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              Tel. 003250355084 
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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
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Erediensten   

                

    Mei 
Zondag     3  Sas van Gent  De Redoute   10.00 uur 

     Ds A. van Andel 

 

Zondag    10  Sluiskil      10.00 uur 

     Kand. E. Maassen 

  

Donderdag 14  Philippine   Hemelvaart   10.00 uur          

      Ds D. Stap 

  

Zondag    17  Sluiskil       10.00 uur 

     Ds D. Stap 

 

Zondag    24  Philippine  Pinksteren   10.00 uur 

     Ds A. van Andel 

 

Zondag    31  Sluiskil     10.00 uur 

     Ds R. den Hertog 

  

    Juni 

Zondag     7  Philippine        10.00 uur 

     Ds N. Vlaming                                                                                                   
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En de kleur is ROOD… 

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we in de kerkdienst enkele 

keren uit het boekje Hooglied. “Hooglied, van Salomo”, zo is als 

aanhef te lezen in het 1e hoofdstuk.  

Vaak zijn deze liederen in de Joodse en de Christelijke traditie 

daarom aan Salomo toegeschreven. De wijze koning Salomo, van 

wie in 1 Koningen 5: 12 gezegd wordt dat hij duizend en vijf 

liederen dichtte. Tegenwoordig veronderstelt men dat het juister 

is om te vermoeden dat een vrouw de auteur van deze liederen 

is. Een vermoeden dat meteen al in de eerste regels van dit 

boekje gewekt wordt: “Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij 

kussen!” (Hooglied 1: 2).  
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En dan is het verrassend om op te merken dat een vrouw uit 

Bijbelse tijden zich zo kon en mocht uiten. 

Misschien hebt u weleens gelezen in Hooglied en trof het u hoe 

lyrisch de toon van deze tekst is. Hier en daar zelfs licht erotisch. 

Hooglied is dan ook een bundeltje liefdesliederen waarin in een 

stemming van verliefdheid de liefde en het verlangen naar de 

geliefde voortdurend rond dartelt. Zelfs de natuur, de hele 

schepping, de bloemen op het veld en de vruchten aan de bomen, 

de huppelende gazellen doen mee om de geliefde en het 

verlangen naar de geliefde te beschrijven.  

Men vermoedt dat deze liederen ontstaan zijn in de periode tussen 

de 5e en de 1e eeuw voor Christus en misschien wel op bruiloften 

gezongen werden. Er zijn veel van zulke liederen in omloop 

geweest. Want zingen van de liefde en de geliefde is in alle tijden 

een geliefd thema voor zangers, troubadours en verliefden. 

Verrassend is echter dat dit bundeltje liefdesliederen in de bijbel 

terecht is gekomen. Zonder slag of stoot is dat niet gegaan. In de 

1e eeuw van de gewone jaartelling waren Joodse geleerden in 

vergadering bijeen in Jamnia om de Canon van de Heilige Schriften 

vast te stellen. Over de meeste boeken was men het vrij snel eens 

dat ze opgenomen moesten worden in de bijbel, de Tenach ofwel 

ons 1e Testament. Maar, zo vroeg men zich af, behoorde daartoe 

ook dit bundeltje met liefdesliederen, waarin zelfs niet één keer de 

Naam van God wordt genoemd? Sommige geleerden vonden deze 

liefdesliederen te ‘aards’ en namen aanstoot aan de sensuele en 

soms erotische tonen waarin de geliefden elkaar er hun liefde 

verklaren.  
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Maar één van hen, rabbi Akiba, een gezaghebbend geleerde in die 

dagen, zou gezegd hebben: „Geen enkele tijd is gelijkwaardig aan 

de dag waarop aan Israël het Hooglied werd geschonken;  

want al de geschriften zijn heilig, maar het Hooglied is het heiligste 

van allemaal.‟ Sjir haSjirim ofwel Lied der liederen wordt sindsdien 

dit boekje genoemd. Later werd het de feestrol voor Pesach, het 

Joodse Paasfeest. Op de laatste dag van dit zeven dagen durende 

feest wordt het in de synagoge voorgelezen, omdat men er een 

afspiegeling in ziet van het liefdesverbond van God met zijn volk. 

