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Kerkenraad 
Predikant: ds. A.M. van Andel  annemarievanandel@gmail.com 

Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554 

              Tel. 003250355084 

Scriba: Steven van Harn.     steven.van.harn@pandora.be 

Isabellahaven 2 4553 PD Philippine    Tel. 0115-491863  

Kerkgebouwen 
Philippine: Koningin Emmastraat 7     Tel. 0115-491530 

Sluiskil: Louisastraat 43      Tel. 0115-471683 

Administratie Kerkbeheer 
Joke Zegers Rentmeesterstraat 7 

4541 EM Sluiskil       Tel. 0115-472679 

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620  

t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil 

Administratie Diaconie 
Ina Verpoorten, Zandstraat 237   

4553 NK Philippine        Tel. 0115-492040  

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. 

Kerncontacten 
Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16   

4551 BP Sas van Gent.      Tel. 0115-452346 

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1  

4553 NH Philippine.       Tel. 0115-491366 

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1   

4551 AA  Sas van Gent.      Tel. 0115-451235 

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32   

4541 BH  Sluiskil.       Tel. 0115-471919 

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen  

o.a. voor informatie en voor vervoer. 

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk. 

Website adres; www.protestantsegemeente.nl 

Redactie Schakel 
Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil 

Kopij inleveradres,                 redactieschakel@zeelandnet.nl 

http://www.protestantsegemeente.nl
mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl
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Erediensten   

 

     Januari 

 
Zondag  3  Sluiskil            10.00 uur 

     Ds. J.H. Brouwer                                                                                 
 

Zondag 10  Philippine         10.00 uur 

     Ds. N. van der Linden 

  

Zondag 17  Sluiskil   dienst i.s.m. Hanna Wapenaar   10.00 uur 

     Ds. A.M. van Andel 

 

Zondag 24  Philippine         10.00 uur 

     Ds. E. Rooze 

 

Zondag 31  Sluiskil   afscheid en bevestiging    10.00 uur 

     Ds. A.M. van Andel 
 

     

      Februari 
   

Zondag  7  Sas van Gent De Redoute      10.00 uur 

     Ds. A.M. van Andel 
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Een Nieuw Jaar met een nieuw Kyrie en Gloria 
 

Kort na Kerstmis begint een nieuwe jaar. Anno Domini 2016 

ofwel het jaar des Heren 2016. Het is een kleine herinnering dat 

het tellen van de jaren zijn aanvang neemt in het moment van de 

geboorte van Jezus. Althans dat was de bedoeling ervan in de 6e 

eeuw toen de Scytische monnik en tijdrekenaar Dionysius 

Exiguus een christelijke jaartelling introduceerde. Die geboorte 

zou dan hebben plaatsgevonden in jaar 1. Historisch gezien klopt 

dit niet helemaal. Maar dat doet niets af aan het feit dat de 

jaartelling zijn oorsprong vindt in de christelijke traditie en 

inmiddels internationaal wordt gebruikt. Overigens wordt daar 

verder geen betekenis aan gehecht, behalve wellicht in een 

christelijke geloofsgemeenschap. Zij heeft er immers nog enige 

weet van dat zij haar jaren leeft in de gedachtenis aan het leven 

van Jezus Christus hier in deze wereld. Dat is dan niet louter een 

herinnering aan iets wat lang geleden is gebeurd. Maar het wordt 

gevierd en geleefd in zijn Naam en impliceert de opdracht om 

samen gehoor te geven aan zijn evangelie in de realiteit van deze 

wereld. Een nieuw jaar kan dan inderdaad een jaar van de Heer 

worden omdat je je door hem wilt laten gezeggen en inspireren.  

Vermoedelijk is de geboorte van Jezus ook de achtergrond van 

alle goede voornemens die mensen zo vaak weer nemen bij de 

overgang van het ene naar het andere jaar. Het zijn vaak 

pogingen om zichzelf te verbeteren of te veranderen in de hoop 

een beter of geloofwaardiger mens te worden. En daarin klinkt 

dan ook iets na van de tonen van de engelenzang in de 

Kerstnacht: ‘Vrede op aarde voor mensen van het welbehagen’. 

Zulke mensen hopen wij toch te zijn. Mensen voor wie er vrede 

zal kunnen zijn, de vrede van God. En dan laten goede 

voornemens zich vertalen als een streven om dat goede, die 

vrede te willen ontvangen en te zoeken. 
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Voor onze kerkdiensten in het nieuwe jaar is er het goede 

voornemen om met een nieuw Kyrie en Gloria te beginnen. Het 

zingen van een Kyrie en Gloria is een vast onderdeel van onze 

liturgie dat plaatsvindt meteen na het gebed om de nood van de 

wereld. ‘Kyrie eleison’ ofwel Heer, ontferm U zingen we, waarna 

direct het Gloria volgt: ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde 

voor mensen van zijn welbehagen….’ 

