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KERKDIENSTEN
zondag

10.00 uur

Ds. D.C. Groenendijk

17

18.30 uur

Ds. A. Hamstra

december

3e advent

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

zondag

10.00 uur

Ds. W.P. v.d. Aa uit Waalwijk

24

21.30 uur

Ds. D.C. Groenendijk in Herv.Kerk

december

4e advent

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

maandag

10.00 uur

25
december
kerst

Ds. A. Slingerland

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor zending
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

4

zondag

10.00 uur

Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam

31

18.30 uur

Ds. A. Slingerland

december

oudjaar

maandag

1
januari
nieuwjaar

10.00 uur

Ds. A. Slingerland

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

zondag

10.00 uur

Ds. A. Slingerland

7

18.30 uur

Ds. W.P. v.d. Aa uit Waalwijk

januari

5

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

zondag

10.00 uur

Ds. G.M. v.d. Linden uit Klundert

14

18.30 uur

Ds. A. Slingerland

januari

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

zondag

10.00 uur

21

18.30 uur

Ds. A. Slingerland
Bevestigingsdienst en voorber. H.A.
Ds. L. v. Wingerden uit Den Bosch

januari

Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud

zondag

10.00 uur

28
januari

Ds. A. Slingerland
Heilig Avondmaal
18.30 uur
Ds. A. Slingerland
Voortzetting en nabetrachting H.A.
Dienstcollecte:
1e rondgang is bestemd voor diaconie
2e rondgang is bestemd voor kerkvoogdij
De deurcollecte is bestemd voor onderhoud
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ROOSTER OPPASDIENST
datum
17 dec
24 dec
25 dec
31 dec

naam
Judith Moerland
Annelies Hartman
Hanna Romijn
Connie van Sprang

naam
Carlijn Izelaar
Annemijn de Goeij
Jorieke Lodder
Isabelle de Goeij

AGENDA
datum activiteit
06-01 Inzamelen rommelmarkt
02-02 Kampvuuravond
03-02
03-03
07-04

Inzamelen rommelmarkt
Inzamelen rommelmarkt
Inzamelen rommelmarkt

locatie
vd Werken via Hilsepoort
Loods M. van de Werken
Ingang Hilsepoort
vd Werken via Hilsepoort
vd Werken via Hilsepoort
vd Werken via Hilsepoort

Elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
Weeksluiting in het Huis van de Wijk
Iedereen is welkom
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tijd
9.30-11.00u
19.45-22.00u
9.30-11.00u
9.30-11.00u
9.30-11.00u

LANGDURIG VERPLEEGDEN
Woonzorgcentrum
Mauritshof
Pr. Willemstraat 2
4791 JR Klundert
 Mw. v. Wingerden-Heystek
Huiskamer 3F
 Dhr. v.d. Werken
Huiskamer3G
 Mw. Aaldijk
Huiskamer 2G
 Mw. v. Eekelen-v. Heemsbergen
Huiskamer 1F
 Mw. Konings
Huiskamer 1
”Amarant”
Annevillelaan 35A
4851 CA Ulvenhout
 Dhr. B. v.d. Giessen

Woonzorgcentrum
De Zeven Schakels
Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen
 Mw. L.A. Ardonne,
Kamer 155e
 Mevr. J. van Dam-Crezee,
Kamer 57
 Mw. W. Ripmeester
Kamer 433
Woonzorgcentrum
Fendertshof
Kerkring 21
4793 ES Fijnaart
 Mevr. v.d. Ree-van Dam
Kamer 27H
 Mevr. W.B. van Dam-van
Bezooijen
Kamer 117
 Dhr. C v.Dueren –den Hollander
Kamer 99

HUWELIJKSJUBILEA
Echtpaar
Fam. Backer - Braal
Fam. Schram - van Soest
Fam. Bom - Driesprong

Adres
Noordschans 89
Molenbergln 18
Krugerstraat 37a

4791
RE
AK
JE

Datum
14-dec 50 jaar
22-dec 50 jaar
26-jan 50 jaar

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op deze feestdag.
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JARIGEN 75+
Naam
Dhr. A. den Hollander
Mevr. M.J. van Dis van de Merbel
Dhr. A. van Endhoven
Dhr. L.A. Hollemans
Dhr. A. Backer
Dhr. G. Tanis
Mevr. P.A. Hendrikse de Vrij
Dhr. A.M. Leijten
Dhr. F. Nieuwkerk
Dhr. A.C. de Regt
Dhr. J.J. Huijsdens