Deze liederen bezingen, zo gelooft men, zo zuiver en puur de 

liefde, de geliefde, het verlangen naar elkaar, dat, wie een idee wil 

hebben van de liefde van God voor zijn mensen, die vindt hier hoe 

vurig en intens die is. Bovendien wordt de metafoor van een 

liefdesrelatie, een huwelijk, in de bijbel vaker gebruikt om te 

vertellen over de unieke relatie tussen God en zijn volk. Het 

Nieuwe Testament heeft dat overgenomen om te spreken over de 

relatie tussen Christus en zijn gemeente: bruidegom en bruid. 

De bekende schilder Marc Chagall (1887-1985) maakte in de jaren 

’50 geïnspireerd door Hooglied een serie van vijf schilderijen voor 

het museum in Nice (Musée Chagall). Voor Chagall waren de liefde 

van God, de liefde van de mensen onderling en de seksuele liefde 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zijn leven stond in het teken 

van de liefde. De liefde voor zijn in de 2e Wereldoorlog verwoeste 

geboorteplaats Vitebsk (Wit-Rusland), die hij vaak afbeeldt in zijn 

werken; de liefde ook voor bloemen, vogels, en andere dieren. In 

deze serie schilderijen van het Lied der liederen heeft hij zijn visie 

op de liefde weergegeven.  
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Een liefde waarin hij geen strikte scheiding maakte tussen 

lichamelijke en geestelijke liefde, maar ze innig met elkaar 

verbond. De hoofdkleur van deze schilderijen is rood. Rood, de 

kleur van de liefde.  

Rood is ook de kleur van Pinksteren. Gewoonlijk denken we dan 

aan het vuur van de Heilige Geest die de leerlingen van Jezus op 

die 1e Pinksterdag in vuur en vlam zette. Nu we in deze tijd echter 

zien dat mensen door zeer uiteenlopende geesten fanatiek 

enthousiast gemaakt kunnen worden, lijkt het me van belang om 

vast te stellen welke Geest de leerlingen wekte. Dat was de Geest 

van Liefde. De Geest die ook Hooglied doorademt. De Geest die als 

het ware wordt aangeroepen in Hooglied 4: 16. In de schitterende 

vertaling van Hooglied door Judith Herzberg, 27 Liefdesliedjes, 

wordt dat vers aldus weergegeven: 

“Steek op noordenwind 

en waai door mijn tuin 

myrrhe, balsem, wierookboom 

en jij ook zuidenwind 

dan wordt alles rijp.” 

 

Dat we van die Geest van Liefde en liefde vervuld worden! 

 

Annemarie van Andel 
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Van de kerkenraad 

 

We kunnen terugkijken op goede kerkdiensten in de Stille week. 

Met als hoogtepunt de Paasnachtdienst, waarin het Licht van 

Christus in de kerk wordt binnengebracht met een nieuwe 

Paaskaars.  

In een volle kerk in Sluiskil hebben we het Paasfeest gevierd in 

een dienst, waaraan het gelegenheidskoor zijn medewerking heeft 

verleend. Het was heel fijn, dat er ook een tiental kinderen 

aanwezig was. We willen iedereen bedanken , die in de veertigda-

gentijd en in de Paasweek hebben meegewerkt aan de diensten. 

Ook alle mensen, van onze gemeente en de Elisabethparochie, die 

aan de vespers hebben bijgedragen danken we voor de inzet. Het 

waren goede en ingetogen bijeenkomsten. 

In de kerkenraad is de definitieve versie van de Plaatselijke 

Regeling voorlopig vastgesteld. Op de gemeenteavond in het 

najaar zullen we het plan ter goedkeuring aan de gemeenteleden 

presenteren. Voor die tijd zult u het plan kunnen lezen op de 

website of een gedrukt exemplaar kunnen bestellen.  

In mei zal het moderamen van onze kerkenraad het moderamen 

van Hoek ontvangen. Ruim een jaar geleden hebben we 

afgesproken na een bezoek aan Hoek, om het gesprek tussen onze 

gemeenten dit jaar voort te zetten. Onze predikanten nemen waar 

voor elkaar in vakantietijd, en er is o.a. een gezamenlijke lectoren-

training geweest. Na de verwoestende brand hebben we 

verschillende malen contact gehad met de kerkenraad van Hoek.  

