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Zondag      1 Sas van Gent  De Redoute  10.00 uur 

     ds. A.M. van Andel 

 

Donderdag  5 Philippine  Hemelvaartsdag 10.00 uur 

     ds. M. Vermet 

 

Zondag        8 Sluiskil        10.00 uur 

     ds. G. Buunk 

 

Zondag   15 Sluiskil  1e Pinksterdag  10.00 uur 

     ds. A.M. van Andel en 

     Pastor M. Dieleman– Fopma 

 

Zondag      22 Philippine       10.00 uur 

     ds. K. van der Jagt 

 

Zondag   29 Sluiskil  H.A.     10.00 uur 

     ds. A.M. van Andel 

     

     Juni 

Zondag      5 Sluiskil      10.00 uur 

     ds. W.P. van der Hoeven 



Pinksteren 
 

Het Pinksterfeest behoort tot de grote feesten van de kerk. Toch 

is het dat in de beleving van velen nooit echt geworden. Het 

feest is omgeven door een zekere onhelderheid. We vinden het, 

denk ik, moeilijk om uit te leggen wat de betekenis ervan is.  

Het historisch moment wordt prachtig beschreven in Handelingen 

2: “Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven”. Echter in deze beschrijving zie je een zekere 

indirectheid sluipen. Lukas moet een beroep doen op vergelijkin-

gen: “een geluid als van een hevige windvlaag” en “een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden”. Men spreekt op 

luide toon in vreemde talen; maar op de omstanders komt het 

over alsof ze dronken zijn. Het is dus niet erg duidelijk wat er 

toen op die Pinksterdag gebeurde, en niet gemakkelijk te 

beschrijven.  

Helderheid komt er pas als Petrus het woord neemt. Maar ook hij 

kan het dan niet met een paar woorden af. Hij verwijst naar een 

profetie van de profeet Joel (2, 17-21): “Aan het einde der tijden, 
zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen 
jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen 
zien en oude mensen droomgezichten”. Maar om de betekenis 

van dit gebeuren uit te leggen moet hij toch vooral teruggrijpen 

op een ander verhaal: de geschiedenis van het leven van Jezus. 

En dan het meest op zijn kruis en opstanding. De betekenis van 

Pinksteren is dus niet uit te leggen zonder de geschiedenis van 

Pasen. Geen Pinksteren zonder Pasen.  



 

 

Petrus noemt deze samenhang uitdrukkelijk. Hij zegt: “Jezus is 
door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door 
God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de 
heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op 
ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort”. Misschien is dat 

de oorzaak van de onhelderheid rondom het Pinksterfeest. Het 

ontbreekt dit feest aan een zekere eigenstandigheid. Het ontleent 

zijn inhoud aan het Paasfeest en kan daar niet los van worden 

gezien. En zo lijkt het ook voor de Heilige Geest zelf te gelden dat 

deze een zekere eigenstandigheid mist.  

De geloofsbelijdenis van Nicea lijkt dit te bevestigen want daar 

staat: ‘Ik geloof in de Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon 

uitgaat’. En dan lijkt het alsof de Heilige Geest een ondergeschikte 

positie heeft t.o.v. de Vader en de Zoon. Toch zou het niet goed 

zijn om het zo te zien, alsof dit uitgaan van de Vader en de Zoon 

op een ondergeschikte positie duidt. Het geloof in de Heilige 

Geest, kun je ook verstaan als de meest omvattende. Zij omvat het 

geloof in de Vader en de Zoon. Zij omvat het geloof in de liefde 

van de Vader en de weg van het offer van de Zoon. Het eigene 

van het geloof in de Heilige Geest is dat daarin beleden wordt dat 

God ons daarmee deel geeft aan deze liefde en aan deze weg van 

het offer. Wij zouden geen weet hebben van deze liefde van de 

Vader, als God zelf ons daarvan niet zou overtuigen door Zijn 

Geest. Wij zouden niet weten van de mogelijkheid en de reikwijdte 

van de vergeving in Jezus’ Naam, als niet God zelf ons dat door 

Zijn Geest in het hart zou leggen. Dat is de betekenis van het 

Pinksterfeest. Het vraagt om openheid en overgave aan deze 

Geest, waarin God heden tot ons komt. In een klein lied brengt 

Harrie Wouters in liedboeklied 698 juist dit onder woorden: 

“Zend uw Geest, uw liefde, God, 

Doop ons met vuur en nieuwe kracht. 