Adres
von Kropffplein 7
Mauritsweg 44

Mevr. C.J. van der Stelt
- van Dueren den Hollander
Mevr. M. Hollemans Vroegop
Mevr. M. van Solkema Boellaard
Mevr. M. de Ruiter - de
Pender
Mevr. C.C. van
Schilfgaarden - den
Hollander
Mevr. J.J. Bongers Knook
Dhr. A.D. Leijten

Prins Willemstraat 49

Ambachtsherenweg 6e
van Abcoudestraat 24
Noordschans 89
Rondeel 82
Achter ’t Hof 11a
Noordschans 19
Prins Willemstraat 4/52
Kweeklust 30
Gildelaan 72

4791
HW
JL
BZ
BT
RE
LB
4741TM
Hoeven
RD
JR
HZ
4761BA
Z’bergen
JP

Datum
8-dec 77 jaar
12-dec 92 jaar
13-dec
17-dec
30-dec
30-dec
1-jan

85 jaar
75 jaar
77 jaar
76 jaar
78 jaar

5-jan
13-jan
17-jan
18-jan

80 jaar
80 jaar
88 jaar
94 jaar

20-jan 82 jaar

’t Hooft 4

KA

20-jan 90 jaar

Moye Keene 116

BJ

21-jan 90 jaar

Kweeklust 5

HZ

27-jan 80 jaar

Kweeklust 7

HZ

28-jan 81 jaar

Aleidstraat 26

CW

28-jan 91 jaar

Prins Willemstraat 4/3

JR

31-jan 78 jaar

Alle jarigen wensen we een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
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WAT DOEN WE DIT JAAR MET KERST?
Overweging ds. A. Slingerland
Laat u aanvuren door de Geest. Romeinen 12:11
Hoe krijg je een kerst om nooit te vergeten?
Hoe krijg je het ultieme kerstgevoel? Het lijkt
in deze tijd van het jaar haast het hoogste
ideaal. Die twee kerstdagen zijn anders. Moeten anders zijn. Heel veel dingen die we normaal doen, doen we dan even niet. En wat we
anders niet of nauwelijks doen, doen we met
kerst juist wel. We zijn er maar druk mee.
Waar gaan we heen op beide kerstdagen? Wie
nodigen we uit? Wat zullen we deze keer op
tafel zetten? Kortom: wat doen we dit jaar
met kerst?
Ik weet nog goed hoe ik als kind genoot van
de kersttijd. Niet alleen van de kerstdagen zelf,
maar minstens zoveel van de dagen ervoor. Er
hing dan een speciale sfeer. En wat maakte het
nu zo bijzonder? De kaarsen op tafel, de
kruidbroodjes en allerlei andere lekkernijen, in
de kerk luidkeels ‘Ere zij God’ zingen en vooral
de lichtjes tellen in de boom. Ik geloof dat kinderen vandaag evengoed een antenne hebben
voor dat speciale, voor het verlangen naar een
wereld van licht. En het zijn toch niet alleen de
kinderen die dat verlangen kennen. Laat het
maar anders zijn. Het is feest en dat mag gevierd worden.
Nu wordt het pas echt feest als het kerstgeschenk open maken. Het is als een cadeau, dat
prachtig is ingepakt.

