten en maakt
dat gevoel me zo onzeker, dan twijfel ik aan
mezelf, de toekomst, dan vraag ik me af hoe alles
moet…”

Ik kan nog wel even doorgaan.
Wat is er soms dichtbij, achter al die mooie
gordijnen, lamellen en fraaie gevels, een
onvoorstelbaar leed. Verdriet, pijn en wanhoop…
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En ondertussen gaan we gewoon door.
“Hoe gaat het, goed? Druk?”
“Ja. Goed…druk…ja, ik heb het hartstikke druk…!”
Dit soort onzin dus…
Wanneer gaan we echt luisteren naar elkaar?
Niet praten en preken, maar luisteren, tussen de
regels door.
En laten we de stilte gebruiken om terwijl we
luisteren, niets zeggen, te bidden voor mensen.
Voorbede te doen, ze te brengen bij God. Mensen te
zegenen…tot ze er bij neer vallen zou ik bijna
willen schrijven!
Maar je valt misschien wel in dit leven, wie weet
vele keren. Maar ik geloof in Jezus die ons wil
oprichten, ons een nieuwe start wil geven.
Door de pijn en tranen heen, door de verwerping
en schuld heen, door de angst en wanhoop
heen…ziet Hij ons aan en zegt:
“Kom mijn kind, we gaan samen weer verder.”
Heer, geef ons geloof!

“Ik hoop dat ze gelijk hebben, die christenen”
Theo van Teijlingen
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UIT DE KINDERNEVENDIENST

•

Met een blij gevoel kunnen we terugkijken op de
kinderkerstdienst. Veel kinderen uit het dorp kwamen met hun
ouders en opa’s en oma’s naar de kerk om de geboorte van de
Here Jezus met ons mee te vieren. Boeiend luisterden en
keken we naar het verhaal wat juf Ellen vertelde en tekende.
Uit volle borst zongen de kinderen op het podium mee met de
liedjes en maakten ze muziek. Hoe spannend het ook was, de
kinderen speelden mee in het toneelstukje, lazen uit de bijbel
of speelden op de dwarsfluit. Na afloop kon iedereen buiten
genieten van de warme chocomelk of glühwein bij een gezellig
vuurtje. Al met al was ook deze tiende keer een geslaagde
kinderkerstdienst.

•

De kinderen hebben het afgelopen jaar op de
kindernevendienst gespaard voor het Childrens home in
Kenia. Bij elkaar was dat een mooi bedrag: € 164,40. De
collecte in de kinderkerstdienst heeft € 356,94 opgebracht.
Alles bij elkaar: € 521,34 voor Kebene. Iedereen hartelijk
bedankt voor de bijdrage.

•

Voor op de kalender: op woensdagmiddag 17 april organiseren
we een voorjaarsactiviteit voor de kinderen. We verklappen
nog niks, maar dat wordt er eentje om van te smullen!

Leiding kindernevendienst
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JEUGDHOEKJE
Hallo jongens en meisjes,
De puzzel en de kleurplaat van het vorige kerkblad gingen over Ester
die koningin wordt.
Deze keer gaat de kleurplaat en de puzzel over koningin Ester die
naar de koning gaat. Los de puzzel op door de goede letter op de
goede plaats te zetten. A = z, b=y c=x enz.
Succes en groetjes van Jolanda

a
z

b
y

c
x

d
w

e
v

n
m

o
l

p
k

q
j

r
i

f
u
s
h

g
t
t
g

h
s
u
f

i
r
v
e

j
q

k
p

l
o

m
n

w
d

x
c

y
b

z
a

Vm rp azo mzzi wv plmrmt tzzm. Zo rh wzg gvtvm wv dvg.
Zoh rp nlvg hgvievm, wzm nlvg wzg nzzi
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COLLECTEROOSTER
3 februari: Kerk in actie. Werelddiaconaat – Water staat Bengalen
tot aan de lippen.
In Nederland weten we
dat wonen in een
rivierdelta gevaar met
zich meebrengt. In
Bangladesh
leven
miljoenen
arme
gezinnen
op
rivieroevers
zonder
dijken die hen tegen
vernietigende
overstromingen kunnen
beschermen.
Bij
cyclonen
en
wervelstormen spoelen
huizen weg en loopt
landbouwgrond onder.
Collecteer mee om
Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we
mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen
per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te
verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden
direct noodhulp na overstromingen.

