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MEDITATIE

Wat voor Vader is God voor u en jou
Dit jaar las ik en alleraardigst boekje in mijn zoektocht naar
onderwerpen voor de catechisatie.
Het heeft als titel ‘Gewone Catechismus’- christelijk geloof in 100
vragen en antwoorden. De redactie wordt gevormd door Theo
Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde. Zij weten met hun vele
kennis op een eenvoudige manier de kern van het geloof in Christus
te verwoorden.
Het boekje is erg geschikt voor belijdeniscatechisatie, maar ook voor
andere gespreksgroepen. De antwoorden klinken vertrouwd, maar het
is goed om ons opnieuw erover te verwonderen. En te bedenken: zo
goed is God voor ons!
In dit hoofdartikel een voorbeeld uit dit boekje: vraag en antwoord 27:
Vraag:
Wat voor Vader is God voor jou?
Antwoord:
Door Jezus’ dood en opstanding bevrijdt Hij mij uit de greep van het
kwaad en neemt Hij mij aan als zijn kind. Met zijn Geest is Hij bij mij
om voor mij te zorgen en voedt Hij mij op om mens te zijn.
Uitleg:
De apostel Paulus geeft heel duidelijk aan wat het verschil is tussen
een slaaf en een zoon of dochter (Rom. 8:15). Slaven leven in angst
voor hun meester, ze zijn bang om straf te krijgen. Als slaven van de
zonde hebben we niet alleen reden om te sidderen voor de duivel die
ons kwaad wil doen, maar vrezen we ook de terechte straf van God
over onze ongehoorzaamheid. Nu wij door Christus van deze straf
bevrijd zijn (Rom. 8:1-2), ontvangen wij de Geest, om Gods kinderen
te zijn, die vol vertrouwen uitroepen: ‘Abba, Vader’.
Deze genadige adoptie door God plaatst ons in een bevoorrechte
positie: wij mogen delen in alles wat van Christus, de geliefde Zoon,
is. Tegelijk weten we met Paulus (Rom. 8:19, 21 en 23) dat ons kindzijn nog aan gebrokenheid en zinloosheid onderhevig is.

In die strijd staat de Geest ons bij. Hij brengt ons bidden en zuchten
bij de Vader, en maakt ons vast in de verbinding met de Zoon, die de
eerstgeborene is van veel broers en zussen. In een levenslang proces
van transformatie worden wij steeds meer wie we in Christus al
mogen zijn.
ds. D. Westerneng
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Gevraagd:
Beheerder Ontmoeting en Maartenskerk te ’s-Gravenpolder.
De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenpolder is op korte termijn op
zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van beheerder van
de Ontmoeting en/of beheerder/koster van de Maartenskerk, beide te
’s-Gravenpolder.
Na een zeer lange periode hebben Rinus en Heleen van der Plasse
aangegeven te willen stoppen met deze werkzaamheden en zoeken
we een opvolger voor het openen, sluiten en onderhouden van de
Ontmoeting. Het zou praktisch zijn om dan tevens deze
werkzaamheden te combineren met het openen en sluiten van ons
kerkgebouw.
Graag willen we het beheer toevertrouwen aan een gemeentelid van
onze kerk.
Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u zich inzetten voor onze
gemeente, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Berry Kooiker
(tel.: 0113-312315 of 06-229 83 927) voor verdere informatie.
College van kerkrentmeesters,
Berry Kooiker
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ADVERTENTIE

Verpachting bij inschrijving
Het college van kerkrentmeester van de Protestantse gemeente te
‘s-Gravenpolder/Baarland biedt per 1 december 2020 bij inschrijving voor 5
jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek):
Eén perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie G
nummer 578 en 579 groot totaal 7.25.70 ha Dit perceel is gelegen aan de
Noordzijde van de Vierwegen tot aan de Provincialeweg van de afslag
’s-Gravenpolder.
Inschrijfformulieren en voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der
Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 0334671010 of via e-mail i.stoffer@kkgkka.nl.
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk donderdag 1 oktober 2020 binnen
zijn bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen.
Opening van de enveloppen vindt plaats op maandag 5 oktober 2020 op het
kantoor te Amersfoort. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht.
Kerkleden hebben bij gelijke inschrijving, voorrang bij de gunning.
____________________________________________________________
_____________
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesters kantoor en staat
ten dienste van de Protestantse Kerk Nederland
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Weer kerkdiensten vanaf 30 augustus 2020
In opdracht van de kerkenraad heeft een werkgroep zich erover
gebogen hoe we op een verantwoorde manier kerkdiensten kunnen
houden. Het is gelukt om eerder dan 1 oktober weer een zondagse
dienst te houden, namelijk vanaf 30 augustus. De eerste maand zijn
dat diensten voor heel de gemeente in ’s-Gravenpolder. Over de
periode daarna besluit de kerkenraad in september.