Bij de ingebruikneming van het Liedboek zingen en bidden in huis 
en kerk, in september 2013, werd het Kyrie en Gloria van Sytze de 

Vries, lied 299e, vast onderdeel in onze liturgie. Het klinkt nu in 

onze erediensten als een koor van lijsters! Er staan echter 11 

verschillende versies van een Kyrie en Gloria in het Liedboek, die 

stuk voor stuk uitnodigen om tot zingen gebracht te worden. Het 

voornemen is om in januari het Kyrie en Gloria van Ignace de 

Sutter, lied 299b, in de liturgie op te nemen. Een nieuw lied, dat 

na verloop van tijd als het is ingeoefend afgewisseld kan worden 

met lied 299e. Onder leiding van onze organisten, die ons altijd zo 

kundig en inspirerend tot zingen brengen, ook van onbekende 

melodieën, zal ook dit lied met zijn mooie melodie spoedig ook als 

een koor van lijsters klinken! We beginnen ermee op 24 januari. 

Moge het zingen, ook van nieuwe liederen, ons allen blijven 

inspireren in het nieuwe jaar!  

Van harte wens ik u toe dat dit Nieuwe Jaar van de Heer u en de 

gemeenschap van onze gemeente tot zegen zal zijn. 

 

 

Hartelijke groet, Annemarie van Andel 
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Wat is Kyrie en Gloria 
 

Kyrie is een Grieks woord. We komen het tegen in het Nieuwe 

Testament als Kyrie eleison. Dat betekent Heer ontferm U. Het is 

een concrete roep om hulp. Heer, help! Het Kyrie wordt 

voorafgegaan door een gebed waarin getracht wordt de nood van 

de wereld uit te spreken. Het kan in de vorm van een 

krantenbericht of een persoonlijke ervaring, een dichtregel, een 

fragment van een psalm… De oudst bekende vorm is dat een 

diaken steeds een naam van een mens in nood noemt, waarna 

men luidkeels riep: Heer ontferm U! Het is een wat stamelend 

gebed, zoekend naar woorden, vragend, niet begrijpend al die 

nood. En daarin gonst ook iets door van het stamelen van de Heer 

die ons zoekt en naar ons vraagt. Als dan de roep ‘Kyrie eleison’, 

‘Heer, ontferm U’ heeft geklonken volgt het Gloria. 

Gloria is een Latijns woord en duidt het ‘Ere zij God in den hoge…’ 

aan. Het was oorspronkelijk een ochtendlied geïnspireerd op de 

engelenzang in Lucas 2:14. In het Gloria is deze uitgewerkt tot een 

brede lofprijzing van de Vader en de Zoon. Het tweede deel van 

het Gloria is een smeking gericht tot de Zoon: ‘O Heer, Lam van 

God, ontferm U over ons'. Waarna het lied weer overgaat in een 

lofprijzing waarin ook de Geest betrokken wordt. In Kyrie en Gloria 

gaat het dus achtereenvolgens om zuchten en loven in één adem. 

Loven en zuchten in een adem tot de Ene, die we in Jezus hebben 

leren kennen als de Barmhartige en van Wie we aan het begin van 

elke kerkdienst uitspreken: ‘Onze hulp is in de Naam van de Heer.’ 

En daarna: dan begroeten we elkaar in de Vrede van de Heer en 

staan we als het ware klaar om te luisteren naar woorden van Hem 

in bijbelverhalen. 
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Levenslied  
 

Deze aflevering van Levenslied wordt geschreven op de kortste 

dag van het jaar 2015, hetgeen betekent, dat de sfeervolle 

kerstdagen nu nog in het verschiet liggen, terwijl ze alweer 

geschiedenis zijn geworden, wanneer u de Schakel krijgt 

thuisbezorgd. Moge het Licht van Kerstmis ( nieuwe ) hoop in de 

harten van mensen hebben gebracht. 

  We richten ons nu op het nieuwe jaar, waarin we 

mogen hopen op voorspoed en geluk, maar waarvan we al weten, 

dat pijn en verdriet metgezellen zullen zijn op onze levensweg. We 

spreken onze nieuwjaarswensen uit en bij sommigen prijken goede 

voornemens als afvallen, meer bewegen, zuiniger en meer 

ecologisch leven op een prioriteitenlijstje ! Een hoger doel om te 

verwezenlijken spreekt uit de onderstaande woorden van ds. 

Martin Luther King : 

   

  “We hebben leren vliegen als vogels, 

  we hebben leren zwemmen als vissen,                

  maar we hebben niet de wereld leren       

  bewonen als broeders en zusters “ 

 

Laten we als gemeente proberen, in eendrachtige samenwerking, 

het gemis, dat ds. Martin Luther King signaleert, op te vullen, in 

een wereld, vol van verharding, gebrek aan nuance en haat. Als 

we dit doel nastreven, dragen we bij aan de totstandkoming van 

Zijn koninkrijk. Leidraad is en blijft ons motto Ömzien naar elkaar” 

In een oude Overdenking lazen we, dat de uitstraling van een 

gemeente zich vooral manifesteert in het omzien naar de 

gehavende mens, naar de onaanzienlijksten van Zijn broeders en 

zusters. Wat een mooie opdracht wacht ons !! 
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Het is een traditie in onze gemeente, dat de bloemen uit de 

eredienst worden bezorgd bij gemeenteleden, naar wie om een 

vreugdevolle of verdrietige reden onze belangstelling uitgaat. Zo 

werden de bloemen enige tijd geleden bezorgd bij mw. Bep 

Bogers uit de Zandstraat, die al lange tijd met klachten wordt 

geconfronteerd. Zij was erg blij met de bloemen en wil langs de 

weg van Levenslied haar dank betuigen. 

