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Erediensten

Ds.G de Lang

Verkiezingsprocedure voor een nieuwe kerkenraad
Op 6 december heeft het breed moderamen van de classis
Zeeuws Vlaanderen kennis genomen van het eerder die dag door
de kerkenraad ingenomen standpunt om het door de visitatoren
op de gemeenteavond van 26 oktober uitgebrachte advies op te
volgen.
Alle ambtsdragers stellen hun ambt ter beschikking en er zullen
ambtsdrager verkiezingen worden gehouden om tot een nieuwe
kerkenraad te komen.
De kerkenraad heeft het breed moderamen verzocht de
ambtsdrager verkiezing zo spoedig mogelijk in gang te zetten.
Daarnaast is aangegeven dat de zittende kerkenraadsleden
bereid zijn om die dingen te blijven doen die van belang zijn om
de voortgang van de kerkdiensten te waarborgen tot het moment
dat een nieuwe kerkenraad is bevestigd.

De stappen die onder leiding van het breed moderamen in de
komende weken gezet zullen worden om te komen tot een
nieuwe kerkenraad zijn, conform de kerkorde en plaatselijke
regeling, als volgt:
Alle doopleden en belijdende worden opgeroepen om namen
(met adressen) van personen in te dienen die zij willen
aanbevelen als ambtsdragers. Daarbij dient vermeld te worden
voor welk ambt zij deze persoon aanbevelen. Volgens de
plaatselijke regeling zijn er 4 diakenen, 4 ouderlingen en 3
ouderlingen – kerkrentmeester (kerkbeheer) nodig om de
kerkenraad voltallig te maken. De aanbevelingen kunnen
schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de
classis de heer L. Kamphuis via het mailadres scribaclassiszvl@gmail.com of per post Scriba Classis Zeeuws Vlaanderen,
de heer Kamphuis, Sint Donaes 1, 4524 JW Sluis. Aanbevelingen
dienen binnen te zijn uiterlijk maandag 15 januari 2018.

Het breed moderamen zal op basis van de ingediende aanbevelingen een verkiezingslijst opstellen, mede met het oog op formele
aspecten zoals ambtstermijnen, en daar eventueel zelf nog namen
aan toevoegen.
Het advies van de visitatie bevat een aanbeveling om bij de
samenstelling van de nieuwe kerkenraad rekening te houden met
een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de verschillende
kernen.
Het breed moderamen zal zich ervoor inzetten om bij het
samenstellen van de verkiezingslijst dit advies op te volgen.
Wanneer een bepaalde aanbeveling is ondertekend door 10 of
meer stemgerechtigde leden dan wordt de persoon zonder meer
op de verkiezingslijst opgenomen.
Stemgerechtigde leden zijn zoals bepaald in de plaatselijke
regeling de belijdende leden en de doopleden die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt.
Gastleden worden gelijkgesteld met de leden.
Doopleden zijn ook verkiesbar wanneer zij, bij hun bevestiging,
onder de belijdende leden willen en kunnen worden opgenomen.
Wanneer de verkiezingslijst, opgesteld door het breed moderamen,
voor een bepaald ambt meer namen bevat dan er vacatures zijn
wordt een verkiezing tijdens een gemeentebijeenkomst georganiseerd.
Dag en tijdstip van deze te houden bijeenkomst wordt nader
bekend gemaakt mede afhankelijk van de voortgang van het
proces zoals onder punt 2 verwoord. Wanneer de verkiezingslijst
niet groter wordt dan het aantal vacatures kan het breed
moderamen de betreffende personen verkozen verklaren waarbij
de gemeente dan gelegenheid geboden wordt bezwaren in te
dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de
bevestiging in het ambt.