Uitgangspunt zijn de regels van de overheid
• We gaan er in ons plan vanuit dat iedereen zich hieraan houdt.
Bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen. Tot niethuisgenoten houdt u een afstand van 1,5 meter. Er worden
geen handen geschud en iedereen wast zijn handen vaak.
•

In de kerk zorgen we ervoor dat iedereen op 1,5 meter van
elkaar blijft tijdens de dienst, maar ook bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk.

•

De adviezen wat betreft het ventileren van de kerk, ons
aangereikt door deskundigen van de landelijke kerk, worden
streng gevolgd.

Inrichting van de kerk:
• Er zal tussen de kerkgangers steeds één rij stoelen leeg
blijven. Deze rijen worden met lint afgesloten. In de rijen die
wel gebruikt worden, blijven tussen personen 3 stoelen leeg.
Per dienst kunnen we zo minimaal 60 personen een veilige
plaats geven. Wanneer er echtparen of gezinnen komen, kan
dat iets meer zijn. Uit een peiling weten we dat er
waarschijnlijk niet meer dan 60 belangstellenden per dienst
zijn.

Opgeven voor de kerkdienst
• U kunt zichzelf per zondag opgeven voor de kerkdienst. Dit
kan via de webshop van de kerk donderdagavond vanaf 17.30
uur. U kunt hiervoor de link in de mail gebruiken.
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Telefonisch of via Whatsapp aanmelden kan alleen op
donderdagavond tussen 17:30 - 18:30 bij Monique de
Broekert.
Telefoonnummer
06
3397
0841.
•

Degene die zich het eerst opgeeft is het eerst aan de beurt.
Zijn er teveel aanmeldingen dan krijgen die mensen daar
bericht van en hebben zij voorrang de zondag daarop.

•

De mensen die zich hebben opgegeven krijgen een brief/mail,
waarin uitgebreider de gang van zaken uitgelegd wordt. Ook
zit er een checklist bij die ingevuld meegenomen moet worden
naar de dienst.

Voor de kerkdienst
• Om zo kort mogelijk met z’n allen in het kerkgebouw aanwezig
te zijn, kunt u van 9.40-9.55 uur naar binnen. Ook bij het
eventueel buiten wachten houden we 1,5 meter afstand.
•

Iedere kerkganger of ieder echtpaar/gezin levert een checklist
in bij het ontvangstcomité bij de ingang.

•

Iedereen ontsmet de handen voor het binnengaan van de
kerkzaal.

•

U krijgt een zitplaats toegewezen en wordt begeleid naar uw
zitplaats.

•

Huisgenoten zitten naast elkaar; tussen niet huisgenoten in
een rij zitten drie lege stoelen.
Alleen het looppad aan de rechterzijde (vanaf de ingang) wordt
gebruikt; de andere zijde zal afgesloten zijn met lint

•

De kerk wordt gevuld vanaf de Raadhuisstraat / zijbeuk naar
de ingang Bosseweide toe.

•

Iedereen moet zijn jas meenemen naar de eigen zitplaats.
Kapstokken worden niet gebruikt.
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Tijdens de kerkdienst
• Wanneer er zestig kerkgangers zijn mag er vanwege de
ventilatie maximaal 10 minuten worden gezongen. Wij zijn
hierin extra streng en beperken het zingen tot 3 of 4
zangmomenten van één langer of twee korte verzen.
•

Doordat de verwarming van de kerk gebruik maakt van lucht
die niet ververst wordt zal de kerk voor de dienst worden
opgewarmd, maar tijdens de dienst zelf uit gaan

•

Voorlopig wordt er geen Avondmaal gevierd. Het bedienen van
de Doop is wel mogelijk.