De wereld zal veranderen!” 

 



 

 

We hebben met Pinksteren dus zeker iets te vieren hebben en wel 

dit: Zoals God vroeger tot mensen heeft gesproken, en zoals Hij 

midden onder de mensen is gekomen in Jezus Christus, de gekrui-

sigde en opgestane, zo komt God heden ook tot ons!  

Gezegende en vreugdevolle Pinksterdagen gewenst! 

 

Annemarie van Andel 

 

 

Levenslied  
 

Rouw blijft onze gemeente achtervolgen ! 

Nog treurend om het verlies van dierbare gemeenteleden, waarbij 

zich op eerste Paasdag het onverwachte overlijden voegde van de 

broer en zwager van mw. Marjo en dhr. Albert van Leeuwen, is 

een volgend afscheid alweer werkelijkheid geworden. 

Op 29 maart j. l. overleed, onverwacht, in zorgcentrum De Redou-

te te Sas van Gent mw. Petronella Adriana de Geus – Schott, 

weduwe van dhr. Willem de Geus. Zij bereikte de leeftijd van 91 

jaar. Met het zingen van lied 961 in de eredienst van 3 april in 

Philippine is stilgestaan bij haar overlijden. De afscheidsplechtig-

heid en aansluitende crematie vonden plaats op 4 april in het 

crematorium te Terneuzen. We leven mee met de kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkinderen. 

Ds. Annemarie van Andel verzorgt het In Memoriam. 

 

Alle rouwenden wensen we toe, dat zij de troostende nabijheid 

mogen ervaren van Hem in wiens dienst wij ons leven stellen. 

 

 

 



 

Naar wie zien wij in deze aflevering in het bijzonder om. 

 Mw. Geertje de Die uit Sas van Gent onderging in het zieken-

huis van Oostburg een ingreep, waarbij de pinnen uit haar schou-

der werden verwijderd. Ondanks de pijn, die na een operatie 

voelbaar is, gaat het goed met haar.  

We wensen haar sterkte toe op de verdere weg van genezing en 

revalidatie. 

 Dhr. J. Verpoorten uit Philippine willen we bemoedigen, nu hij 

met een periode van terugval wordt geconfronteerd en de onge-

makken van de ouderdom zich sterker laten gevoelen dan ooit. 

Zijn naam en die van de zijnen klinken in onze gebeden ! 

 Ook mw. B. de Geus – van Seters uit Philippine willen we een 

hart onder de riem steken. Zij moet zich na een operatie nog erg 

in acht nemen, maar alles lijkt gelukkig goed te gaan. Weet ook 

uw naam in onze gebeden ! 

 

In deze rubriek wordt regelmatig teruggeblikt op een cyclus van 

erediensten – Advent, 40dagentijd,---,minder vaak op een afzon-

derlijke dienst.  

Toch willen we even stilstaan bij de dienst van 17 april j. l., waarin 

ds. Dick Stap voor het eerst na zijn ziekte weer voorging in onze 

gemeente.  

Het was goed, ds. Stap weer in ons midden te hebben !  

De themadienst had een afwijkende liturgie. Ds. Stap behandelde, 

aan de hand van drie muziekfragmenten van Johann Sebastian 

Bach, vertolkt door onze organist, dhr. Jan Neeteson, het feno-

meen van de totale overgave aan God.  

Aangezien ieder mens in zijn leven ingrijpende, emotionele gebeur-

tenissen kent, ziekte, rouw, scheiding--- ,waarbij het volledige 

vertrouwen op God het enige houvast is, was de emotie voelbaar 

in de kerkzaal.  

Indrukwekkend ! 

 



 

In een tijd, waarin de vluchtelingenproblematiek het onderwerp 

van gesprek is, waarin de goede naam van ons land als tolerante 

natie tanende is en het nimby – principe ( not in my backyard ) 

hoogtij lijkt te vieren, willen we als onderschrift de visie weerge-

ven van een begenadigd tekstschrijver / zanger. In het lied “De 

figuranten “van Stef Bos luidt een passage :                               

 

 Maar wie spreekt er van de figuranten 

 Gewone mensen in alle landen 

 Mensen zoals jij en ik 

 Op zoek naar het geluk 

 Mensen zoals jij en ik 

 Op de vlucht  

 De figuranten. 