  We staan stil bij de namen van hen, die onder 

behandeling zijn, die soms tussen hoop en vrees leven en moeten 

omgaan met nieuwe feiten. 

  Mw. Elly Stam uit Terneuzen geniet van de dagen en 

momenten, dat het haar enigszins goed gaat. We noemen haar 

naam en die van haar dierbaren in momenten van gebed. 

  We leven mee met dhr. A. Luijendijk uit Philippine, 

omdat de zorgen rondom hem zijn toegenomen. Uiteraard deelt 

mw. Luijendijk in ons medeleven. Hun namen noemen we in onze 

gebeden en dragen we in onze harten ! 

  Mw. B. de Geus uit Philippine, werd vrij onverwacht 

geconfronteerd met een tegenslag, die tijd nodig heeft om te 

herstellen. We wensen haar sterkte toe. 

  Sterkte wensen we ook mw. Cora Wasterval uit Hoek 

toe bij alle ongemakken, waardoor ze weinig kan ondernemen. 

  We leven mee met mw. C. Dieleman uit Sluiskil in de 

behandelingen die zij moet ondergaan Dat ze de kracht krijgt om 

te volharden ! 

  Mw. J. v.d. Linde uit Sas van Gent wordt kwetsbaarder, 

waardoor een helpende hand niet zou mogen ontbreken. Dat er 

ogen zullen zijn, waarnaar ze kan opkijken. 

 

Z.o.z.  
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Helaas is het herstel van mw. T. Benjaminsz uit Sluiskil na haar 

operatie van korte duur. Hoe het nu verder zal gaan, is niet 

bekend. We denken aan haar ! 

 

We eindigen Levenslied met een gedicht van Petra Dumas uit de 

Kunstagenda van Removos, de vereniging van mond – en 

voetschilders. 

Wie geen lichamelijke handicap heeft, kan zich nauwelijks 

voorstellen wat grote afhankelijkheid van hulp en zorg door 

anderen betekent. Afhankelijk zijn van sociale hulp en 

liefdadigheid is een ingrijpende aantasting van je autonomie als 

mens en van je persoonlijke vrijheid. 

 

 Het wat beschouwende gedicht van Petra Dumas 

 

De dagen zijn als strepen         De dagen worden jaren    

in de lucht, die geruisloos         en spoeden ras voorbij.  

stil vervagen. Als een vogel       Mijn vragen blijven vragen. 

                    in zijn vlucht.       Soms maken die mij blij. 

 

 

De dagen licht of donker          ’t Verleden wordt  steeds 

de blaren groen of bruin           groter, de toekomst kort zich in 

soms wind en regenvlagen        Het leven blijft een wonder 

of sneeuw  ligt in de tuin.          en ik, ik blijf er in. 

 

 

 

                                                                     H.v.Q. 

 

 .                                                                                                                                                            
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Van de kerkenraad 
 
We staan aan het begin van een nieuw jaar.  

Vol verwachting van wat het brengen zal. 

Namens de kerkenraad wens ik u allen een voorspoedig en 

gezond 2016 

 

We mogen terugkijken op een jaar vol bijzondere kerkdiensten en 

samenkomsten. De jubilea, de goede verstandhouding en ontmoe-

ting met onze buren verder weg en dichtbij, de startzondag en zo 

veel meer. 

We zijn dankbaar en voelen ons gezegend om zo samen ons ge-

loof met onze gemeenschap te mogen vieren. 

In de komende periode kunnen we uitzien naar enkele bijzondere 

diensten. Op 17 januari komt Hanna Wapenaar naar Sluiskil, en zal 

medewerking verlenen aan de kerkdienst. We kijken er naar uit om 

haar te ontmoeten. 

Op 31 januari zal de dienst van bevestiging en afscheid zijn. We 

bedanken Paul Koelewijn voor zijn werk als diaken in de afgelopen 

jaren. Roel Wasterval zal afscheid nemen als lector. Anthonia La-

bruyère zal tot de groep van lectoren toetreden. 

We zijn verheugd, dat Mieke Verplanken als diaken in onze kerken-

raad wil zitting nemen.  

Dit stukje “van de kerkenraad” is ook het laatste dat ik schrijf in 

mijn functie als voorzitter. Ik treed terug als voorzitter en zal mijn 

functie overdragen aan Gertjan van der Brugge. Ik wens hem veel 

wijsheid en vreugde toe in zijn nieuwe taak. 

Ik blijf deel uitmaken van de kerkenraad als diaken. Ik dank u allen 

voor de steun en goede samenwerking in de afgelopen jaren. Het 

is niet moeilijk om voorzitter te zijn in een gemeente, die zo goed 

naar elkaar omziet. Ik dank mijn mede-kerkenraadsleden voor de 

goede sfeer en vruchtbare samenwerking. 