Het verlaten van de kerk
• Na de dienst verlaten we in tegengestelde volgorde als bij
binnenkomst het gebouw.
Dus eerst Bosseweide, dan zijbeuk en vervolgens beuk
Raadhuisstraat. Daarbij wordt slechts van één zijde gebruik
gemaakt, zoals ook bij binnenkomst. U wacht op uw plaats tot
uw rij aan de beurt is om te gaan lopen. Ook nu 1,5 meter
afstand houden.
•

Bij de uitgang staat een schaal voor de collecte. De collecte
zal tussen kerk, diaconie en uitgangscollecte worden verdeeld.

•

Bij het verlaten van de kerk graag gelijk doorlopen, zodat alle
kerkgangers met de vereiste 1,5 meter afstand over het pad
naar de weg kunnen doorstromen.

Na de dienst
• Omdat er één dienst in de week gehouden wordt, is het niet
nodig om alle zitplaatsen te ontsmetten. Het virus kan niet
langer dan 3 dagen overleven buiten een persoon. Natuurlijk
wordt de kerk wel op de normale manier schoongehouden.
•

Als er een (rouw)dienst plaatsvindt op maandag of dinsdag
worden de stoelen wel extra schoongemaakt en wordt een
ventilator in de kerk gezet na de dienst om de lucht te
verversen.
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Tenslotte
• De uitzendingen via internet verschuiven vanaf 30 augustus
weer naar zondag 10.00 uur. Daarna worden ze weer op de
website gezet.
•

Wanneer de overheid extra maatregelen neemt, volgen wij
deze op. Dat kan betekenen dat we weer kerkdiensten gaan
opnemen zonder kerkgangers.

We hopen op gezegende kerkdiensten in de komende tijd.
Hartelijke groet namens de werkgroep van de kerkenraad,
Arjan en Jolanda Bal, Monique de Broekert en ds. Westerneng
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Bij de kerkdiensten
Vanaf 30 augustus zijn er tot 1 oktober diensten voor de hele
gemeente in de Maartenskerk te ’s-Gravenpolder, iedere zondag om
10.00 uur. Ik hoop in alle diensten zelf voor te gaan. De liveuitzendingen zullen ook verschuiven naar de zondagmorgen. Alle
gegevens over het organiseren en aanwezig zijn bij de diensten leest
u in een afzonderlijke mededeling in dit kerkblad.
Op zondag 30 augustus horen we dat een rotsvast geloof ook irritatie
kan opwekken bij mensen die het meer van zichzelf dan van God
verwachten. We lezen in 1 Samuël 18 dat Saul David gaat
wantrouwen en aanvoelt dat zijn opvolger bij hem is.
Op 6 september moet David zelfs vluchten voor Saul. Hij is zijn leven
niet meer zeker. Ongelooflijk dat vertrouwelingen zo uit elkaar drijven
(1 Sam. 19)
Een week later lezen we over de bijzondere band tussen David en
Jonatan. Ze zijn en blijven vrienden. In alle haat en waanzin blijven zij
liefdevol met elkaar omgaan (1 Sam. 20).
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Zondag 20 september staat 1 Samuël 21 op het rooster. Priester
Abimelech helpt David met voedsel voor onderweg. Hij krijgt de
toonbroden uit de tempel. Jezus zelf keurt deze handelwijze later
goed.
1 Samuël 24 staat centraal op de laatste zondag van september, de
27e. Daar heeft David de kans Saul uit de weg te ruimen. Hij neemt
echter geen wraak en respecteert de weg die God met hem gaat. Hij
zet liefde en genade tegenover haat en meedogenloos gedrag.
Tijdelijk verandert Sauls houding daardoor.