  

 De figuranten zijn gemaakt 

 Voor de grote massascènes 

 Je ziet ze gaan in lange rijen 

 Om te vluchten of te sterven 

 

 En ze verdwijnen in de tijd 

 Voor een eindeloze reis 

 Geen van hen wou ooit een oorlog 

 Maar zij betaalden wel de prijs. 

 

Als mensen, die een barmhartig geloof belijden, moeten we aan 

de tekst uit Mattëus 25 : “Ik was een vreemdeling en jullie namen 

mij op “, ter beklemtoning nog maar toevoegen : “ Ik was een 

vluchteling en jullie verzachtten mijn lot “ 

 

                                                                        H. v. Q. 



In memoriam 
 

Petronella Adriana de Geus-Schott  

 

“Zij hield van ‘t leven. 

Zij hield van haar gezin. 

Rust nu maar uit! 

’t Heeft verder geen zin! 

Rust in vrede!” 

 

Mw. Nelly Schott werd geboren in Raamsdonk en trouwde in 1945 

met Willem de Geus. Vrijwel meteen daarna begon voor haar het 

leven als schippersvrouw. Voor wie niet gewend is aan het schip-

persleven, zoals mw. de Geus, was dat een hele overgang.  

Hun min of meer vaste vaarroute liep van Duitsland naar Frankrijk 

via Sas van Gent. Toen de eerste van hun twee dochters de 

schoolgaande leeftijd bereikte, besloten ze daarom om Sas van 

Gent als thuisplaats te kiezen en lieten ze aldaar een bungalow 

bouwen. Na 35 jaar varen gingen zij en haar man definitief aan de 

wal wonen. Mw. de Geus heeft zich daarin verheugd. Ze was een 

vrolijke vrouw die graag samen met anderen was en van harte 

deelnam aan sociale activiteiten. Helaas ontviel haar in 2009 haar 

man. Ze woonden toen al op Rijsenburg.  

Toen ook de gezondheid van mw. de Geus gestaag achteruit ging, 

werd ze opgenomen in de zorg van de Redoute. Haar kwetsbare 

gezondheid en invaliditeit die haar in haar bewegingsvrijheid ern-

stig beperkten vielen haar zwaar. Na helaas weer een terugval in 

de afgelopen maanden overleed ze toch nog onverwacht op dins-

dagmorgen 29 maart.  

Ze is 91 jaar geworden. Op maandag 4 april vond in het crematori-

um te Terneuzen in besloten kring de plechtigheid plaats waarin 

afscheid van haar genomen. We leven meeleven met haar kin-

deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Moge God met hen 

zijn in het gedenken van deze bijzondere moeder en oma. 



Van de Kerkenraad 
 

Op donderdag 21 april 2016 hield de kerkenraad zijn maandelijkse 

vergadering. Bij deze vergadering waren drie bijzondere gasten 

aanwezig, namelijk de drie leden van kerkbeheer die niet in de 

kerkenraad zitten. Zij waren uitgenodigd omdat de kerkenraad het 

belangrijk vindt om in volledige openheid te overleggen over de 

complexe vragen rond onze twee gebouwen en natuurlijk omdat 

wij van hun kennis wilden profiteren. 

De vergadering duurde zoals altijd van half acht tot tien. Van die 

tijd hebben we bijna twee uur over onze kerkgebouwen gesproken 

en over de moeilijke keuze die we moeten maken als we met één 

gebouw minder de toekomst in moeten gaan. We hebben met 

aandacht naar elkaar geluisterd en ieder voor onszelf en gezamen-

lijk de feiten en de argumenten afgewogen. 

Sommige zaken zijn niet zo moeilijk om op een rijtje naast elkaar 

te zetten, bijvoorbeeld het aantal zitplaatsen in Sluiskil naast dat in 

Philippine. Andere aspecten zijn veel lastiger om af te wegen, zoals 

het verschil tussen de twee orgels, of de vraag wat we moeten 

met het stucwerk op de binnenmuren in Philippine (de één vindt 

het bijna een kerkgebouw onwaardig en de ander wil het wel char-

mant). De vraag welk gebouw het beste geschikt is voor begrafe-

nissen, lijkt praktisch maar heeft een grote emotionele betekenis 

voor velen. Dan zijn er natuurlijk ook de schattingen van de toe-

komstige onderhoudskosten en de schattingen over de mogelijke 

opbrengst bij verkoop. En wij zijn natuurlijk ook allemaal maar pro-

feten die brood eten, toekomst voorspellen kunnen we niet als we 

ons afvragen hoe onze gemeente er uit ziet over vijf, tien, vijftien 

of twintig jaar.  