Ik weet nog goed
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Ik weet nog goed hoe toen ik klein
was
Er een kerstboom uit ons tuintje
In de kamer werd gezet
En hoe we lachten met z'n allen
Dikke neuzen in de ballen
Alles rook naar kaarsevet
Dan was het snoepen en wat
zingen
De betekenis ontging me
Vrede op aarde werd gezegd
En toch moet ooit in dat decorum
Een verlangen zijn geboren
Naar wat zuiver is en echt
Ik zag het voor me, dat land van
licht
M'n ogen dicht, ik zou er komen
Want er moest meer zijn dan een
boom
Want er moest meer zijn dan een
droom
Ik weet nog goed hoe toen ik klein
was
Hij van zolder werd gehaald
De kerststal met het strooien dak
Jozef, Maria en de herders
Daar de ezel en wat verder
't Kindje in de voederbak
En in mijn kleine kinderogen
Was het net of ze bewogen
Of Hij bij ons komen wou
Dan naar de nachtmis - een verzetje
Zachtjes bidden in m'n bedje
Dat die vrede komen zou
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Ik zag het voor me, dat land van
licht
M'n ogen dicht , ik zou er komen
Want er moest meer zijn dan een
boom
Want er moest meer zijn dan een
droom
Elk jaar met Kerst zwijgen de wapens
Alle mensen branden kaarsen
In een stille schittering
Maar het blijft oorlog in de harten
Scheiding tussen blank en zwart
En overal verbittering
Terwijl wij hier ons kerstmaal eten
Zijn er kinderen die niet weten
Wat gewone vrede is
Ik zou geen lied meer kunnen
zingen
Als ik niet zeker wist vanbinnen
Dat de strijd gestreden is
Ik zie het voor me, dat land van
licht
M'n ogen open, het zal er komen
Omdat het meer is dan een boom
Omdat het meer is dan een droom
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Kleine kinderen kunnen daar zo door geboeid zijn, dat ze niet eens door hebben
dat er ook iets in zit. Dan moet je ze soms
even aanmoedigen. Pak maar uit! Kijk maar
wat er in zit! Dat zit ook in de vraag waar
het mij in dit stukje om begonnen is: wat
doen we dit jaar met kerst? Laat het echt
feest zijn. Dus: pak het geschenk uit. Denk
deze dagen aan degene waar het met
kerst werkelijk over gaat: de Redder van
de wereld, die geboren werd in Betlehem.
Dan wil ik de vraag ook nog graag omkeren. Wat doet kerst dit jaar met ons? Of
liever gezegd: wat doet het Kerstkind met
ons? Over de hele wereld worden mensen
door Hem aangesproken. Meer dan ooit.
Dat begint vaak heel klein. Als een heel
klein vlammetje. Maar als dat vlammetje
om zich heen grijpt, dan gebeurt er wat.
Dan gaat de vlam (weer) branden. Dan heb
je een feestvuur en een onvergetelijke
kerst.
A. Slingerland