Het is goed om elkaar te steunen waar mogelijk. 

        Anastasia Neeteson 
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Pinksteren 

 

U bent van harte welkom in de dienst van Pinksteren, 24 mei in de 

kerk te Philippine.  

Dit hoge feest van de kerk is misschien wel het moeilijkste feest 

om in beeld te brengen.  

Want het waaien van de Geest laat zich niet eenvoudig uitbeelden 

tenzij er drastische middelen worden ingezet.  

Maar misschien kunnen we het dit jaar met kleur doen.  

De kleur rood. Rood is de kleur van de kleden in de kerk en van 

mijn stola op deze feestdag.  

In één van mijn voorgaande gemeentes droeg een kerkenraadslid 

steevast een das in de kleur van het kerkelijk jaar.  

Met Pinksteren was de kleur rood.  

Is het denkbaar dat wij allen met Pinksteren ter kerke komen met 

een rood accent in onze kleding?  

Wij zingen dan niet alleen van het waaien van de Geest, maar zien 

dan ook aan ons kleding wat die Geest in ons wil wekken: een 

Geest van liefde gelijk God liefheeft. 
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Levenslied 

 

Op 24 maart j.l. maakte ondergetekende een uitstapje, dat mooie 

herinneringen wakker riep. Het gebeurde, toen de deelnemers aan 

de thema-koffieochtend van ds. Annemarie van Andel, waarbij zich 

een aantal belangstellende gemeenteleden had aangesloten, een 

bezoek brachten aan de hongerdoekententoonstelling “Kleur de 

wereld met hoop”.in de R.K. kerk te Zelzate. De entree in die kerk 

was een feest van herkenning. Het tafereel dat zich ontvouwde, 

was nagenoeg gelijk aan dat, waarvoor mensen van heinde en ver 

zich vijf jaar geleden vervoegden bij de Heilige Maria Hemelvaart-

kerk in Philippine. In 2010 was de expositie een gezamenlijk 

initiatief van de Elisabethparochie en onze PKN – gemeente, die 

het motto “Reis om de wereld in 40 dagen”meekreeg en als grote 

initiator pastor Niek van Waterschoot had.  

De gids van de kerk in Zelzate wees op de betrokkenheid van de 

meditatiedoeken met de grote wereldvraagstukken rond armoede, 

milieu, vrede en gerechtigheid. Daardoor is een dergelijke 

expositie een verrijking voor iedereen ! 

Hoewel we intussen al weer enige tijd op weg zijn naar Pinksteren, 

willen we nog even terugkijken op het Paasgebeuren. Dat levert 

herinneringen op aan fijne diensten, die als zeer positief zijn 

ervaren. Het rechtvaardigt een woord van dank aan het adres van 

onze predikant voor de geleverde inspanning. Uiteraard delen allen 

in de waardering die een bijdrage leverden aan de totstandkoming 

van de ultieme momenten van gemeentezijn.Moge onze gemeente 

zich ook in de toekomst zo blijven manifesteren, ten dienste van 

Hem, op wie wij altijd mogen vertrouwen.  
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Het leven met zijn ups en downs gaat uiteraard zijn normale gang. 

Het betekent , dat we in het kader van ons motto “omzien naar 

elkaar” de namen noemen van gemeenteleden die zorgen kennen.  

 We noemen mevr. Joke Westbroek uit Sas van Gent, die 

steeds opnieuw wordt geconfronteerd met de ongemakken, die het 

ouder worden met zich meebrengt. Na een val gaat het nu weer 

redelijk goed met haar. Mevr. Westbroek, weet uw naam in onze 

gedachten en gebeden ! 

 Ook dhr. Johan de Witte uit Sluiskil willen we door ons 

medeleven een hart onder de riem steken. Dhr. de Witte verblijft 

momenteel in het ziekenhuis en zal naar het zich laat aanzien, nog 

meerdere onderzoeken moeten doorstaan. We wensen hem en de 

zijnen sterkte en beterschap toe.  