Aan het eind van de vergadering hebben we allemaal een voorlopi-

ge persoonlijke voorkeur uitgesproken. Ieder gaat er nog eens rus-

tig over nadenken en – zo hebben we afgesproken - heeft het 

recht om zijn mening te herzien.  



 

Daarom “voorlopig” en dat kan ook, want in onze planning (we 

liggen keurig op schema) nemen we pas in de volgende vergade-

ring een besluit dat we dan op 22 mei na de dienst in een ge-

meentevergadering aan de gemeente ter bespreking willen voor-

leggen.  

In het gewone gedeelte van de vergadering hebben we met be-

wondering geconstateerd dat Jan Neeteson het preekrooster voor 

2017 al bijna helemaal gereed heeft weten te maken. We hebben 

teruggekeken op de bijzondere diensten rond Pasen en in de we-

ken daarna. 

Ik ben de vergadering begonnen met het lezen van het mooie lied 

280 dat we laatst ook gezongen hebben, een lied dat wel geschre-

ven lijkt te zijn voor mensen die bezig zijn met vragen rond kerk-

gebouwen, omdat het zo mooi laat zien hoe veel betekenis die ge-

bouwen hebben, maar tegelijkertijd zo helder onder woorden 

brengt dat er in het geloof om een kracht gaat die blijft als het ge-

bouw al lang versleten is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemschikking Rooseveltpaviljoen 



 

De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept Zijn naam over ons uit            
en wekt in ons het lied. 

 
Dit huis van hout en steen, dat lang, 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan. 

  
Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met Uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat. 

  
Onthul ons dan Uw aangezicht, 

Uw naam, die met ons gaat 

en heilig ons hier met Uw licht, 

Uw voorbedachte raad. 

  
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht, 

die wie hier schuilen verder leidt, 

tot alles is volbracht. 

 

Gertjan van der Brugge, 

voorzitter 



Oecumenisch Pinksteren 
 

15 mei om 10.00 uur 

Protestants kerkgebouw te Sluiskil 

 

Op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem 

vielen taalgrenzen weg tussen mensen, 

zo vertelt Lucas in Handelingen 2: ‘wij 
allen horen hen in onze eigen taal spre-
ken over Gods grote daden.’  

Men heeft daarin een vrucht van de 

uitstorting van de Heilige Geest willen 

zien. De Geest van God die grenzen 

doorbreekt tussen mensen, hen bijeen-

brengt en sticht tot EEN geloofsgemeenschap in de Naam van de 

ENE Heer.  

Het is verheugend maar ook wezenlijk voor de viering van dit feest 

dat wij dit jaar Pinksteren samen met de Elisabethparochie zullen 

vieren in een Oecumenische dienst.  

We zijn blij en dankbaar dat dhr. Piet Hamelink leiding wil geven 

aan het Ad Hoc Pinksterkoor, waaraan spontane medewerking 

wordt verleend door leden van onze gemeente, van de Elisabeth-

parochie, waaronder het Cuyperskoor van Sas van Gent.  

Wellicht sluiten ook anderen, niet betrokken bij deze geloofsge-

meenschappen zich aan. In de maand mei vinden er op dinsdag-

avonden nog twee van de drie repetities plaats: 3 mei en 10 mei 

van 19.30-21.00 uur in de Ark te Sluiskil. U kunt zich dus nog aan-

sluiten. De muzikale begeleiding van de dienst zal verzorgd worden 

door organist Tony van Dixhoorn. Pastor Marjan Dieleman-Fopma 

en ds. Annemarie van Andel zullen voorgangers zijn.  

Ook de kindernevendienst zal onder leiding staan van een oecume-

nische leiding. 

Moge het een feestelijke dienst worden! 



Extra diaconale collecte zondag 15 mei 
 

Meer jongeren in Rwandese kerk 

 

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofd-

stad  

trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een  

pinksterkerk.  

In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie,  

zijn jongeren echter volop actief.  

Ze delen hun geloof bijvoorbeeld  

op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen  

mee met een muziekgroep.  

Hierdoor raken de jongeren vanzelf  

meer betrokken bij de kerk.  