De nadere gegevens van dit onderdeel van de procedure zullen te
zijner tijd bekend gemaakt worden.
De bevestiging van de nieuwe kerkenraad zal hopelijk plaats
kunnen vinden in de loop van februari, zo mogelijk in een kerkdienst waarin de consulent voorgaat.
Ook hiervan geldt dat een en ander nog afhankelijk is van het al
dan niet voorspoedig verlopen van proces en procedure.
Bovenstaande is een vrij ‘zakelijke’ opsomming van de procedure.
Dit neemt niet weg dat het breed moderamen zich zeer zeker
bewust is dat deze gang van zaken diep ingrijpt in het leven van
de gemeente en ook in de persoonlijke levens van betrokken
gemeenteleden.
Tegelijkertijd hebben we de hoop en de overtuiging dat zich langs
deze lijn wegen kunnen openen om te gaan werken aan herstel
van vertrouwen en aan een hernieuwde gezamenlijkheid in het
kerkenwerk in de Protestantse gemeente Philippine – Sas van Gent
– Sluiskil.
Wanneer er vragen zijn over deze procedure kunt u terecht bij de
consulent ds. Marjo Wisse (contactgegevens) of bij ondergetekende.
Ds. Arie van der Maas
voorzitter classis Zeeuws Vlaanderen
apvdmaas@zeelandnet.nl
06 – 13423121

Even voorstellen.
Beste kerkgangers, uw kerkenraad vroeg of ik mezelf kort aan u
wil voorstellen.
Sinds 2010 sta ik in Zaamslag.
Daarvoor ben ik predikant geweest in Westerhaar (Twente) en in
Schiedam, en mijn eerste gemeente was Serooskerke (W.).
U treft in mij een voorganger die in de loop van zijn leven de volle
breedte van de kerk heeft bediend.
In mijn studententijd (lang geleden…) ging ik ook wel in vrijzinnige
gemeenten voor, en in de periode Schiedam en Westerhaar kwam
ik met regelmaat ook op gereformeerde-bondskansels.
Die breedte in de kerk is mij lief, daar ben ik denk ik heel hervormd in.
Ik ben in 2009 getrouwd met Diet Verhagen, die eerder gehuwd
was met Ds Wagter († 2004).
Diet heeft vijf kinderen en samen hebben we zeven kleinkinderen.
Samen houden we ook van zingen, in het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor en met de Evensingers in Vlissingen.
Ik ben 63, dus over een paar jaar komt het pensioen.
Mooi, maar toch ook een beetje jammer, want er is nog zoveel te
ontdekken en te doen.
Ik kijk er naar uit bij u voor te gaan.
Met vriendelijke groet, Ds Gerard de Lang

Bij Johannes 2:1-11
In het evangelie volgens Johannes horen we over het eerste, het
principiële teken van Jezus, het teken dat de betekenis aangeeft
van alle andere tekenen, van zijn daden, van zijn leven: water
wordt wijn, het feest gaat door.
Wijn is in de bijbel de drank van de troost en de vreugde.
Noach, zijn naam betekent troost, was de eerste wijnbouwer.
Na de grote vloed legde hij een wijngaard aan. Het leven wordt
door het oordeel en de verschrikking heen gered en gevierd.
Maar op de bruiloft te Kana in Galilea dreigt het feest niet door te
gaan.
De wijn is voortijdig op.
De drank van vreugde en troost is niet toereikend. Maria, de moeder van Jezus, is in dit verhaal de gestalte van de gemeente die de
wacht betrekt bij de belofte.
Ze weet niet hoe het feest gered moet worden.
Ze zegt alleen tegen haar zoon dat de wijn op is.
En ook al lijkt ze nauwelijks antwoord te krijgen op haar uiten van
de nood, ze geeft de verwachting niet op dat deze bruiloftsgast
het feest kan redden. ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is’,
zegt ze tegen de bedienden.
En we weten wat er gebeurt: deze gast blijkt de gastheer, het
feest wordt gered.
Hij is de ware bruidegom die het vertrouwen van zijn gemeente
waard is.
Onze ziel kan stom geslagen zijn door de pijn van het leven, door
troosteloosheid, vruchteloosheid. We redden het niet meer.
Maar we worden gered. Het feest wordt gered. Wij mogen de
bruiloftsgasten zijn van hem die onze ziel doet zingen. In oude
woorden, in brood en wijn, in mensen om ons heen komt hij om
onze hand te vragen, om zijn leven te delen met ons.