Zieken
Mw. D. van Overbeeke-Soeteman (Magnoliastraat 81) wordt na
verder onderzoek niet nogmaals geopereerd. Ze voelt zich aardig
goed en geniet van haar thuis in ‘s-Gravenpolder.
De pijn van mw. T. Blom-Joosse, Magnoliastraat 174, wordt nu goed
bestreden. Ze kan nu weer iets beter functioneren. Het blijft een zware
tijd na het overlijden van haar man.
Dhr. J.L. Dekker, Burg Prümerstraat 8 , ’s-Gravenpolder is geopereerd. Waarschijnlijk is er een verdere behandeling nodig, maar
daarvoor worden eerst nog wat onderzoeken gedaan.
Mw. A.G. van der Ree-Hajer (Molenweg 28, Hoedekenskerke) was
gevallen en kon door pijnklachten moeilijker uit de voeten. We hopen
op een spoedig herstel.
Mw. J. Bosselaar-Visscher (Iseweg 2, Oudelande) ondervindt veel last
van Parkinson-klachten. Haar bewegingsvrijheid is beperkt en heeft
de nodige verzorging nodig. Ze heeft het er ook moeilijk mee minder
te kunnen. We wensen de familie Bosselaar sterkte toe.
Een aantal gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid. Ik
noem hun namen hier niet, maar probeer hen wel te bezoeken.
Daarvoor is het wel nodig dat ik op de hoogte ben. Aarzel dus niet om
een zieke uit uw omgeving aan mij door te geven.
Helaas zijn de tehuizen na een korte periode dat dat anders was weer
grotendeels gesloten geweest voor bezoek. De meeste gemeenteleden daar heb ik in die paar weken, kunnen bezoeken. Dat was na
zoveel weken alleen telefonische bezoeken erg fijn. Na mijn vakantie
begin september hoop ik de draad van de bezoeken weer op te
vatten.
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In memoriam mw. J. Jasperse - Wijn
Op 16 augustus is mw. Joke Jasperse-Wijn overleden. Ze woonde in
De Zwake op unit 30. Daar werd ze verzorgd vanwege haar dementie
nadat haar man was overleden. Mw. Jasperse heeft 81 jaar oud
mogen worden. Ik ken haar van de kerkdiensten in de Zwake rondom
Kerst en Pasen, die ze trouw bezocht. Een paar keer heb ik haar
ontmoet voor een bezoek, maar veel vaker heeft mw. de Wilde haar
bezocht. Wat met haar lezen uit de Bijbel, iets zingen en een
gesprekje vond ze fijn.
De laatste weken ging ze snel achteruit. Ze kwam op bed te liggen en
werd goed verzorgd. Ze putte kracht uit haar geloof en is in vrede
heengegaan naar haar hemelse Vader.
Mw. Jasperse was een talentvolle vrouw. Ze was zeer gesteld op
kinderen, kon prachtig zingen en heeft mooie schilderijen gemaakt.
Op haar kamer in de Zwake hingen er verschillende. Samen met haar
man waren ze trouwe leden van de kerk in Zaamslag. Daar heeft de
dienst van Woord en Gebed ook plaatsgevonden. Collega de Lang
woonde vlak bij hen en wilde deze op verzoek van haar zus graag
leiden.
We wensen de familie van harte Gods troost en kracht toe in deze
dagen van afscheid nemen en het verwerken van haar overlijden.

In memoriam Anja Jobse - Kaldoon
Anja Jobse-Kaldoon was manager in de gezondheidszorg, eerst bij
Tragel, later bij Cleijenborgh in Colijnsplaat. Een hardwerkende en
gedreven vrouw. Toen ik haar voor het eerst ontmoette was ze net
getrouwd met Ahmed. In januari 2008 waren ze getrouwd. In de
eerste jaren ontmoette ik hen regelmatig in de kerkdiensten. Een
aantal jaar geleden werd Anja ziek. Dat heeft haar houding in het
leven bepaald. Ze besefte meer en meer dat het leven een geschenk
is. Ze deed mee aan de jongerengespreksgroep en was daar een
bevlogen en trouwe deelnemer. Drie jaar geleden toen de kanker al
naar haar longen was uitgezaaid deed ze belijdenis. Een heel
bijzonder moment, 9 april 2017.
Ze was in de dienst aanwezig of luisterde daarnaar. Vaak appte ze
een reactie of vroeg ze of ik voor haar wilde bidden. Daaraan had ze
steun. Soms kwam zo’n appje uit Dubai, waar Ahmed werkte, met een
foto van de kerstsfeer daar.
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De afgelopen jaren heeft ze op een bewonderenswaardige manier
gevochten tegen haar ziekte. Haar positiviteit en geloof in Christus
waren inspirerend voor haar omgeving. En ze bleef zeer betrokken op
anderen, ze steunde en bemoedigde hen. Ook ik als predikant en
leeftijdgenoot heb dat mogen ervaren. De laatste maanden werd
duidelijk dat er geen remedie meer was. Ze ging achteruit, had veel
verzorging nodig, kon op het laatst niet meer lopen en moeizaam
spreken. Ahmed heeft haar verzorgd, met veel liefde. De kinderen en
kleinkinderen van wie ze zoveel hield, kwamen en waren regelmatig
bij haar.
Op 18 augustus is ze overleden, 57 jaar oud. In de dienst van Woord
en Gebed stond haar belijdenistekst centraal, Johannes 6:35. Jezus
zegt daar: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie in Mij gelooft zal
nooit meer honger hebben’. Anja wilde dat bij haar afscheid God
centraal zou staan. De woorden en de liederen getuigden daarvan.
We mogen hopen en verwachten dat God haar geeft, waarin ze zo
vurig geloofde: zijn liefde.
We wensen Ahmed, haar ouders die hun dochter moeten verliezen,
de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe. Dat God
zijn troost zal geven, nu en in de komende tijd, verder levend met een
pijnlijk lege plek. Zonder de Heer kunnen we niet. Maar we geloven en
belijden: Hij is altijd nabij.