De kerk stimuleert hen bovendien om  

een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te  

starten.  

Op zondag 15 mei collecteren we voor het zendingswerk van Kerk 

in Actie, zoals het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. 

Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89AB-

NA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending 



Persbericht 

  

¨Help een vluchteling op weg¨ 

 

Vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland is 

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland op zoek naar uitbreiding 

van het vrijwilligersteam. We hebben enthousiaste, betrokken 

mensen nodig die op korte termijn beschikbaar zijn om ingewerkt 

te worden bij VluchtelingenWerk en voldoende tijd hebben inten-

sief contact te onderhouden met deze vluchtelingen. 

Vluchtelingen zijn een bijzondere doelgroep. Ze zijn losgerukt van 

hun leven, hebben familie en vrienden achter moeten laten en zijn 

vaak getraumatiseerd. Wanneer vluchtelingen na hun vergunning-

verlening in de gemeente komen wonen zijn ze nog maar kort in 

Nederland. Ze krijgen te maken met ingewikkelde regelgeving en 

hebben een extra taalbarrière.  

Om er  voor te zorgen dat deze vluchtelingen een goede start krij-

gen in Nederland, worden ze bijgestaan door de vrijwilligers van 

VluchtelingenWerk. Met name in de eerste weken na vestiging in 

de gemeente moeten er veel zaken geregeld worden en is de be-

geleiding zeer intensief.  

Het volledige bericht waarin omschreven wordt wat men van vrij-
willigers verwacht kunt u lezen op de informatieborden in onze 
kerkgebouwen. 

Hebt u zo-wie-zo interesse? 

Neem contact op met de coördinator van VluchtelingenWerk Zuid-

west Nederland locatie Terneuzen: Joke de Roon. Tel:0115-

820205. Email: jderoon@vluchtelingenwerk.nl. Aanwezig maandag 

tot en met donderdag   

mailto:jderoon@vluchtelingenwerk.nl


Zondag 29 mei 
  

Muzikale eredienst met Projectkoor l’Hirondelle o.l.v. 

Theo Hamelink. 

Zondagmorgen, 29 mei, mogen we in onze kerkdienst dit Project-

koor en diverse instrumentalisten begroeten. Het koor zal aan de 

dienst bijdragen met de Missa Brevis, ofwel korte mis, van Jacob 

de Haan. Dit mooie en toegankelijke werk is geordend naar de 

vaste delen van een kerkdienst zoals ook wij die kennen in onze 

erediensten. Het koor zal ons voorgaan in het zingen van het Ky-

rie en Gloria. Na de preek zal het Credo, ofwel de geloofsbelijde-

nis, gezongen worden. En aan de viering van het Avondmaal, die 

voor deze zondag gepland was, zal het koor bijdragen met het 

Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. De dienst zal dus een bijzon-

der muzikaal karakter dragen. Ook onze stemmen zullen geduren-

de de dienst klinken in de samenzang van liederen uit het lied-

boek. Met het koor komen diverse instrumentalisten mee die het 

koor begeleiden met fluit, pauken, cello en orgel.  

Voor deze dienst zullen liturgien gemaakt worden waarin de lie-

deren uit het Liedboek en de door het koor te zingen liederen zijn 

opgenomen, ook in een Nederlandse vertaling. Het is verheugend 

dat we in deze dienst met Projectkoor l’Hirondelle mogen samen-

werken. We hopen u in deze muzikale dienst te mogen begroe-

ten. 

 

Wie is Jacob de Haan? 

Jacob de Haan, geboren op 28 maart 1959 te Heerenveen, be-

hoort tot een van de meest populaire en meest gespeelde compo-

nisten van deze tijd, met name in de wereld van harmonie en fan-

fare. Daarnaast publiceerde hij diverse koorwerken, waaronder 

een mis, de Missa Brevis (2003). Zijn composities genieten in alle 

windstreken van de wereld bekendheid. Heel bekend werden zijn 

werken gebaseerd op filmmuziekachtige combinaties van stijlen.  



Zijn meest uitgevoerde compositie 'Oregon' betekende zijn interna-

tionale doorbraak.  

Jacob de Haan studeerde orgel aan het Stedelijk Conservatorium 

te Leeuwarden bij Piet Post, Jan Jongepier en Jos van der Kooy. Hij 

studeerde daar tevens af op het hoofdvak Schoolmuziek. In 2003 

onving Jacob de Haan een muziekprijs voor zijn gehele oeuvre uit 

handen van de regionale omroep ‘Omrop Fryslân’. 