Het instrument
Het was een dor en taai karkas
dat niet meer te bespelen viel;
het donker klaaghout van de ziel
zou brandhout zijn en weldra as.
Maar toen de muzikant het nam
om het althans de eer te geven
van een verheven zwanenzang,
begon het in zijn hand te leven
en kraaide als een jonge haan. –
Hij greep de strijkstok, om de zwaan,
als was ’t een haan, voorgoed te kelen,
maar zie, het snijden werd een strelen
en ‘t slagerstuig een toverstaf.
Het oud karkas begon te zingen
vol goddelijke duizelingen,
verrukt als op de eerste dag. (Hendrik Marsman)
M.J. Wisse

Oecumenische dienst vrijdag 19 januari
Al jaren hebben we de traditie van een gezamenlijke viering in het
kader van de week van de eenheid van de christenen met de
Elisabethparochie en de katholieke gemeenschap van de parochie
in Assenede-Evergem- Zelzate.
Afwisselend zijn we te gast in de verschillende gemeenten.
Vorig jaar was de dienst in onze kerk in Philippine.
Op vrijdag 19 januari om 19.00 uur zijn we van harte welkom in
de katholieke kerk van Boekhoute, op het Kerkplein.
Het thema van de gebedsviering is Recht door zee.
Medewerking wordt verleent door mensen uit de drie kerkgemeenschappen.
Ook uit onze gemeente zullen mensen gevraagd worden om te lezen of gebeden te doen.
De liturgie is oa door de raad van kerken in Nederland gemaakt.
In beide kerken zullen posters hangen.
U bent allen van harte welkom.

Administratie
Vrijwillige bijdragen 2017 ;
- toegezegd
- ontvangen t/m november 2017
Inkomsten oud papier;

€ 29.205,00
€ 26.859,00

Collectes Kerkbeheer;

Administratie diaconie
Juni
Binnenlands diaconaat
Juli
Augustus
Zomerzendingscollect
Tentdienst
September
Rode kruis Orkaan slachtoffers
Oktober
Werelddiaconaat
November
Kerk in actie
Oogstdienst kerk in actie

99,98
41,20
206,38
208,31
36,45
166,80
139,32
120,00
212,14
64,57
173,55
38,66
143,60

Het projekt van Hanna Wapenaar in Afrika, het jaardoel, is vanaf
april t/m november opgebracht: € 364,38

Extra diaconale collecten
Zondag 4 februari Collecte Werelddiaconaat
Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij
op het Voltameer.
Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine
eilandjes.
Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is
als Nederland.
De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en
vangt hen tijdelijk op.
Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische
hulp en onderwijs.
Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Helpt u ook mee?
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.

Jaardoel diaconie 2018
Dit jaar starten we met een nieuw jaardoel voor de diaconale collecten op de laatste zondag van de maand.
We sluiten ons aan bij de classis, die via Kerkinactie het project
Zeeland voor Pakistan heeft geadopteerd.
Een inkomen voor boeren
Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landbouw.
Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond.
Dat levert vaak onvoldoende op om het gezin te eten te kunnen
geven.
Deze gezinnen zijn extra kwetsbaar bij tegenvallende oogsten, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben.
In de arme regio Zuid-Punjab ondersteunt REEDS, partnerorganisatie van Kerk in Actie, christenen en kasteloze hindoes om hun
inkomsten te verhogen.
Als religieuze minderheden zijn zij extra kwetsbaar.
Velen hebben nauwelijks onderwijs kunnen volgen omdat ze in afgelegen gebieden wonen. reeds ondersteunt deze gezinnen om
naast de landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten, bijvoorbeeld als bijvoorbeeld loodgieter, elektricien, assistent-veearts of met een winkeltje.
REEDS geeft vaktrainingen en verstrekt leningen aan gezinnen die
niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank.
Ook helpt REEDS gezinnen om hun inkomsten uit hun landbouwproductie te verhogen.

Zo leren ze boeren te onderhandelen om een betere prijs voor hun
producten te kunnen vragen.
Ook worden boeren in contact gebracht met afnemers om tussenhandel uit te schakelen.
Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun inkomsten
en daarmee hun levensstandaard verbeteren.

Geeft u ook? Steun de boeren in Pakistan. Maak uw bijdrage over
op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v.
het projectnummer´ PLUS W 020659´.
Wij zullen dit project ondersteunen, samen met alle Zeeuwse gemeenten, en we hopen op deze manier een wezenlijke bijdrage te
kunnen leveren aan kwetsbare gezinnen in Pakistan.

Vesperdiensten
Een al lang bestaande traditie zijn de vesperdiensten in de 40dagentijd.
Het is in de afgelopen jaren steeds moeilijker gebleken om voldoende vrijwilligers te vinden om hieraan mee te werken.
We hebben helaas moeten besluiten om dit jaar geen vespers
meer te organiseren.