Geboren
Op 26 juni kregen Bas en Anke Kesselaar hun tweede zoon. Het
broertje van Bas heet Koen, met als doopnamen Adriaan Pieter. Met
hen zijn we dankbaar en blij. Nieuw leven. We wensen hun veel
zegen en voorspoed toe. Dat ze samen mogen genieten van het
leven. We wensen Koen toe dat hij mag opgroeien tot een kind van
God.

Giften
Op mijn bezoeken in de gemeente deze zomer ontving ik twee giften
voor de kerk, van € 45 en € 20.
De gevers heel hartelijk dank. De kerkrentmeesters weten er vast een
goede bestemming voor.
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Nieuwe winterseizoen
De komende weken krijgen de catechisanten bericht wanneer ze weer
worden verwacht.
Ik ben bezig om een tweetal gespreksbijeenkomsten voor te bereiden
over de leiding van God in ons leven. Deze zullen kleinschalig en
corona-proof zijn. Hopelijk zijn er zoveel belangstellenden dat we
meerdere middagen en avonden kunnen houden.
In de kerkenraadsvergadering van september gaan we hier verder
over nadenken.
In het volgende kerkblad leest u meer informatie.
Een hartelijke groet,
ds. D. Westerneng

Beste mensen,
Hartelijk dank voor de lieve kaarten, bloemen en andere attenties die
wij mochten ontvangen voor ons 45 jarig huwelijks jubileum op 3 juli.
Dit heeft ons goed gedaan.
Met een hartelijke groet van Ties en Wil van der Laan

Mutaties ledenbestand tussen 20-06 en 22-08
Overleden
Mw. D. de Koning-Kastelijn, Schoolstraat 8
Mw. J. Jasperse-Wijn, Egelantierstraat 30
Mw. J.A. Jobse-Kaldoon, Deestraat 20 ’s-Heer Arendskerke
Vertrokken
Mw. S.D. Traas naar Lewedorp
Dhr. M. Kesselaar naar Kapelle
Verhuisd
Mw. A.H. Verbeek van Boszicht 46 naar Westerschans 83 te Goes
Dhr. en mw. van Oosten - de Maat van Ambachtsstraat 33 naar
Nazareth 43
Dhr. J. Otte van Amsterdam naar Slotstraat 40
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Verjaardagen in september
Mw. C.J. Reijerkerk-Oele
De hoge Weide Strijen 5 sep 1933
Dhr. B. den Butter
Zuidpolderdijk 6
6 sep 1940
Mw. E.S. de Blauwe-Wagenaar
L de Colignylaan 2
8 sep 1934
Dhr. J.M. Lokerse
Provincialeweg 24
11 sep 1937
Mw. S.A.M. Pannekoek-Buijze Ld. Colignylaan 2
16 sep 1929
Mw. D. v Overbeeke-Soeteman
Magnoliastr.81 18 sep 1930
Mw. M. v Doeselaar - Meeuwse
Boogstr. 64
24 sep 1922
Dhr. J. Spaans
Beukenstr 190
24 sep 1928

Huwelijksjubilea in september
Dhr. en mw. Koens-v Willegen, Esdoornstr. 52
Dhr. en mw. Traas-Nieuwdorp, Slotstraat 22
Dhr. en mw. Kooiker-Hofstra, Siguitsedijk 27
Dhr. en mw. de Feiter-Toorenaar, Esdoornstr.15