VAN UW PREDIKANT
Ds. A. Slingerland
Familiekerstdienst – in hemels licht
Jezus bewoog hemel en aarde. Voor jou. Een prachtige samenvatting van
het kerstevangelie in één zin. De EO kwam er dit jaar mee. Op 1e kerstdag
gaan we dat vieren. De hemel ging open. God kwam naar ons toe. Hij werd
mens. Om ons en onze zaligheid. We vieren het 25 december in een bijzondere familiekerstdienst. Met inzet van jong en oud.
Oud en nieuw
De laatste dag van het jaar is een zondag. Gewoon twee diensten. Maar
wat heet gewoon? In elk geval bijzonder om zo het jaar te kunnen afsluiten
als gemeente van Christus. We lezen op oudejaarsavond de laatste verzen
van de Bijbel – uit Openbaring 22 dus.
De volgende morgen in de nieuwjaarsdienst beginnen we bij het begin:
Genesis 1. Na afloop zal de voorzitter van de kerkenraad, Wim Portengen,
een nieuwjaarstoespraak houden.
Het wonder van de schepping
Zondag 7 januari lezen we verder in Genesis 1. Die wondermooie ouverture
van het Woord van God. Nu zijn er meteen heel veel vragen bij dit begin.
Hoe zit het met schepping en evolutie? Wat nu als het allemaal niet waar
is? In deze dienst zullen we oneigenlijke discussies vermijden en zoeken
naar de ware betekenis van het scheppingsbericht.
Bevestiging ambtsdragers – 21 januari
We nemen 21 januari afscheid van maar liefst zeven ambtsdragers.
Het zijn
 Diakenen Johan Lodder, Marien Walraven en Maarten van de Werken.
 Ouderling Jan Wim van Sprang
 Ouderling-kerkrentmeesters Wim Portengen en Nico Tolenaars.
Deze mannen hebben zich ieder op zijn eigen manier intensief ingezet voor
onze gemeente. We zeggen ze daarvoor dank. In de dienst en tijdens de
eerste kerkenraadsvergadering van 2018 zullen we daar uitvoeriger bij stil
staan.
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Twee ouderlingen zullen worden herbevestigd: Klaas Romijn als jeugdouderling en Bert Blokland als ouderling met een speciale opdracht.
En we hopen Peter Moerland en Jaap Nijhoff te bevestigen als diaken. Op
het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend of de laatst verkozen
broeders hun ambt hebben aanvaard.
We weten wel dat de Heere zijn kerk hoe dan ook leidt. We mogen dan
ook vol vertrouwen verder gaan.
Heilig Avondmaal – 28 januari
In de avondmaalsdiensten worden we gevoed door Gods Woord in Genesis
2. Met in de morgendienst focus op de boom van het leven. En in de
avonddienst de m/v-relatie in het paradijs.
Meeleven
 Dhr C. van Dueren den Hollander is na een korte tijd in eigen huis
verhuisd naar de Fendertshof.
 Rien de Korte is opnieuw opgenomen geweest en weer thuis.
 Patricia van den Dool heeft verschillende onderzoeken ondergaan.
De situatie lijkt vooralsnog stabiel.
Allen veel sterkte gewenst.
Samenwerken of samengaan
We kennen al jaren een goede samenwerking met de Gereformeerde kerk
van Klundert. Die samenwerking is de laatste jaren gegroeid. Nu zijn we
zover dat we ook serieus gaan kijken of we kunnen samengaan. Het overgrote deel van beide gemeenten heeft aangegeven daar vóór te zijn. Het
komende jaar gaan we daar serieus mee bezig. Dat vraagt van ons als kerkenraad, maar ergens ook van de hele gemeente, een extra inspanning.
Denk mee en bid vooral mee.
Goede wensen
Een vreugdevol kerstfeest gewenst – vol van Christus! En God zegene ons
allen in het nieuwe jaar.
Hartelijke groet,
A Slingerland
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KERKENRAAD
Van de Scriba
Verkiezingen.
Na de verkiezingen van 1 november hebben alleen de broeders P. Moerland en J. Nijhof hun verkiezing tot diaken aanvaard. Hierdoor hebben we
nog een flink aantal vacatures, namelijk 2 ouderlingen, 2 ouderlingkerkrentmeesters en 1 diaken.
Er is daarom besloten om een tweede verkiezingsronde te houden en opnieuw is gevraagd namen in te dienen voor de genoemde vacatures. Het
aantal reacties vanuit de gemeente was deze keer een stuk geringer. Ook u
realiseert zich dat het niet eenvoudig is om mensen te vinden voor het
werk in de kerkenraad.
De kerkenraad heeft mede op basis van de ingediende namen in de eerste
en tweede ronde de volgende broeders verkozen: tot het ambt van ouderling H. Korteweg, tot ouderling-kerkrentmeester A. van Dam en L. Hartman
en tot diaken M. van Dam.
Aangezien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures zijn, zijn
de broeders volgens de kerkorde door de kerkenraad verkozen verklaard.
De genoemde broeders zijn op de hoogte gebracht en hebben als dit blad
verschijnt hun verkiezing in beraad.
Broeder Bert Blokland is begin 2014 benoemd als ouderling met een beperkte opdracht. Hij verricht bezoekwerk en is waar mogelijk ouderling bij
rouw- en trouwdiensten. Zijn ambtstermijn loopt in maart 2018 dus ook af.
De kerkenraad heeft hem gevraagd zich opnieuw beschikbaar te stellen
voor een termijn van 4 jaar en hij heeft hiermee ingestemd.
Aanwezigheid na afloop van de dienst
Regelmatig staan de predikant en de ouderling van dienst na afloop van
een dienst bij één van de uitgangen om ieder de hand te schudden en
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eventueel kort te spreken. We willen dit wat uit gaan breiden door dat in
de komende tijd wekelijks te gaan doen en met de overige kerkenraadsleden na afloop van de morgendienst in de kerk te blijven, zodat u ons aan
kunt spreken en/of na kunt praten over de dienst.
Vervolg op het draagvlakonderzoek
De Kerkenraad heeft in de vergaderingen van 20 november en 4 december
een begin gemaakt met het bespreken van het eindrapport en het advies
van de commissie draagvlakonderzoek. Op basis van de uitslag van de enquête, het advies van de commissie en persoonlijke afwegingen van ieder
kerkenraadslid is door de kerkenraad de intentie uitgesproken om verdere
stappen te gaan zetten richting een mogelijke fusie. We willen in januari en
februari 2018 met de kerkenraad in nieuwe samenstelling en in samenwerking met de Gereformeerde Kerk een voorstel inclusief stappenplan voor
het fusietraject uitwerken. Op een gemeenteavond die gepland is op 26
februari 2018 willen we dit voorstel aan de gemeente presenteren en uw
mening horen. Het voornemen is om vervolgens in maart als kerkenraad
een besluit te nemen over het vervolg van het fusietraject. De Gereformeerde Kerk zal gelijktijdig voor haar gemeente een zelfde traject doorlopen.