 

 

Uitnodiging 
 

Da pacem Domine 

Geef vrede Heer 

 

Zondag 29 mei in de Cuyperskerk te Sas van Gent 

Aanvang 15.00 uur 

 

met Projectkoor l’Hirondelle en organist Ad van de Wege 

 

In het teken van het gebed om Vrede zal het Projectkoor l’Hiron-

delle o.l.v. Theo Hamelink de Missa Brevis van Jacob de Haan en 

andere werken uitvoeren. Ad van de Wege brengt tussendoor di-

verse orgelwerken ten gehore. Wie van Muziek en zang houdt, en 

wie hoopt op Vrede in deze wereld, mag de uitvoering van deze 

middag niet missen. Het belooft een bijzondere middag te worden 

in de Cuyperskerk, die we van harte aanbevelen.  

Omdat er in dit kerkgebouw geen meubilair meer aanwezig is, is 

het handig als u zelf een (tuin)stoel meeneemt. U kunt dan in een 

door u zelf gekozen zetel van de muziek genieten. 

 

Van harte welkom. 

 



Zeeuwse vakantieweek 
in het Rooseveltpaviljoen op Nieuw Hydepark te Doorn 

9-16 april 

een impressie 

Deze week is het voor de ruim dertig gasten vakantie. Je ziet het 

aan de gezichten. De sfeer is relaxed. Niets moet. Wat kan, wordt 

mogelijk gemaakt met behulp van een bijna gelijk aantal Zeeuwen 

uit de hele provincie die zich gedurende een week met het oog op 

de vakantie van deze gasten vrij hebben gemaakt. Een fietstochtje 

met de speciale duofiets of rolstoel fiets, een ommetje door het 

mooie park van Nieuw Hydepark, een spelletje met wie maar mee 

wil doen. Er vindt per bus een tocht plaats door de regio o.l.v. een 

deskundige gids. Een dagje shoppen in Veenendaal, een gelegen-

heid voor de vakantiegangers om zelf hun inkopen te doen zonder 

tussenkomst van mantelzorgers. Geregeld zijn er 's avonds optre-

dens van lokale zang- en muziekgroepen. En dat alles onder de 

uitstekende leiding van Mieke en Paul Verplanken. 

Als pastor doe je mee en loop je er tussendoor. Hier en daar vindt 

er een gesprek plaats. Vaak gaat het al gauw over dat ene mo-

ment dat het leven totaal op zijn kop kwam te staan, of hoe een 

ziekte zich gaandeweg nadrukkelijker manifesteerde waardoor 

men in zijn bewegingsvrijheid beperkter werd. Men vertelt over de 

strijd om wat hen trof en die tot op de dag van vandaag doorgaat. 

Soms ook voel je aanvaarding over wat niet anders zal kunnen 

worden. Elke ontmoeting is bijzonder om wat men deelt. Maar 

door alles heen straalt de vreugde om de mogelijkheid van deze 

vakantieweek. Even een week er helemaal uit in een verblijf met 

goede faciliteiten en uitstekende ondersteuning van de kant van 

de vrijwilligers. 

Gelukkig is het bijna de hele week prachtig weer. Spannend wordt 

het op de op één na laatste dag. Vrijdag 15 april zal Nieuw Hyde-

park, waarvan het Rooseveltpaviljoen deel uit maakt, officieel geo-

pend worden. De Zeeuwse groep vindt het een voorrecht dat bij te 

mogen wonen en ziet er naar uit. Maar het regent.  



In de regen worden de pijlers waarop dit gebouw is gebouwd voor 

de ingang neergezet: grote rode letters die de woorden GELOOF, 

HOOP EN LIEFDE vormen. Door de wind waaien een paar letters 

van GELOOF om… Het lijkt voor even een symbool te zijn van ge-

loof / ongeloof in mensen, aldus ds. Arjen Plaisier in zijn toespraak. 

Kort voor de opening stopt de regen, wordt het lichter, en kunnen 

we gelukkig toch met z’n allen getuige zijn van het feestelijk door-

knippen van het lint.  

De woorden geloof, hoop en liefde zijn een bekende drieslag uit 1 

Korinthiers 13. Maar de meeste van deze is de liefde, zo staat er. 