 

Anastasia Neeteson 
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Thema Kerkbalans 2016 ‘Mijn kerk inspireert’ 

 

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit 

jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Alle leden krijgen een brief met het ver-

zoek om een bijdrage.  

De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhan-

kelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van 

mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en 

inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsfor-

mulier ruimhartig in.  

In de laatste weken van januari komt een vrijwilliger het formulier 

bij u ophalen. 

 

Ujamaa Centre – Jaardoel diaconie 
 

Zoals u allen welbekend is, collecteren we als diaconie op de 

laatste zondag van de maand voor het jaardoel.  

In januari echter willen we dit op 17 januari doen, want zoals 

elders in de Schakel is vermeld, mogen we ons op die zondag 

verheugen op de aanwezigheid van Hanna Wapenaar.  

Inmiddels hebben we voor het werk in het Ujamaa Centre in Pieter 

Maritzburg een bedrag van € 664,81 ingezameld.  

Dit is een tussenstand en natuurlijk gaan we er met zijn allen voor 

zorgen dat dit bedrag op zondag 17 januari nog flink wat hoger 

wordt, zodat we Hanna een flinke steun in de rug kunnen geven 

om haar werk te kunnen doen.  

Helpt u mee? Deze zondag is tevens de laatste keer dat we voor 

het Ujamaa Centre collecteren. ( u heeft ook de mogelijkheid een 

bijdrage te storten op bankrek.nr. NL61ABNA0481517162 t.n.v. 

diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.) 

Na de veertigdagentijd starten we met een nieuw jaardoel. 

 

Uw diaconie 
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Hanna Wapenaar vanuit Zuid Afrika in Zeeuws 

Vlaanderen 
  

 

 

  

 Ujamaa Centre 

 Pietermaritzburg 

    Zuid Afrika 

 

In het afgelopen jaar was het Ujamaa Centrum, waaraan Hanna 

Wapenaar als medewerker van Kerk in Actie verbonden is, het 

diaconale project van onze gemeente. Op dit moment is Hanna 

met verlof in Nederland en verblijft van 14 t/m 19 januari in 

Zeeuws Vlaanderen. Hier kijken we natuurlijk naar uit!  

 

Hanna heeft in het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met 

Contextuele Bijbel Studie (CBS). Ze heeft daarover ook veel verteld 

in haar ‘blogs’. Maar het blijft voor ons hier lastig om te begrijpen 

wat CBS nu precies is en wat het met bijbellezer(s) doet. Nu 

Hanna Wapenaar binnenkort naar ons toe komt, is dit een 

uitgelezen kans. Zij kan ons over het werk en de inspiratie van CBS 

vertellen. Maar zij zal ons ook kansen bieden om het te oefenen. 

Want deze wijze van Bijbelstudie zal ook in de context van Zeeuws 

Vlaanderen, zowel persoonlijk als op gemeentelijk niveau, 

vruchtbaar kunnen zijn. Zo zal het Ujamaa Centrum in de persoon 

van Hanna Wapenaar wederkerig ons dienstbaar kunnen zijn en in 

feite is dat de diepste zin van de uitzending van Hanna. 

 

Waar kunt u Hanna ontmoeten om te delen in haar ervaringen en 

expertise?  
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Zondag 17 januari in Sluiskil 
 

Wij verheugen ons dat Hanna Wapenaar zondag 17 januari de 

kerkdienst met ons mee wil vieren en daarin medevoorganger zal 

zijn.  

Zo zal zij de uitleg en de prediking verzorgen. Samen met de 

diakenen en in overleg met Hanna is deze dienst reeds in 

voorbereiding.  

Het wordt een dienst met een ZWO-tintje en wat Zuid-Afrikaanse 

kleuren. De collecte is bestemd voor het Ujamaa Centrum. 

 

Na de dienst drinken we koffie en thee in de Ark. Vanaf 11.45 uur 

tot 13.00 uur zal Hanna een presentatie geven: werken, leren en 

leven bij het Ujamaa Centrum. Waarna om 13.00 uur een lunch 

volgt. De afsluiting van de ontmoeting met Hanna vindt om 14.00 

uur plaats. 

Het samenzijn vanaf 11.45 uur draagt een breder karakter, 

classicaal en regionaal. ZWO-commissieleden en gemeenteleden 

uit andere gemeentes in de classis Zeeuws Vlaanderen zijn 

uitgenodigd om de presentatie van Hanna bij te wonen en gezellig 

aan te schuiven bij de lunch.  

Maar we hopen dat velen van u ook belangstelling hebben voor 

wat Hanna te vertellen heeft. U bent van harte welkom! Datzelfde 

geldt voor de lunch, die wordt aangeboden door de diaconie van 

onze gemeente.  