 Tot slot maken we melding van een bericht, dat ook in de 

rubriek “Mutaties”zal worden genoemd. De verhuizing van het 

echtpaar Stam uit Spui heeft zijn beslag gekregen. We hopen, dat 

beiden na de drukte van de verhuizing in alle rust, met de ziekte 

van Elly als geïntegreerd deel van het leven, een goede tijd zullen 

beleven, met warmte en begrip als basis. Onze gedachten en 

gebeden zijn bij jullie ! 

 

Als onderschrift een gebed door een nabestaande van de ramp 

met Germanwings tijdens een herdenkingsdienst. 

 

 “Lieve God, geef hen een nieuw thuis                                      

 en past U heel goed op hen” 

        H.v.Q   
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Hanna Wapenaar in Zuid Afrika 

 

Medewerker van KerkinAktie, uitgezonden door de classis Zeeuws 

Vlaanderen naar het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg. Dit 

centrum legt zich erop toe om processen van bewustwording en 

verandering in gang te zetten door Contextuele Bijbelstudie (CBS).  

 

Een indruk van zo’n bijbelstudie (Hanna’s Blog, zaterdag 11 april 

2015) 

“Ik neem jullie mee naar een Bijbelstudie over leiderschap, 

gehouden in een landelijke omgeving net buiten Pietermaritzburg. 

Er waren zo'n 25 jongeren. Veel van deze jongeren zijn werkloos 

maar doen door Ujamaa vrijwilligerswerk met vaak leidinggevende 

taken. Tot de lunch ging het over de vraag “Wat versta jij onder 

leiderschap?” Sthembiso vertelde wat hij onder leiderschap 

verstaat en deelde de groep in kleine groepjes van vijf, zes 

deelnemers. Ik deed mee in een groepje en had gelijk het 

vermoeden dat ik als blanke de dynamiek verstoorde. Of de 

jongeren herhaalden wat Sthembiso over leiderschap gezegd had 

of ze keken naar mij om de 'juiste' antwoorden te geven op de 

vragen. De vragen waren:  

Wat is, volgens jou, leiderschap?  

wat zijn fundamentele karakteristieken van leiderschap?   

Wat gebeurt er wanneer deze leiderschap karakteristieken afwezig 

zijn in leiderschap-structuren?  

Wat kunnen redenen zijn voor het afwezig zijn van deze 

karakteristieken?  
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Wat kunnen op de korte tot lange termijn consequenties zijn van 

het afwezig zijn van goed leiderschap?  

Door deze vragen dachten we na over het bestuur van de 

plaatselijke gemeenschap maar ook over hoe het er in dit land aan 

toe gaat. Er is veel corruptie en vriendjespolitiek, dat hebben de 

jongeren door maar ze weten niet goed hoe het zo komt, of ze 

hebben er nog nooit woorden aan gegeven - door deze vragen 

worden ze bij het verwoorden geholpen. Aan het eind van de 

ochtend geeft Sthembiso uitleg over verschillende manieren van 

leiderschap: autoritair, democratische, consulterend en laissez-

faire. Dit onderdeel van de CBS methode wordt gezien als 'SEE', 

een analyse van de context: hoe wordt er gedacht over een 

onderwerp of thema, wat denk je er zelf over, wat zijn de 

structuren achter de problemen die opkomen uit het gesprek?   

 

Toen was het tijd voor de lunch. Ik heb met een paar meiden 

gepraat over 'normale' dingen als de was doen en schoonmaken 

(ze waren verbaasd dat ik dat zelf doe). Ik vroeg hen ook waarom 

ze waren gekomen: "Je leert na te denken over onderwerpen die 

nuttig kunnen zijn in je leven" en "ervaringen en kennis opdoen 

zodat je meer kans hebt op een baan" maar ook "dan heb ik 

vandaag iets gedaan". Na de lunch verdwenen sommige 

deelnemers, misschien omdat ze voor het eten kwamen...   