10 februari: Missionair Werk & Kerkgroei
Missionair Werk en Kerkgroei droomt van vitale gemeenten en zet
zich in om bestaande gemeenten een nieuwe missionaire impuls te
geven. Daarom worden plaatselijke gemeenten gestimuleerd
om activiteiten te ontplooien die er aan bijdragen dat mensen in
Nederland in aanraking komen met het christelijk geloof. Gemeenten
kunnen
hiervoor subsidieaanvragen.
Tijdens
de missionaire
rondes maken gemeenten kennis met diverse kanten van missionair
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kerkzijn.
Daartoe
wordt werkmateriaal
gemeenten zelf aan de slag kunnen.

ontwikkeld

waarmee

17 februari: Toerustingswerk CGB/CV
Deze collecte is bedoeld voor het (CGB=) Confessioneel
Gereformeerd Beraad en de (CV= )Confessionele Vereniging van de
voormalig Hervormde Kerk. Het CGB en de CV doen veel
toerustingswerk binnen de Protestantse Kerk.
Het uitgangspunt daarbij is trouw aan de Bijbel en een warme
verbondenheid met het belijden van de kerk(bv de Catechismus). Ze
maken bijbelstudie- en gespreksmateriaal, maar beheren ook een site
met materiaal, waarmee predikanten hun preken kunnen
voorbereiden. Ook nemen ze deel in het maken van de Protestantsevangelische liedbundel “Hemelhoog”, die in april zal verschijnen.
Ook de prekenserie “Stemmen uit de Schrift” voor preeklezers is een
initiatief van beide verenigingen.
Onze gemeente maakt veelvuldig gebruik van dit confessionele
materiaal. Daarom willen we iets extra’s bijdragen met de
uitgangscollecte.

24 februari: Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van
Gods liefde.
Dat is het doel van het Leger des Heils. Zij
laat zich inspireren door de Bijbel, in het
bijzonder door de woorden en daden van
Jezus Christus. Hij is voor het Leger des
Heils het voorbeeld.
Iedereen heeft recht op een eerlijke kans.
Het Leger des Heils wil mensen die kans
geven. Daarom komt zij op voor mensen
die geen helper hebben, wie je ook bent.
Het Leger des Heils strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt:
armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid.
En ze strijdt voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het
goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.
Hoe groot de nood ook is, het Leger des Heils vindt dat er altijd hoop
is en iedereen ertoe doet.
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LEESROOSTER

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Ester 6:1-14
Ester 7:1-8:2
Psalm 82
Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22
Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137
Ester 8:3-17
Ester 9:1-15
Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94
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Zelfoverschatting
De rollen omgekeerd
Rechtspraak
Jong en (niet) enthousiast
Kijk-bijbeltekst
Israël gaat vreemd
Waardoor ging het mis?
Aanklacht van God
Wie is je minnaar?
Goede vangst
Aangeraakt
Hoera, vergeving!
Oud en nieuw
Kostbare liefde
Dubbelhartig
Oproep
Bekering
Slechtnieuwsgesprek
Weeën
Overspel
De oorzaak van de ellende
Aan de rivieren van Babel
Onherroepelijk?
Zelfverdediging
Verlenging
Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
De HEER is trouw

E

EREDIENSTEN

3 febr. 10.00 uur Ds. D. Westerneng
Gez. dienst
Na de dienst gez. Koffiedrinken
10 febr.10.00 uur

R. Verkaik, Hardinxveld.

17 febr. 10.00 uur Pim van der Hoff, Gorinchem
24 febr. 10.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, Oudenbosch
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E