10 sep 1970
22 sep 1965
25 sep 1970
25 sep 1970

87
80
86
83
91
90
98
92

50
55
50
50

Diaconie
In juni & juli is er in totaal voor € 142,-- binnen gekomen via de digitale
collecte op de website. Daarnaast hebben we diverse giften van
gemeente leden gehad. In totaal mochten we € 243,55 ontvangen
voor de diaconie en € 100,- bestemd voor Kebene.
Voor het bloemenfonds hebben via mw. Scherbeijn een gift van € 10,mogen ontvangen en via mw. De Koeijer een gift van € 10,- en één
van € 8,-Iedereen hartelijk dank voor alle ontvangen giften.
Tevens heeft de diaconie een gift van € 250,- overgemaakt naar giro
555. Dit om de mensen die slachtoffer zijn geworden na de explosie in
Libanon te helpen.
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Bestemd voor Kerkrentmeesters
Collectes t/m 11 03
Verjaardagsbus maart
Gift via mw. Dekker-Duijzer(van een jarige)
Gift via mw. Scherbeijn

€
€
€
€

354,10
77,15
40,00
37,50

Bestemd voor diaconie (bloemenfonds)
Gift via mw. Dekker-Duijzer

€

10,00

Kerkbalans
Tot op heden ontvingen we dit jaar zo’n € 42.400,
voor Actie Kerkbalans.
Alle gevers hartelijk bedankt!
Graag zouden we de opbrengst van 2019, € 59.162,
evenaren. Doet u mee?

Bezoekjes
Cobi van Damme heeft besloten om te stoppen als bezoekmedewerkster.
Natuurlijk vinden we dat jammer, maar we zijn vooral erg blij en
dankbaar dat ze dit zovele jaren heeft gedaan.
Cobi, vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt voor je inzet!!!
Hanna Vermaire heeft aangeboden om de wijk van Cobi over te
nemen, dus daar zijn we heel blij mee.

Crea verkoop 31 oktober 2020
Helaas moeten wij U meedelen dat de creaverkoop i.v.m. de huidige
corona maatregelen niet door kan gaan. We hopen in 2021 weer een
verkoping te houden.
De creamiddagen gaan daarom ook niet door. Als het weer
verantwoord is krijgen de dames persoonlijk bericht van ons.
Namens de Creagroep
Nelly Clement en Cobi van Damme
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Even een berichtje na de zomerstop die
eerder begon vanwege de uitbraak van
het coronavirus. Het virus is niet weg en
dus nog onder ons. We hebben daarom
als bestuur in overleg met elkaar besloten de eerste bijeenkomst van
september niet door te laten gaan, en willen kijken wat de
mogelijkheden zijn om in oktober op te kunnen starten met in achtneming van de beperkende maatregelen. We zullen U verder informeren daarover eind september in het Kerkblad en/of via mail/post.
We hopen U allen dan weer in gezondheid te kunnen ontmoeten.
Wees voorzichtig en zie om naar elkaar!
Met een hartelijke groet, namens het bestuur:
Els van der Meer. Tel. 0113-211047

Aan de leiding en kinderen van de nevendienst
Wat was dat een verrassing vanmorgen dat dominee op bezoek
kwam. En die had zo een leuke verrassing van jullie. Geniet ervan en
ga een kopje theedrinken met een snoepje. Wat hebben jullie daar
hard aan gewerkt, en de vorige tekening was ook al zo leuk.
Ben op ’s-Gravenpolder geboren, en ken jullie niet, maar dat jullie
onder leiding van de juffen dit doen, vond ik zo lief. Woon nu, omdat ik
zo oud ben in Ter weel. Heb een goed plaatsje, maar mis nog altijd de
kerk en het dorp met al de bekenden. Ben 96 jaar en schrijffouten,
maar wou de leiding en jullie hartelijk bedanken. Dan hoor ik er nog
een beetje bij. Ging zelf vroeger naar de Zondagsschool en ken veel
versjes van vroeger.
Wat jullie daar leren onthoud je heel je leven. Wou toch een bedankje
schrijven, kan het niet zo goed meer, omdat ik zou oud ben. Heb wel
mijn best gedaan. Kinderen en juffen, hartelijk dank en veel sterkte bij
het werk.
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Bij onze kinderen, die waren ook op de Zondagsschool, kwamen ze,
als het afgelopen was, terug in de kerk. En dan vertelden ze door een
paar vragen van de juffen wat er verteld was. Dan wisten wij ineens
wat ze hadden gehoord. Luister maar goed, ik ging vroeger ook naar
de Zondagsschool, weet daar nog zoveel van en zing er ook wel eens
versjes van.
Leiding en kinderen, het deed mij goed wat van jullie te krijgen,
hartelijk dank. Dat het weer vlug normaal mag gaan. Hartelijk dank
voor alles. Stop er 10 euro in voor de onkosten.
L.P. Lansen-van Oosten.