KERKRENTMEESTERS
Geachte gemeenteleden,
Het jaar 2017 is al weer bijna voorbij. Dan is het voor de kerkvoogden weer
de hoogste tijd om de (financiële) plannen voor het nieuwe jaar te maken.
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we alle zeilen moeten bij zetten om ons hoofd financieel boven water te houden. Wij willen U dan ook
hartelijk danken voor uw inzet en bijdrage in het afgelopen jaar.
We hebben inmiddels al weer een nieuwe begroting gemaakt en hopen
ook komend jaar financieel gezond te kunnen blijven. Maar dat kunnen we
natuurlijk niet zonder uw steun en bijdrage in 2018. In januari zal de eerste
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oproep aan U om financieel bij te dragen bij U op de mat vallen. We hebben dit jaar €70.000,00 begroot voor de actie kerkbalans. Dat is wel zo'n
€3.000,00 hoger dan in 2017 werd toegezegd. Wij hopen, dat U gehoor zult
en kunt geven aan de oproep om komend jaar iets meer bij te dragen dan
afgelopen jaar zodat we dit begrote bedrag uiteindelijk kunnen ontvangen.
Van harte bij U aanbevolen.
Namens de kerkvoogdij
Nico Tolenaars
Penningmeester
Onderstaand treft U de jaarrekening 2016 aan van de kerkvoogdij.
begroting
2016

rekening
2016

rekening
2015

baten
baten onroerende zaken

€

12.540

€

16.190

rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen en
fondsen

€

3.400

€

2.536

€

-

€

-

bijdragen levend geld

€

102.600

€

102.277

door te zenden collecten

€

-

€

-

subsidies en bijdragen

€

-

€

-

totaal baten (a) €

118.540

€

121.003

€

120.420

17.075

€

21.447

€

13.260

lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief
afschrijvingen
lasten overige eigendommen en inventarissen

€
€

-

€

-

€
€

10.911
4.029

€
€

105.696

€

216€

€

-

-

afschrijvingen

€

2.226

€

2.266

€

2.426

pastoraat

€

76.596

€

69.615

€

73.082

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€

10.500

€

12.306

€

10.323

verplichtingen/bijdragen andere organen

€

7.160

€

6.204

€

7.119

salarissen

€

5.250

€

4.892

€

4.952
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kosten beheer en administratie

€

2.500

€

1.322

€

658

rentelasten/bankkosten

€

500

€

153

€

355

totaal lasten (b)

€

121.807

€

118.205

€

112.175

totaal a - b

€

3.267-

€

2.798

€

8.245

€

3.500-

€

10.685-

€

9.179-

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€

-

€

7.185

€

-

streekgemeenten

€

-

€

-

€

-

aandeel in lasten federatie

€

-

€

-

€

overige lasten en baten

€

4.200

€

5.882

€

5.089

totaal (c )

€

700

€

2.382

€

4.090-

Resultaat

€

2.567-

€

5.180

Balans per 31 december

-

€

2016

4.155

2015

activa
onroerende zaken

€

231.739

€

231.739

installaties en inventarissen

€

37.817

€

37.319

financiële vaste activa

€

beleggingen

€

€

-

6.941

-

€

6.117

voorraden

€

-

€

-

debiteuren

€

-

€

-

kortlopende vorderingen en overlopende activa

€

1.868

€

5.458

geldmiddelen

€

248.246

€

237.201

€

526.611

€

517.834

350.569

€

344.565

totaal
passiva
reserves
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€

fondsen

€

voorzieningen

€

139.338

€
€

135.838

hypotheken en leningen

€

crediteuren

€

kortlopende schulden en overlopende passiva

€

totaal

-

€

-

€

-

€

-

36.704

€

37.431

526.611

€

517.834

Hieronder treft U de begroting aan voor 2018
begroting

begroting

2018

2017

baten
baten onroerende zaken

€

23.600

€

23.250

rentebaten en dividenden

€

2.635

€

3.665

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

€

-

€

-

bijdragen levend geld

€ 105.500

€ 103.200

door te zenden collecten

€

-

€

-

subsidies en bijdragen

€

-

€

-

totaal baten

€ 131.735

€ 130.115

lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

€

16.675

€

16.925

lasten overige eigendommen en inventarissen

€

-

€

-

afschrijvingen

€

2.266

€

2.226

pastoraat

€

79.700

€

80.864

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€

12.800

€

12.800

verplichtingen/bijdragen andere organen

€

6.610

€

7.210

salarissen

€

5.250

€

5.250

kosten beheer en administratie

€

3.500

€

2.500

rentelasten/bankkosten

€

150

€

400

totaal lasten

Saldo baten - lasten

€ 126.951

€

4.784

€ 128.175

€

1.940
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toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€