EREDIENSTEN

3 febr. 10.00 uur Gez. Dienst te ’s Gravenpolder
10 febr. 10.00 uur Ds. Van Bennekom
17 febr. 10.00 uur Ds. D. Westerneng
24 febr. 10.00 uur Ds. Hovinga
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Wijkindeling
Protestantse Gem. te `s-Gravenpolder/Baarland
Contactadressen sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, ‘s-Gravenpolder tel. 0113-312826 en ds.
Westerneng, tel 269911
Sectie 1: Bosseweide, `s-Gravenstraat, Kerkhoekstraat,
Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg,
Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg
Pastoraal bezoek: dhr. H.G.M. van Damme
Sectiediaken: mw. E. D. Blook - Bouterse, Ambachtsstraat 8a,
4431 BE `s-Gravenpolder tel: 0113 - 316645
Bezoekmedewerkster: mw. M. de Koeijer, Iepestraat 7,
4431 CS `s-Gravenpolder tel: 0113 - 312929
Sectie 2: Ambachtsstraat, Burg. Jansenstraat, Burg. Prumersstraat,
D.A.Poldermansstraat, Fiolierenstraat, Fortrapastaat.,
Goesestraatweg, Middenstraat, Schuitweg, van Hoekenstraat,
Willem de Goedestraat,
Pastoraal bezoek : dhr. H.G.M. van Damme
Sectiediaken: Dhr. P. Scherbeijn, Populierestraat 50, 4431 CK ’sGravenpolder tel: 0113-311564
Bezoekmedewerksters: mw. M.M. Scherbeijn-Nieuwenhuize,
Populierestraat 50, 4431 CK ’s-Gravenpolder tel. 0113-311564
en mw. K.J. Dekker-Duijzer, Burg Prümersstraat 8, 4431 CA ’sGravenpolder, tel: 0113-639618
Sectie 3: Haagdijk, Heer Jansdijk, Kadam, Lenshoekdijk, Weeldijk,
Nieuwe Hoondertsedijk (’s-Gravenpolder), Diaconielaan (Nisse),
Berkenstraat, Berliozlaan, Chopinlaan, Duizendbladstraat,
Joannaplantsoen, Kievitlaan, Zuidvlietstraat (allen Goes), Cederstraat,
Franseweg (allen Kapelle), Oude Hoondertsedijk, Schuttershofstraat
Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk (allen Kwadendamme), Deestraat (`sHeer-Arendskerke)
Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA ’s-Gravenpolder, tel 0113-312612
Pastoraal bezoek overig: dhr. H.G.M. van Damme
Sectiediaken: vacature
Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise,
Goesestraatweg 2, 4431 CD, `s-Gravenpolder, tel: 0113 - 311478
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Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein,
Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat
Pastoraal bezoek: vacant
Sectiediaken: dhr. R. de Jonge, Ambachtstraat 52, 4431 BG `sGravenpolder. tel: 0113 - 404513
Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire - van Weele, Magnoliastraat
46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 0113 - 311794 en mw. D. v.d. Have
- Moerland, Ambachtstraat 6, 4431 BE ’s-Gravenpolder tel. 0113 850920
Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat.
Pastoraal bezoek: vacant
Sectiediaken: vacature
Bezoekmedewerkster: mw. M. de Jager-Sandee, Burgemeester
Prumersstraat 14, 4431 CA `s - Gravenpolder tel: 0113 - 313225
en mw. S. de Jager - Wattel, Goudenregenstraat 12,
4431 DW `s-Gravenpolder tel: 0113 - 312632
Sectie 6: Egelantierstraat, Ganzerikstraat, Goudenregenstraat, Hazelaarstraat, Hortensiastraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, Lavendelstraat, Ligusterstraat, Magnoliastraat, Seringestraat, Skimmiastraat
Pastoraal bezoeker De Zwake: mw. S.C. de Wilde - Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA `s-Gravenpolder. tel: 0113 - 312612.
Pastoraal bezoek Vorsvliet (overig): vacant
Sectiediaken: dhr. R. de Jonge, Ambachtstraat 52,
4431 BG `s-Gravenpolder tel: 0113 - 404513
Bezoekmedewerkster: mw. J.E. v. Damme - Dobbelaar,
Kamperfoeliestraat 10, 4431 EC `s-Gravenpolder tel: 0113 - 312826
en mw. M.N. Tramper – van Liere, Kamperfoeliestraat 29, 4431EB ’sGravenpolder tel: 0113 – 695421
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Contactadressen sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang, Nieuweweg 23,
4435 AB Baarland, tel 0113-639274 en ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, ’s-Gravenpolder, tel 0113-269911
Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat,
Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (allen Baarland), Doelstraat,
Hugo Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk,
Ovezandseweg (allen Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke)
Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang
Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376
Sectiediaken: dhr. A.J. van Wingen, Delischeweg 4, 4435 NB
Baarland. tel: 0113 – 639742
Sectie 8: Bakendorpseweg, Delischeweg, Hellenburgstraat,
Kolewiegenhoek, Nieuweweg, Schansstraat, Striepseweg,
Stuyvesantseweg, Westdorpseweg, Zuidpolderdijk (allen Baarland)
Havenstraat, Papegaaistraat (Hoedekenskerke), Iseweg (Oudelande)
Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang
Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376
Sectiediaken: dhr. E. Kwakernaat, Hellenburgstraat 15, 4435 AA
Baarland, tel.: 0113-639993
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