Hartelijk bedankt voor de theepot met inhoud.
Leuke verrassing, kinderen en juffen bedankt.
Bernice mooi gedaan.
Het is goed, dat men zo jong aan oudere mensen denkt.
Jong geleerd, oud gedaan.
Allen een fijne en gezonde vakantie gewenst.
Groetjes fam. Otte-Minnaard

Bedankje
Bedankt voor de kleurplaat. En het theekopje. Het kwam als een
verrassing toch wel.
Jo van Liere
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K

UIT DE KINDERNEVENDIENST

Allereerst willen we juf Anke, haar man en zoontje Bas van harte
feliciteren met de geboorte van Koen. Koen is geboren op 26 juni
2020 en is dus nu alweer twee maanden. We wensen de familie
Kesselaar veel geluk en een mooie tijd met elkaar en daarbij Gods
onmisbare zegen.
De kinderen van de kindernevendienst en een paar catechisanten
hebben deze zomer nogmaals gekleurd voor de oudere mensen in
onze kerk. Deze keer waren het papieren theekopjes. Die zijn bij de
ouderen bezorgd compleet met theezakje en een chocolaatje. Daar
waren de ontvangers heel erg blij mee. Mensen belden speciaal op
om te bedanken of stuurden kaartjes of briefjes. Drie van deze
reacties vindt u in het kerkblad.
De kinderen hebben ook in de zomervakantie regelmatig post van de
leiding gekregen.
Het is al even geleden, maar zelf hebben ze hun vader verwend op
vaderdag. De vaders kregen een compliment van de kinderen. “Mijn
papa heeft veel in zijn mars”. Eén van de vaders paste de tekst zelf
aan. “Mijn papa heeft veel zin zijn mars” en dat was ook te zien op de
foto. (Zie ook de foto’s in dit kerkblad.)
Nieuws uit Kebene: Sinds half maart hebben wij besloten om alle
leden van de Kebene Familie in Lockdown te plaatsen. Er werd
wekelijks een update gegeven en de situatie werd ook met het
management en het personeel geëvalueerd. De beslissingen werden
genomen om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen voor alle
kinderen en personeelsleden. De afgelopen weken zagen wij heel wat
discipline en inzet in deze moeilijke situatie met weinig beschikbare
middelen. Sinds half juni zijn de maatregelen in Kenia gedeeltelijk
versoepeld, ook in Kebene hebben we besloten iets meer
bewegingsruimte te geven. We blijven uiteraard aandachtig en alert
en blijven alles nauwgezet opvolgen.
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Dan is het bijna zover. We kunnen weer naar de kerk en dat betekent
dat er ook weer kindernevendienst zal zijn. Wat hebben we daar lang
naar uit gekeken zeg. We hebben de kinderen ontzettend gemist en
vinden het erg fijn om ze straks weer te ontmoeten.
De scholen zijn ook weer begonnen. We wensen jullie veel succes en
plezier op school.
We bidden en wensen dat iedereen gezondheid is. Denk aan elkaar.
Actuele ontwikkelingen zijn te volgen via de website van de kerk.
Leiding kindernevendienst

Vaderdag kadootje

Deze vader heeft de tekst aangepast!