Meldt u zich even aan als u deelneemt aan de lunch? In onze 

kerkgebouwen ligt een lijst waarop kunt intekenen. 
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Maandagavond 18 januari Workshop contextuele 
bijbelstudie  
 

in het Kerkcentrum van de Protestantse gemeente te Oostburg 

(Kerkplein 2) van 20.00 tot ± 22.00 uur  

Onder leiding van Hanna gaan deelnemers ervaren wat 

Contextuele Bijbelstudie is, door het zelf te doen.  

Het is een initiatief van de ZWO commissie van de Protestantse 

gemeente De Brug te Oostburg. 

Zij nodigen belangstellenden uit de regio van harte uit! 

 

Deze avond is de eerste in een serie van drie. De twee volgende 
avonden die ook in het teken staan van ‘ervaren en contextueel 
bijbellezen’ vinden plaats op de woensdagavonden 27 januari en 3 
februari en staan o.l.v. ds. A. van Houweling. Ook deze avonden 
van harte aanbevolen! 

 

 

Dinsdagmorgen 19 januari, Thema-Koffieochtend 
 

Van 10.00 tot ±11.30 uur 

Deze morgen hopen we Hanna Wapenaar als gast in ons midden 

te begroeten. We lezen en overdenken Exodus 2: 11-22.  

Samen met haar collega, die uitgezonden werd naar Brazilië heeft 

ze rond deze tekst een contextuele bijbelstudie ontwikkeld rond de 

vraag: zegt de bijbel iets over vluchtelingen en wat zegt dat ons? 

Ik hoop dat ook u benieuwd bent welke inspiratie we daaraan 

kunnen ontlenen juist nu in deze tijd.  

Van harte welkom in de Sloep te Sluiskil. 

 

 

Met de hartelijke groeten van Hanna Wapenaar en de diaconie 
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Nieuwe buren 
 

Aan het begin van een van de Adventsdiensten noemde de 

ouderling van dienst de vluchtelingen die voor kortere of langere 

tijd op de Braakman gehuisvest zijn onze nieuwe buren. En dat zijn 

ze! Moge het hen er goed gaan, en moge er een gevoel van rust 

en veiligheid in hen terugkeren! 

Lang niet iedereen zal in de gelegenheid zijn om een van onze 

nieuwe buren daadwerkelijk te ontmoeten en begroeten. Het COA 

is wat voorzichtig in contacten tussen vluchtelingen en kerkelijke 

gemeentes. Daaraan liggen waarschijnlijke ervaringen ten 

grondslag met kerken die niet alleen gewoon menselijke hulp en 

ondersteuning boden, maar onderwijl ook missie bedreven. Dat is 

in een situatie waarin mensen als vluchteling zich bevinden niet 

gewenst. Maar het COA en de stichting ‘Kerk en vluchteling’ nodigt 

van harte mensen uit om vrijwilliger te worden in het tijdelijke AZC 

op Marina Beach. Men kan zich dan het beste rechtstreeks 

aanmelden bij mw. Tessie Lijbaart: tessielijbaart@coa.nl  

Wat is er dan nodig en mogelijk? 

1.  Peuterspeelzaalwerk: 1 of 2 dagdelen in de week een groep 

peuters als vrijwilliger  begeleiden, vergelijkbaar met 

peuterspeelzaalwerk zoals ook wij dat kennen.  

2.  Mensen wegwijs maken in de omgeving. Bijvoorbeeld veilig 

leren fietsen, boodschappen  doen, indien nodig mee naar 

ziekenhuis of dokter. En, voor vrouwelijke vrijwilligers: 

 begeleiden als een soort “buddy” van zwangere vrouwen. 

3.  Basale Nederlandse les 

4.  In de wat verdere toekomst (vermoedelijk pas over een paar 

maanden): meehelpen in  het open leercentrum. 

Van harte aanbevolen! 

 

mailto:tessielijbaart@coa.nl
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Oecumenische viering 

 
Vrijdagavond 22 januari aanvang: 19.00 u 

R.K.kerk te Philippine 

Thema: “Het woord is aan jou.” 

 

Ook dit jaar werkt onze gemeente weer samen met de Elisabeth 

Parochie en Dekenaat Evergem in de Week van gebed voor de 

eenheid van de christenen, van 17 t/m 24 januari 2016.  

 

Het thema en de liturgie voor deze week van gebed werd dit jaar 

voorbereid door leden van de Raad van Kerken in Letland.  

Letland heeft in het verleden de nodige politieke wijzigingen 

ondergaan.  

Daarmee samenhangend hebben de kerken in Letland nog geen 

lange oecumenische traditie.  

Maar sinds de jaren ’90 lukt het steeds beter om als kerken elkaar 

te vinden.  

Daarin werken de drie grootste kerken en een aantal kleinere 

kerken samen.  

Ongeveer 34% van de bevolking is luthers, 25% is rooms-katholiek 

en 19% is orthodox of – wat genoemd wordt – oud-gelovig, een 

groep die zich afsplitste van de Russisch-Orthodoxe Kerk.  

Geïnspireerd door twee verzen uit de eerste brief van Petrus, 1 

Petrus 2: 9-10, heeft men de teksten van deze week voorbereid. 