7.000-

€

7.000-

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€

-

€

-

streekgemeenten

€

-

€

-

aandeel in lasten federatie

€

-

€

-

overige lasten en baten

€

5.000

€

5.000

totaal

Resultaat

€

€

2.000-

2.784

€

€

2.000-

60-

Zowel de jaarrekening als de begroting liggen in de maand december bij de
penningmeester ter inzage.
Als U deze wilt inzien, gaarne vooraf een afspraak maken.
Met vriendelijke groet,
Nico Tolenaars
Penningmeester
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COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten / opbrengsten kerkvoogdij
Datum
Bestemming
juli
juli
sept
sept
sept

kerkvoogdij
onderhoud
kerkvoogdij
onderhoud
jeugd

Giften kerkvoogdij
Datum
Ontvangen via
juli
Dhr. A. Kornaat
sept
i.v.m. reformatie
sept
Dhr. J. v. Saane

€ 1.031,67
€ 732,78
€ 592,62
€ 544,51
€ 309,70

Bestemming

jeugd

Collecten / opbrengsten diaconie
Datum
Bestemming
03-09-17
10-09-17
24-09-17
01-10-17
08-10-17
15-10-17
29-10-17

Bedrag

diaconie
KIA Nepal, Bangladesh
diaconie
Jerusalem Forest
Yad Elie maaltijden voor scholen Israël
project 1027 Kenia
diaconie

Giften diaconie
Datum
Ontvangen via
03-09-17
HVD via Johan Lodder
10-09-17
HVD via Johan Lodder
01-10-17
H. van Wensen bloemengroet

Bedrag
€ 20,oo
€ 100,00
€20,00

Bedrag
€ 247,72
€ 925,25
€ 143,05
€ 245,75
€ 482,87
€ 180,37
€ 344,40

Bedrag
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

20

VERENIGINGSNIEUWS EN KRINGWERK
Rommelmarktcommissie

Onze levensreis begon als kind,
toen we nog afhankelijk waren.
en niets in deze wereld hadden ervaren,
we werden gekoesterd en bemind.
Na verloop van jaren werden we zelfstandig,
we moesten onze levensweg zelf bepalen.
dat ging vaak over bergen en dalen,
en we vervolgde onze reis eigenhandig.
De tijd droeg ons naar de ouderdom,
die gepaard ging met vallen en opstaan.
met vreugde, verdriet en soms een traan,
de reis gaat door en keert nooit weerom.
Het einddoel van onze reis is God,
Hij blijft onze Gids op ons levenspad.
ook wanneer het tegen zat,
was Hij steeds betrokken met ons lot.

Wij willen U Gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2018 wensen.
Namens de rommelmarkt commisie
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Gemeentegroeigroep
DO-event 2017
Na een weldadige rustperiode pakten we in september als gemeentegroeigroep de draad weer op met ‘leven met de Psalmen’ en kwam komende het DO-event ter sprake.
Het is een gegeven dat er binnen onze gemeente sprake is van eenzaamheid.
Daarom hebben we als groeigroep in 2016 een praktische invulling aan het
DO-event gegeven door eenzame ouderen een bezoek te brengen. Dit
hebben we als verrijkend mogen ervaren waardoor we dezelfde invulling
aan het nieuwe DO-event wilden geven.
Na het maken van de afspraken was het op maandag 22 oktober zover.
Rond 19.00 uur kwamen we samen, na gebed om zegen over de ontmoetingen gingen we in tweetallen op weg. Zo rond 21.00 uur werden we terug verwacht waarna de ervaringen gedeeld werden onder het genot van
een hapje en drankje. We zijn het er over eens, met dankbaarheid mogen
we terugkijken op een zeer genoeglijke maar vooral gezegende avond.
Als groeigroep zijn we enthousiast over de invulling die we aan het DOevent kunnen en mogen geven. Wij als groeigroep willen het van harte
aanbevelen.
Namens een gemeentegroeigroep,
Marie-Louise