Die Geest van liefde waaide er in deze week. De Geest van onder-

ling liefdebetoon die hoop wekt in mensen en hen opricht naar het 

leven toe en misschien ook weer iets van geloof herstelt. Het was 

mooi om dat in de gemeenschap van deze vakantieweek te zien 

opbloeien.  

De ondersteuning van het vernieuwde Rooseveltpaviljoen is door 

onze diaconie gekozen als nieuw jaardoel. Een prachtig diaconaal 

jaardoel. Want wat hier gebeurt en mogelijk wordt gemaakt is dia-

conie in de praktijk!      

 

Annemarie van Andel 

 

 



Even voorstellen 
 

Ds. Gerrit J. Buunk is sinds kort  predikant in Middelburg, in de 

mooie Nieuwe Kerk. 

Hiervoor was hij predikant in de protestantse gemeente in het 

Vlaamse Mechelen, waar ds. Freund vroeger ook gemeentepredi-

kant was. Daartussendoor was hij internationaal waarnemer 

mensenrechten in het oecumenisch programma van de Wereldraad 

van Kerken in Israel/Palestina.  

Voor Mechelen was hij predikant in het Drentse dorp Koekange. En 

daar weer voor was hij leraar godsdienst aan de pedagogische 

academie in Deventer. 

Hij is geboren en getogen op een boerderij in de Gelderse 

Achterhoek. Verder heeft veel indruk op hem gemaakt: het werken 

aan de lopende band in een papierfabriek en een reis naar 

ontwikkelingsland Vietnam. Dus: hij hoort graag verhalen van 

mensen over hun leven en over welke rol God in die levens speelt 

en het inspirerende in die verhalen vertelt hij graag door. 

 

 

Thema-Koffieochtend 
 

In de maand mei komt deze kring voor de laatste keer in dit 

seizoen bij elkaar.  

Maar het zou ook heel goed kunnen dat we die laatste keer samen 

uit gaan.  

Een datum is op het moment van het schrijven van dit bericht nog 

niet bekend vanwege het late tijdstip in de maand april dat deze 

kring bijeenkomt, nl. 26 april. Indien u meer wilt weten kunt u 

kontakt opnemen met ds. Annemarie van Andel 



 Uitnodiging 
 

De ‘GOLEM’ komt naar Goes 

Op dinsdag 3 mei speelt het Trio Wilde Eend hun voorstelling De 

Golem in de Vredeskerk in Goes. Daarin worden zwijgende 

filmbeelden, live muziek en verteltheater op een 

bijzondere wijze gecombineerd. "De Golem" past qua thematiek 

goed in de week waarin we de doden van de Tweede Wereldoor-

log gedenken, en waarin dit jaar ook Jom haSjoa valt, de dag 

waarop de moord op zes miljoen Joden wordt herdacht.  

Het is een oud verhaal met actuele betekenis. 

De Joodse legende van de Golem handelt over een reus van klei 

die door rabbi Leib tot leven wordt gewekt om Joden in het getto 

van Praag te beschermen tegen hun vijand.  

De Golem is een oerverhaal over angst, hoop en verzet. Het laat 

zien hoe ‘monsterlijke’ vijandsbeelden ontstaan, maar stelt ook de 

vraag hoe we ‘monsters’ in onszelf ontdekken en te lijf kunnen 

gaan.  

En hoe we hoop kunnen koesteren in barre tijden. 

 

Dinsdag 3 mei om 19.45 uur (zaal open om 19.15), een Culturele 

Avond van Kerk & Israël Zeeland Vredeskerk te Goes, ds. W.H. 

v.d.Vegtplein 2 (hoek J.D.v.Mellestraat), Entree € 7,50 Informatie: 

Kerk & Israël Zeeland, Nel Roggeband 0166-602106 of 

parb@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 



Hemelvaartsdag in Brugge – 5 mei 
 

Vorig jaar stond in de Schakel een aanbeveling om ’s middags een 

bezoek te brengen aan Brugge voor wie nog nooit de Brugse Heilig 

Bloedprocessie heeft gezien.  

Maar uitgerekend die dag waren de weersvoorspellingen zo slecht, 

dat de Processie werd afgeblazen. Dit gebeurt zelden en alleen 

onder extreme weersomstandigheden!  

Daarom nu toch maar weer de vermelding van dit bijzondere 

evenement, waaraan duizenden Bruggelingen met koorzang, dans 

en toneel in Middeleeuws kostuum deelnemen. 