Deze keuze wekt het vermoeden dat voor Letse kerken de vraag 

actueel is welke rol godsdienst / kerken kunnen spelen in de 

verbanden van een moderne samenleving, zowel maatschappelijk 

als ook politiek.  

Dat is een spannende vraag die in ons land niet minder actueel is.  
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In zijn brief wil Petrus christenen bemoedigen om die verantwoor-

delijkheid samen te aanvaarden.  

Vandaar misschien ook de keuze van het thema: “Het woord is aan 

jou”. 

We hopen van harte dat u deze betekenisvolle grensoverschrijden-

de en oecumenische samenwerking tussen de kerken ondersteunt 

en we u in deze viering mogen begroeten.  

Van harte welkom! 

 

De Zegen uit de liturgie voor de Gebedsweek 

 

“Gezegend je vingers 

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen. 

Gezegend je oren 

dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.  

Gezegend je ogen 

dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.  

Gezegend je schouders 

dat zij tot steun mogen zijn. 

Gezegend je lippen 

dat zij troost mogen spreken. 

Gezegend je handen 

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.  

Gezegend je voeten 

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.”  
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Opvang vluchtelingen in de Braakman 

 
Zoals u waarschijnlijk zult weten, is op Marinabeach een tijdelijk 

asielzoekerscentrum gevestigd.  

Er zijn naast alle medewerkers van het COA ook vrijwilligers nodig 

om  de vluchtelingen wegwijs te maken in onze maatschappij.Men 

kan zich opgeven als vrijwilliger voor hand- en spandiensten voor 

deze groep ontheemde mensen. 

Dit vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd door het COA, en is 

professioneel georganiseerd. 

Er worden mensen gevraagd, die zich willen inzetten voor 

peuterspeelzaalwerk, het geven van lessen basaal Nederlands, en 

bijv. vervoer van mensen naar doktersbezoek.  

Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich opgeven op het 

volgende adres TessieLijbaart@coa.nl. U kunt opgeven welke 

activiteit u zou willen doen. Tessie Lijbaart zal zich met de 

mensen , die zich aanmelden, op een gegeven moment in 

verbinding stellen.  

Dit zal niet altijd direct gebeuren, want het is de komende periode 

nog erg druk voor alle medewerkers om alle mensen goed op te 

vangen en te huisvesten, hetgeen een eerste prioriteit is. 

 

 

 

Wij wensen u namens de redactie  

Een goed en gezond 2016 
 

 

mailto:TessieLijbaart@coa.nl
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AMNESTY              INTERNATIONAL              

Kaarsenverkoop 

 
Op de zondagen 15 november en 13 december heb ik na de dienst 

kaarsen en kaarten mogen verkopen t.b.v. Amnesty International. 

Tevens was er een kerstgroeten actie voor gewetensgevangenen. 

De opbrengst van beide dagen was 461,15 euro, een geweldig 

resultaat! 

Het is altijd weer fijn om te merken dat iedereen zich zo betrokken 

toont.  

Waarvoor mijn hartelijke dank en waardering. 

Namens Amnesty International, 

 

Marieke Villerius. 

 

 

 

 

Nieuws van het Protestants Jeugdwerk JOP 
Bijbel app voor kids 

Lekker op je tablet spelen en tegelijkertijd met de Bijbel bezig zijn? 

Dat kan met de Bijbel app voor Kinderen. Deze app bestaat uit een 

aantal vertellingen over Bijbelverhalen en is ontworpen om 

kinderen hun eigen blije bijbelervaring te geven. Gratis te 

downloaden voor je mobiel en tablet en geschikt voor apple, 

android en Kindle: www.bible.com/kinderen  

 

 

 

http://www.bible.com/kinderen
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Even voorstellen 
 

Ruim een jaar geleden heb ik de functie van “preekregelaar” 

overgenomen van Yvonne Tombroek.Deze functie houdt in dat ik 

voor de zondagen waarop onze eigen predikant niet voorgaat, een 

gastpredikant zoek.  Vaste gastvoorgangers bij ons zijn ds. D. Stap,  

mevrouw E. Maassen, ds. C. de Beun  en ds. E. Rooze. U kent hen  

allemaal.  Andere predikanten, zoals ds. N. Vlaming, vervullen 

incidenteel een preekbeurt.Het is niet eenvoudig om elke zondag 

een gastpredikant te vinden, van wie ik denk dat zij of hij past in 

onze gemeente met zijn liturgische traditie. In het nieuwe jaar zult 

u nogal wat nieuwe gezichten zien. Predikanten van wie ik denk 

dat wij met hen een goede dienst zullen hebben. 

Om hen wat meer bekend te maken bij u, heb ik hen gevraagd een 

kort cv te schrijven waarin zij aangeven waar zij werkzaam zijn, 

eventuele  vorige gemeenten of andere werkzaamheden,  

publicaties, en bijzondere interesses.De eerste 2 gastvoorgangers 

die in januari zullen voorgaan, hebben hier enthousiast 

opgereageerd met een uitgebreid cv. 

Ik zal dit dan in de Schakel van die maand plaatsen, zodat u enige 

achtergrondinformatie heeft over degene die voorgaat.Hopelijk 

maakt dit u nieuwsgierig!Wij hopen op goede diensten met hen. 