PERSOONLIJKE BERICHTEN
Dankbetuiging
Lieve gemeenteleden,
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor alle felicitaties , kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen naar aanleiding van ons 40 jarig huwelijksjubileum.
Vriendelijke groet
Kees en Willy Walraven-van Dam
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OVERIGE BERICHTEN
Israëlwerkgroep
De feestdagen komen er weer aan!
Net als vorig jaar willen wij als Israël werkgroep van deze gelegenheid gebruik maken om u te attenderen op een aantal originele cadeaus, waarmee
u gelijk Gods volk steunt.
Wij bevelen onderstaande producten warm bij u aan.
Zo is de Hebreeuwse chocoladeletter Chai weer verkrijgbaar! Een origineel
cadeau voor Sinterklaas. De Hebreeuwse chocoladeletter Chai is ook dit
jaar weer verkrijgbaar voor € 10 per stuk bij Joods Hospice Immanuel en op
diverse andere locaties. De chocoladeletter Chai bestaat uit 2 letters die
samen het woord Chai maken wat “leef” betekent. De handgemaakte
koosjere letter, verkrijgbaar in puur, die gemaakt is van Fair Trade pure
chocolade met een cacaogehalte van 70% , wordt exclusief voor de hospice
gemaakt en de helft van de opbrengst is dan ook voor dit goede doel.
Deze heerlijke letter kan besteld worden per e-mail.
Informatie en bestelling: chocoladeletterchai@gmail.com of
via http://www.joodshospiceimmanuel.nl
Omdat het hospice dit jaar 10 jaar bestaat hebben ze, speciaal voor deze
gelegenheid, een kookboek en spel kaarten gemaakt. Ook deze zijn te
koop via bovengenoemde site.
Maar er is meer. Wist u dat er ook heerlijke wijn uit Israël komt? Deze Hermon/Galilea wijn is te koop in Klundert bij de slijterij in de Doorsteek.
Ook via internet kunt u tal van originele cadeaus vinden, kijkt u eens op
www.Israelwinkel.nl voor heerlijke wijnen, mooie sieraden en meer.
Wij wensen u alvast hele gezegende feestdagen toe!
Shalom! namens de Israël werkgroep.
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Couleur Vocale en Rejoice bezingen de Holy Night.
Zaterdagavond 16 december a.s. geven zanggroep Couleur Vocale uit Willemstad en gemengd koor Rejoice uit Mijnsheerenland gezamenlijk een
Kerstconcert in de Gereformeerde Kerk te Klundert, Van Kropffplein 1.
Het thema is: Holy Night. Een bijzondere samenwerking onder leiding van
de twee muzikale talenten Ruud Krijnen en Arnoud Hobbel. Beide koren
zingen mooie Engels- en Nederlandstalige kerstliederen en ook de toehoorders mogen hun stem laten horen tijdens samenzang. Als muzikale
omlijsting en begeleiding zullen drums, basgitaar, piano, orgel en dwarsfluit klinken. Het concert begint om 20.00u. en de toegang is gratis. Er zal
een collecte worden gehouden met het oog op de onkosten. Na afloop is
er voor de aanwezigen een drankje en gelegenheid om gezellig na te praten.
Victory4All
Thuis Front Commissie
Met dit schrijven willen
we u en jou op de hoogte houden betreffende
het werk van Arie en
Janny Strootman. Gedurende de 3 maanden dat ze in Klundert waren hebben ze kunnen genieten van de kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden. Janny zegt: “Onze dagen hier, waren gevuld. Vieringen van verjaardagen, (waaronder wijzelf, beide mochten we 60 jaar worden) en
vrienden 40 jaar getrouwd. Ondertussen, was de tuin een chaos en moest
de buitenboel nodig worden geschilderd. We waren bezig, met de aanvraag voor een nieuw 3 jaren visum, wat wonderlijk is gezegend! We paste
op de kleinkinderen en namen ons deel in de zorg voor mijn (Janny) ouders. We denken regelmatig, “hoe deden we dit allemaal toen we beide
nog werkten”? Het leven in twee werelden is een drukker bestaan, dan we
dachten. Van een leven “achter de geraniums”, is geen sprake”.

24

Arie en Janny weer in Zuid Afrika.
Zondag 5 november was er in De Ring een druk bezochte presentatie van
de V4All reis, georganiseerd door de werkgroep. Hier was ook gelegenheid
om afscheid van Arie en Janny te nemen. Dit kon door een persoonlijke
boodschap op een kaartje te schrijven. De dag erna zijn ze vol vertrouwen
op God, weer vertrokken naar Zuid Afrika. De reis is voorspoedig verlopen.
Dinsdag waren ze weer in Jeffreys-bay. Tijdens de vlucht was de extreme
droogte goed zichtbaar. Men snakt naar regen. Arie en Janny blijven daar
tot eind april om hulp te bieden in Zuid Afrika.
Werkgroep
De TFC kijkt dankbaar terug op hetgeen de werkgroep heeft gedaan. Er is
hard aan de weg getimmerd om geld bijeen te sparen. Heel veel tijd en
energie is er ingestoken, maar het resultaat mag er zijn! Daar mogen jullie
trots en dankbaar voor zijn. Ook de ervaringen en verhalen die jullie hebben gedeeld heeft indruk op ons allemaal gemaakt.

Nieuwbouw school
Het project is gezegend met financiële steun, zodat de tweede bouwfase
fase van de school gestart kon worden. Er zijn ook onderhandelingen voor
een extra collega voor Arie.