Extra diaconale collecten
Zondag 18 februari 1e Zondag 40-dagentijd
Met je kinderen op de vlucht
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden
zich veel moeders met kinderen.
Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon.
Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed.
Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte
moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij.
Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding
voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze
moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg
te kunnen bieden.
Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon.
Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Extra diaconale collecten
Zondag 25 februari 2e Zondag 40-dagentijd
Uit de schulden
steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend
schulden.
Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar.
Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand,
maar moet alles in m’n eentje regelen.
Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden.
Ik durfde de post niet meer open te maken.
Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in
Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het
project SchuldHulpMaatje opgezet.
Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om
mensen met schulden te begeleiden en te coachen.
Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes.
Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid.
De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe
maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie
zoals SchuldHulpMaatje in Nederland.
Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Extra collecten kerkbeheer
Zondag 14 januari Oecumene
Verschillende kerken, één Lichaam
Op zondag 14 januari is de collecte van de Protestantse Kerk
bestemd voor de Oecumene.
Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in
Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige
haven zijn voor christenen uit de hele wereld.
SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders.
Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en
plaatselĳke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het
Lichaam van Christus zowel lokaal als landelĳk meer gestalte krĳgt.
Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak
vond in de Noorderlichtkerk.
De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor
andere oecumenische initiatieven in Nederland.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene 2018.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Extra collecten kerkbeheer
Zondag 21 januari Catechese en Educatie
Wijzer worden in de kerk
Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun
drukke dagelijkse bestaan.
Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken.
Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars.
Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de de kerk?
Volgend jaar start er bĳ het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelĳk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken.
Ze worden ondersteund bĳ het ontwikkelen van missionair leiderschap.
Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan
predikanten, ambtsdragers en andere vrĳwilligers tal van mogelĳkheden voor opleiding, bĳ scholing en praktische trainingen
op diverse terreinen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrĳwilligers voor hun werk in de gemeente.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Educatie en Catechese
2018.

Extra collecten kerkbeheer
Zondag 11 februari Missionair werk
Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep
Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep).
Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil
wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan.
Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.
Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente
waar ongeveer 250 mensen bĳ betrokken zĳn.
Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te
worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk.
Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk.
De contacten met statushouders in de wĳk is aanleiding om te
starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral
richt op deze groep nieuwe Nederlanders.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk 11 februari
2018.

Predikant:

vacant
consulent ds.M Wisse

Ouderling:

Anastasia Neeteson, interim voorzitter kerkenraad
Steven van Harn, scriba
Marieke Villerius

Diaken:

Anastasia Neeteson, voorzitter diaconie
Mieke Verplanken, administratie diaconie

Ouderling-kerkbeheerder:
Cees Neijenhof, voorzitter kerkbeheer

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van
inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo
mogelijk de meisjesnaam erbij.
Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen
haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:
Zorgsaam Ziekenhuis de Honte
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric
UZ Gent
AZ - Campus Maria Middelares
AZ – Campus Sint-Josef
AZ–Sint-Jan Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Redoute
Ter Schorre
De Blide
Bachtendieke
Vremdieke
De Vurssche
De Molenhof
’t Verlaet
Annelot ter Walle
Emmaus
De Blaauwe Hoeve

Wielingenlaan 2
Pastoor van Genklaan 6
De Pintelaan 185
Kortrijksesteenweg 1026B
Kliniekstraat 27
Ruddershove 10
‘s Gravenpolderseweg 114
Koudekerkseweg 88
Rijsenburg 2
Bachlaan 90
Alberdingk Thijmstraat 1
Koninginnelaan 2
Irisstraat 30
Rooseveltlaan 1
Molenstraat 14
Bernhardtstraat 22
Ter Wallestraat 7
Handboogstraat 6
Truffinoweg 2

4535 PH Terneuzen
4501 AJ Oostburg
9000
Gent
9000
Gent
B-9050 Brugge
Brugge
4462 RA Goes
4382 EE Vlissingen
4551 HT Sas van Gent
4536 GD Terneuzen
4532 CZ Terneuzen
4532 BP Terneuzen
4542 EE Hoek
4571 HT Axel
4543 CM Zaamslag
4554 BE Westdorpe
4521 AZ Biervliet
4515 CW Ijzendijke
4561 NT Hulst