Jan Neeteson 

 

Even voostellen: ds. N( Nelleke) van der Linden 
 

Sinds bijna 20 jaar ben ik gemeentepredikant in Goes, de laatste 

10 jaar voltijds. Voordien was ik gemeentepredikant/geestelijk 

verzorger in Nijmegen. 

In 1990 begon ik mijn loopbaan als vicaris in Utrecht bij de 

toenmalige voorzitter van de Hervormde Synode.  

Ik heb de studie theologie gevolgd in Utrecht met als hoofdvak 

Judaïca. Opgegroeid in Ede, en geboren (1962) te Schoonhoven.  
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Tijdens mijn predikantschap te Goes heb ik in 2 periodes de 

opleiding voor contextueel pastoraat/contextuele hulpverlening 

gevolgd. Interesses in pastoraat, liturgie en diaconaat. Ruim 40 

jaar speel ik dwarsfluit; ik mag me een goede amateur noemen.  

Verder moeder van twee kinderen en gescheiden.  

Mijn vrije tijd besteed ik aan mantelzorg en lezen. 

 

Even voorstellen: ds. J.H. Brouwer 
 

In Holwerd (provincie Friesland, Nederland) in het jaar 1959 

geboren als zoon van een dominee en kleinzoon van een frisicus, is 

het waarschijnlijk genetisch bepaald dat ook ik belangstelling voor 

theologie en taalwetenschappen zou hebben. Als domineesgezin 

hebben we heel Nederland doorkruist, en tot mijn studietijd heb ik 

nooit meer dan 6 jaar lang op dezelfde plaats gewoond.  

Mijn studie theologie ben ik begonnen uit nieuwsgierigheid, niet 

speciaal om daarmee dominee te worden. Na de 

predikantenopleiding te hebben afgerond ben ik mijn beroepsleven 

begonnen in 1988 in Hindeloopen, een van de Friese elf steden, als 

dominee van de beide plaatselijke calvinistische gemeenten. Na 

een periode in Heemse vanaf 1993 zijn we in 2006 naar België 

geëmigreerd, waar ik in Mechelen-Noord een predikantsplaats 

bekleed. Ik heb me ook altijd voor het kerkelijk bestuur 

geïnteresseerd. Sinds 1990 ben ik bijna ononderbroken lid geweest 

van de regionale besturen van onze kerken. Nu ben ik voorzitter 

van het district Antwerpen-Brabant-Limburg, dat de helft van het 

Nederlandstalig gebied van België beslaat. Ook het lidmaatschap 

van de bestuursraad van de Faculteit voor Protestantse 

Godgeleerdheid in Brussel (FPG/FUTP) behoort tot mijn 

belangrijkeretaken. Maar het allerbelangrijkste is voor mij toch het 

gezin. Sinds 1986 getrouwd met een domineesdochter, Henriëtte 

Liefting, ben ik medeverantwoordelijk voor een tamelijk groot gezin 

met zeven kinderen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Aan de rol van 

grootvader, die afgelopen dinsdag (8 december 2015) is begonnen, 

moet ik nog wel wat wennen. 
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Gemeenteavond 4 februari 
 

Op 4 februari willen we alle gemeenteleden uitnodigen voor een 

bijeenkomst in de Ark te Sluiskil. We vervolgen dan de discussie 

over onze toekomst aan de hand van de volgende vragen. 

Vragen als : Wat voor gemeente willen zijn? 

                  Waar halen we inspiratie voor ons geloof uit? 

                  Hoe belangrijk is de plaats waar wij elkaar ontmoeten 

     en samen ons geloof belijden? 

                  Aan welke voorwaarden moeten we financieel voldoen 

     om een gezonde gemeente te blijven? 

Deze en meer vragen zijn op de vorige gemeenteavond ter sprake 

gekomen. We willen daar graag met u allen over van gedachten 

wisselen. Wij hebben de gemeenteadviseur van Zeeland voor de 

PKN mevrouw Anneloes Steglich uitgenodigd om deze avond te 

leiden. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 4 februari in 

de Ark te Sluiskil aanvang 19.30 u. 

De kerkenraad 

Vesperdiensten 
  
Het is dit jaar vroeg Pasen. Dat betekent , dat de vesperdiensten 

ook vroeg beginnen in de veertigdagentijd. De eerste vindt plaats 

op 18 februari.Dit jaar zullen we niet meer op woensdag, maar op 

donderdag deze vespers vieren.Reden is, dat het voor 

verschillende medewerkenden, zoals de organisten beter uitkomt. 

Wij willen met enthousiaste leden van onze gemeente en van de 

Elisabethparochie de vespers organiseren.We zullen alle 

medewerkenden van vorig jaar in januari weer uitnodigen om mee 

te doen. Wilt u ook meedoen met de voorbereidingen, u bent van 

harte welkom. U kunt zich opgeven bij de leden van de 

kerkenraad.De voorbereidingsavond zal eind januari of begin 

februari zijn in Philippine. Data volgen nog. 