17

JEUGDHOEKJE
Hallo allemaal,
De kleurplaat van het vorige kerkblad ging over het vertrouwen op
God.
Deze keer heb ik een puzzel over David en Jonathan.
Voor de mensen die het moeilijk hebben in deze tijd, nu we nog
steeds afstand van elkaar moeten houden, heb ik weer een
bemoedigende kleurplaat uitgezocht. Kleur hem voor jezelf of kopieer
hem en stuur hem op naar iemand die wel een bemoediging kan
gebruiken in deze moeilijke tijd. Want het is fijn om te weten dat God
voor ons zorgt.
Succes en groetjes van Jolanda
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LEESROOSTER
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1
2
3
4
5
6

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Exodus 30:11-16
Exodus 30:17-21
Exodus 30:22-38
Matteüs 17:24-27
Matteüs 18:1-9
Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-9
Matteüs 19:10-15
Matteüs 19:16-22
Matteüs 19:23-30
Exodus 31:1-18
Exodus 32:1-14
Exodus 32:15-35
Exodus 33:1-11
Exodus 33:12-23
Exodus 34:1-18
Exodus 34:19-35
Psalm 145
Daniël 1:1-21
Daniël 2:1-12
Daniël 2:13-23
Daniël 2:24-35
Daniël 2:36-49
Daniël 3:1-12
Daniël 3:13-23
Daniël 3:24-30
Daniël 3:31-4:14
Daniël 4:15-24
Daniël 4:25-34
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Inkomens onafhankelijke belasting
Wasvoorschrift
Geurig
Belastingformule
Groot en klein
Zoeken en redden
Vergeef van harte, niet uit
berekening
Trouw
Kinderlijk eenvoudig?
Wil jij volmaakt zijn?
Durf rijk te worden
Creativiteit
Gaan voor goud ...
Vernietigend
De HEER trekt zich terug
God laat zich zien
Kopie
Verbondsregels
Loflied
Gezond gedrag
Wie helpt de koning uit de droom?
Droom-oplossing
Tekst …
… en uitleg
Uitkomen voor je geloof
Laaiende woede
Wie gaat voor jou door het vuur?
Droomleven …
… wordt nachtmerrie
Bij de beesten af

E

EREDIENSTEN

Alle diensten tot 1 oktober zijn diensten voor de hele gemeente.
Voor het opgeven van uw aanwezigheid zie elders in dit kerkblad
De diensten worden geleid door ds. D. Westerneng en uitgezonden
via internet/kerktelefoon
Alle uitzendingen staan vanaf zondagmiddag op de website en
kerkdienst gemist.

Zondag 30 augustus 10.00 uur
Zondag 6 september 10.00 uur
Zondag 13 september 10.00 uur
Zondag 20 september 10.00 uur
Zondag 27 september 10.00 uur
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Wijkindeling
Protestantse Gem. te `s-Gravenpolder/Baarland
Contactadres pastoraat sectie 1-8: ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, ’s-Gravenpolder, tel 269911
Contactadressen pastoraat sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, ‘s-Gravenpolder tel. 0113-312826
Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274
Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. P. Scherbeijn,
Populierestraat 50, 4431 CK ’s-Gravenpolder tel: 0113-311564
Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 1: Bosseweide, `s-Gravenstraat, Kerkhoekstraat,
Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg,
Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg
Pastoraal bezoek: dhr. H.G.M. van Damme
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
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, Joannaplantsoen, Kievitlaan,
Zuidvlietstraat (Goes), Cederstraat, Franseweg (allen Kapelle), Oude
Hoondertsedijk, Schuttershofstraat Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk
(Kwadendamme), Deestraat (`s-Heer-Arendskerke)
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Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA ’s-Gravenpolder, tel 0113-312612
Pastoraal bezoek overig: vacant
Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise,
Goesestraatweg 2, 4431 CD, `s-Gravenpolder, tel: 0113-311478

Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein,
Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat
Pastoraal bezoek: vacant
Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire-van Weele, Magnoliastraat
46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 0113-311794 en mw. D. v.d. HaveMoerland, Ambachtstraat 6, 4431 BE ’s-Gravenpolder tel. 0113850920

Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat.
Pastoraal bezoek: vacant
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: mw. E. D. Blook - Bouterse,
Ambachtsstraat 8a, 4431 BE `s-Gravenpolder tel: 0113 - 316645
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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Contactadres pastoraat sectie 1-8: ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, ’s-Gravenpolder, tel 269911
Contactadressen pastoraat sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, ‘s-Gravenpolder tel. 0113-312826
Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274
Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. P. Scherbeijn,
Populierestraat 50, 4431 CK ’s-Gravenpolder tel: 0113-311564
Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat,
Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (Baarland), Doelstraat, Hugo
Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk, Ovezandseweg
(Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke)
Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat
Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376

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 en dhr. E. Kwakernaat
Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376
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