De processie begint om 14.30 uur. Als u overweegt om dit 

evenement bij te wonen, kan het handig zijn om vooraf een 

zitplaats te reserveren (informatie: http://

www.bloedprocessiebrugge.be) Kijk echter voordat u vertrekt voor 

alle zekerheid nog even na of het evenement wel doorgaat! 

 

http://www.bloedprocessiebrugge.be
http://www.bloedprocessiebrugge.be


Buurten bij de buren 
 

Bruggelingen op bezoek in onze gemeente 

Zaterdagmiddag 28 mei 

Vrienden van het ’t Keerske en gemeenteleden van de Protestantse 

gemeente te Brugge zijn nieuwsgierig naar onze gemeente en 

hebben gevraagd of ze op bezoek mogen komen. 

Een tegenbezoek (!) nadat wij op de Startzondag 2015 zo hartelijk 

door hen in ’t Keerske te Brugge zijn ontvangen. Men zal 

waarschijnlijk met ca 20 / 25 personen komen. Het zal plaatsvin-

den op zaterdagmiddag 28 mei waarbij men achtereenvolgens een 

bezoek brengt aan ons kerkgebouw te Philippine, te Sluiskil en 

daarna een rondwandeling in Sas van Gent.  

Het zou heel erg fijn zijn als leden van onze gemeente willen 

bijdragen aan een gastvrije ontvangst. Bijvoorbeeld door gewoon 

er te zijn om ‘onze buren’ te ontmoeten. En wie een handje wil 

helpen met het gereed maken van koffie / thee / fris e.d. kan zich 

in verbinding stellen met mw. Anastasia Neeteson (0115-491882) 

We hopen van harte op uw aanwezigheid op enig moment van 

deze middag.  

 

Een overzicht van het verloop van het bezoek van ‘onze 
buren’: 

- 13.30 – 14.00 uur: aankomst Bruggelingen en ontvangst in de    

kerk te Philippine Dhr. Dick van Nes vertelt over het kerkgebouw. 

 

- 15.00 uur: ontvangst in de kerk te Sluiskil 

Dhr. Co Vercouteren doet aan de hand van een beamerpresentatie  

de geschiedenis van onze gemeente uit de doeken. 

 

- 16.00 uur: Wandeling door Sas van Gent,  wellicht o.l.v. een gids 

van de Heemkundige kring 

 

- 17.00 uur: Afscheid en terugkeer Bruggelingen 



Klokje 

 

Een tijd geleden hoorde ik het verhaal dat het klokje van het oude 

kerkje van Sluiskil, nog ergens zou liggen.  

Omdat de kans bestond dat het definitief zou verdwijnen werd een 

onderzoek ingesteld.  

Er werd navraag gedaan, zelfs de buren van het huis waar het 

voor het laatst gezien was werden ingeschakeld, maar alles tever-

geefs. Alle sporen liepen dood. 

Nu is het is u misschien al opgevallen dat de kerk in Sluiskil nieuwe 

buren heeft gekregen.  

De Oranje Nassau School is omgebouwd naar Museum Sluiskil. 

Omdat ik tijdens de officiële opening daar aanwezig was, kreeg ik 

ook de gelegenheid om er rond te kijken.  

Groot was dan ook mijn verbazing dat ik het bewuste klokje daar 

zag liggen.  

Mooi schoongemaakt en in goede staat.  

Omdat het nog maar kort in het bezit van het museum gekomen is 

staat het nog op de vloer.  

Maar er zijn plannen om er een klokkenstoel voor te maken zodat 

je het specifieke geluid van het ijzeren klokje kunt horen.  

Wilt u het zien, het ligt in de mooi ingerichte ruimte waar meerde-

re religieuze dingen van Sluiskil bij elkaar verzameld zijn.  

       

   

Arno Dieleman 





Administratie maart 2016 
 

Collecten 

 

 Kerkdiensten     €  315.59 

 Extra collecte kerkbeheer   €    65.80 

 Extra collecte JOP    €    86.45 

 

Gift via Ds. van Andel    €    30.-- 

     

     

 Vrijwillige bijdrage 2016 

 

     Toezeggingen     €  34.669.50 

 Ontvangen     €  15.777.99 

 





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 Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    De Pintelaan 185   9000      Gent 

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Rijsenburg 2   4551 HT  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Annelot ter Walle   Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