Voorkant van de nieuwbouw, eerste fase.
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Begin van de bouw aan de achterzijde, tweede fase.
Sponsorkind
Graag willen we u herinneren aan de mogelijkheid tot het sponseren van
kinderen uit het project. Op deze manier probeert de stichting doorlopende inkomsten te genereren. Een prachtig idee om dit bijvoorbeeld met een
GGG-groep te doen.
Meer informatie:
Website Arie en Janny: www.ariestrootman.nl
Algemene website :http://victory4all.nl/
De “Thuis-Front-Commissie”.
Jozua Gemeente,
Diaconie Hervormde Gemeente
I.s.m. Diaconie Gereformeerde Kerk

Eric & Brigitte Keesen.
Niels Zwijnenburg
Maarten & Joke van de Werken
Pieter & Arianne den Hollander
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Jezus, lang verwachte Heiland
Jezus, lang verwachte Heiland,
U, de grote Koning Knecht,
Raadsman, Redder van de wereld,
werd in een kribbe neergelegd.
U, die eer en glorie toekomt,
vol van majesteit en kracht,
kwam op aarde als een baby
in die lang verwachte nacht.
Morgenster, vol van schoonheid blinkend,
Vredevorst wordt U genoemd,
de heerschappij rust op Uw schouders,
Uw naam wordt wereldwijd geroemd!
En als de engelen dan verschijnen,
in een Hemelse legermacht,
vertellen ze: "de Heiland is geboren",
in deze stille, heilige nacht.
Als de herders haastig heen gaan
en met blijdschap zijn omhuld,
is er een onvoorstelbaar wonder,
door Gods eigen hand vervuld!
Els Hengstman-van Olst

27

ADRESSEN
Predikant
Ds A. Slingerland
Voorstraat 48, tel. 404230
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
Scriba
G.E.J. Dijkgraaf
scriba@nhkerkklundert.nl
Kerkring 1, 4791 HE Klundert
Diaconie
J. Lodder
Verlaatstraat 38, tel. 403580
College kerkrentmeesters
W. Portengen
Schanspoort 23, tel. 402498
Penningmeester
N. Tolenaars
Suijkerberg 7, tel. 404729
penningmeesterkerkvoogdij@nhkerkklundert.nl
IBAN: NL86 FVLB 0225 3824 31
Kerkvervoer
M. van de Werken
Stadhuisring 17, tel. 402387
Collectebonnen
W. Endepoel-Luykx
De Kreeck 3, tel. 404117
collectebonnen@nhkerkklundert.nl
Koster
W. van Ham
Van Abcoudestraat 35, tel. 402422
kerk / kelder, tel. 405216
Jeugdouderling
K. Romijn
Odastraat 24, tel. 06-31791037

Wijk 1
Ouderling J.W. van Sprang
Oude Heijningsedijk 22
Heijningen tel. 795019
Noordschans Odastraat De Kreeck Halve
maan ’t Hoorenwerck Kroonwerk Rondeel
Magesijn Schanspoort Schansweg Tonnekreek Tonsedijk ’t Ravelijn Santberge Stadhuisring ’t Hooft
Wijk 2
Ouderling J.A. van Saane
Brugstraat 3, tel. 404580
Aleidstraat Buitendijk west Beukenlaan
Blauwehoefsweg Brugstraat De Flank De
Gracht Dennenpad Eikenlaan Hilsepoort
Hoogstraat Houtzagerij Kerkring Kristiansand Krugerstraat Kweeklust Mauritsweg Molenberglaan Molenvliet
MoyeKeene Noordhoek Oliemolenstraat
Oosterstraat Oranjestraat Poststraat Revelaar ’t Reekje Witte weideweg Zevenbergsepoort Zevenbergseweg
Wijk 3 contactpersoon hele gemeente
Ouderling C.J. Izelaar
Van Strijenstaat 90, tel. 06 53754337
Ambachtsherenweg Beatrijsweg Boudewijnstraat Graaf Florisstraat Kerkweg
Pr.Willemstraat Stavanger Steinstraat
Stoofdijk Suikerbergh Noorseplein ’t Walletje Tol v.Abcoudestraat v.Gaasbeekstraat
v.Polanenpark v.Puttenstraat
v.Strijenstraat v.Vlaanderenstraat Verlaatstraat Vlietweg Voorstraat Von Kropffplein
Zweedsestraat Zwingelspaansedijk
Ouderenpastoraat
Vacant – u kunt de predikant bellen of een
van de ouderlingen
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