Namens de vespercommissie, 

Anastasia Neeteson 
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Extra collecte kerkbeheer 
 

Zondag 24 januari 2016 Oecumene  

Steun kleurrijke kerken   

 

Op zondag 24 januari is de collecte van de Protestantse Kerk 

bestemd voor de oecumene.  In Nederland wonen veel migranten-

christenen, die om allerlei redenen hun moederland moesten 

verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar 

zij hun geloof kunnen beleven. SKIN, Samen Kerk in Nederland, 

ondersteunt deze geloofsgemeen-schappen én hun voorgangers. 

Dat is hard nodig, want de voorgangers komen in aanraking met 

grote vragen en problemen. Veel van hun gemeenteleden 

worstelen met trauma’s uit het verleden, werkloosheid en 

eenzaamheid. Om de voorgangers van deze kerken toe te rusten 

voor hun taak organiseert SKIN tal van praktische trainingen op 

het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat en diaconaat. 

Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land bereiken, 

hebben deze kerken goed toegeruste leiders nodig. Zij hebben 

daarvoor de trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de 

cursuskosten nauwelijks zelf opbrengen. Uw bijdrage in de 

collecte is daarom zeer welkom. 

 

 

Uw kerkbeheer 
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Extra collecte kerkbeheer 
 

Zo. 31 januari 2016 Collecte Missionair Werk en Kerkgroei:   

Help de nieuwe kerk in Den Haag   

 

Vandaag is de collecte bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei 

van de Protestantse Kerk. 

Centraal staat de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de 

Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk. Met de 

pioniersplek MarcusConnect wil deze kerk van betekenis zijn voor 

de wijk.   

Bettelies Westerbeek is als pionier aan MarcusConnect verbonden. 

Zij en haar team hebben gezocht naar manieren om aansluiting te 

vinden met de wereld om de Marcuskerk. Een van de pijlers is het 

bevorderen van de sociale contacten in de wijk en het bestrijden 

van de eenzaamheid. Via onder meer een buurttuin, een 

bijbelstudiegroep en andere activiteiten raken steeds meer mensen 

betrokken bij MarcusConnect.  

Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar beter te 

leren kennen. De buurttuin is op initiatief van MarcusConnect een 

levendige ontmoetingsplek geworden. Het was een onveilige plek 

wegens drugsgebruik, maar is nu een toegankelijke tuin waar 

mensen in de zon zitten, een praatje maken en waar kinderen 

spelen.    

Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: niet een 

geïsoleerd eiland maar volop onderdeel van de omgeving en 

dienstbaar aan de omgeving. Ze zegt: “De kerk is een plek waar 

mensen God kunnen ontmoeten. Er zijn veel gebroken gezinnen, 

mensen met schulden. Daar middenin willen we aanwezig zijn.”  

De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniers- plekken 

en ondersteunt deze.    

Met de opbrengst van de collecte draagt u bij aan deze 

betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.   
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Mutaties ledenbestand 
 

 

Verhuisd: 

 

06-12-2015 Mevr. M.D. de Koene 

   van: Grootmajoorstraat 3, 4551BE Sas van Gent 

   naar: Rijsenburg 2, 4551HT Sas van Gent 

 

08-12-2015  Dhr. P. Moret en 

   Mevr. S. Moret- Scheele 

   van: Oude Gentweg 45a, 9960 Assenede België 

   naar: Rubenslaan 90, 4383WG Vlissingen 

 

 

Verjaardagen: 

 

80 jaar:  

 2 januari Dhr. S.J. Terluin  

   Statenstraat 49, 4551VW Sas van Gent   

 

85 jaar: 

 19 januari Mevr. F.E. Neufeglise - de Reu  

   Burg Hoefnagelsstraat 21, 4551HE Sas van Gent 

 

90 jaar: 

 29 januari Mevr. C. Wasterval – Mostert 

   Rozenlaan 5, 4542CT Hoek 
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Administratie oktober 2015 
 

Collecten 

 

 Kerkdiensten     €  388.33 

 Extra coll. Kerk en Israël   €  123.37 

 

Gift 

 N.N. tbv bloemen    €    10,00 

 

Vrijwillige Bijdrage 

 

 Toezeggingen     €  34.257. 00 

 Ontvangen     €  26.107. 45 

 

Administratie november 2015 
 

Collecten 

 

 Kerkdiensten     €  514.39 

  

Solidariteitscollecte     €  1.315.00 

 

Oud papier 

 Oktober 2015     €  777.70 

  

Vrijwillige Bijdrage 

 

 Toezeggingen     €  34.735. 35 

 Ontvangen     €  28.145. 61 
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Crèche en kindernevendienst: 

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst 

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman  tel:0115-471385 

Info crèche Philippine Ina Verpoorten  tel:0115-492040 

Kindernevendienst Joke Zegers  tel:0115-472679 

Kindernevendienst Ina Verpoorten  tel:0115-492040 

 

Inleveren copy schakel: 

Copy voor de volgende schakel  Voor 23 januari 2016 
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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 

De Hoge Platen   Westlandstraat 4    4511 XX Breskens  

 

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie. 