  

Nu werd het tijd voor het 'JUDGE' onderdeel van CBS rond de 

vraag: Denk je dat de Bijbel iets te zeggen heeft over leiderschap, 

zo ja, wat? Sthembiso gekozen voor het lezen van Nehemia 2. 
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Ik kan u aanraden dat even voor uzelf te lezen. De vragen die bij 

deze tekst gesteld werden, waren: 

Waar gaat deze tekst over?   

Wie zijn de belangrijke karakters en wat is  hun onderlinge 

relatie?   

Beschr i j f  de  le iderschapskwal i te i ten  van Nehemia b i j 

het benaderen van de koning om toestemming te vragen om 

Jeruzalem te herbouwen (vers 1-10).  

Beschrijf gedetailleerd de leiderschapsstijl die Nehemia gebruikt bij 

het herbouwen van Jeruzalem (vers 11-18).  

Hoe ging Nehemia om met de oppositie?    

Welke lessen kunnen wij meenemen van Nehemia's leiderschaps-

stijl(stijlen)?   

Deze vragen bespraken we weer in de kleine groepjes. We 

probeerden elkaar uit te dagen te beargumenteren wat we vonden 

als we het niet eens waren met de verschillende leiderschapsstij-

len. Door de vragen 2, 3, 4 en 5 lazen we de tekst steeds opnieuw 

en kwamen we nieuwe dingen tegen over de manier waarop 

Nehemia zijn weg gaat. Na het presenteren in de grote groep 

volgde een rondje indrukken, feedback, ervaringen, vragen, 

gedachten en opmerkingen. De jongeren vulden een evaluatiefor-

mulier in met twee vragen waarmee de workshop begonnen 

was:  Wat versta jij onder leiderschap, beschrijf? Denk je dat de 

Bijbel iets te zeggen heeft over leiderschap, zo ja, wat? Sthembiso 

heeft de papieren, ik ben nieuwsgierig of de 'voor' en 'na' 

antwoorden verschillen! 
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Licht in mijn handen 

 

Ogen open, ogen open 

doe je ogen weer dicht, 

laat het daglicht binnenstromen. 

Boordevol landschap, boordevol licht 

schuift de schaduw onder de bomen. 

 

Stampers, stuifmeel, geuren en kleuren. 

Er zal vandaag iets bijzonders gebeuren; 

Vandaag, vandaag…. 

 

Want dag en nacht en opgetogen 

schijnt de maan, weerspiegelt de zon 

licht in mijn handen, licht in mijn ogen, 

licht in de ceder van de libanon. 

Ogen open, licht. 

 

Mieke Martens  
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Hebreeën 13: 2 

 

In deze dagen vol met hartverscheurende berichten over vluchte-

lingen die reddeloos in de Middellandse Zee sterven, in deze dagen 

waarin deze mensen weer opnieuw tot thema zijn geworden van 

gesprekken, Kamerdebatten en een Europese top, moet ik steeds 

maar denken aan woorden uit de brief aan de Hebreeën: “… en 

houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het 

te weten engelen ontvangen”.  

Het is een diepe wijsheid waaruit een groot verantwoordelijkheids-

besef spreekt.  

Dat mogen we ons door overwegingen en afwegingen vol realisme 

niet laten afnemen, zo lijkt me. 

 

Op de website van Kerk in Actie staat onderstaand gebed, dat Ds. 

Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Pro-

testantse Kerk, schreef om te gebruiken voor persoonlijk gebed of 

als gebed in de gemeente. 

 

“Barmhartige God, U die onze harten en gedachten kent, bij U ko-

men we met wat we horen over vluchtelingen die verdrinken in de 

Middellandse Zee. Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel 

doden. Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die 

oorlog ontvluchtten, die hoopten op een beter leven en die verdwe-

nen in zee. Houd hun namen geschreven in Uw hand. 
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Wees bij allen die zich afvragen of het hun directe verwanten zijn 

die naamloos begraven worden.  

Wees bij allen die leven in rouw.  

Wees bij reddingwerkers die beelden van verschrikking met zich 

meedragen.  

Wees bij hen die drenkelingen opvangen.  

Wees bij hen die de laatste zorg aan doden besteden. 

 

Geef vrede. Help ons toe te bewegen naar een wereld waarin 

geen mens meer hoeft te vluchten.  

Maak een einde aan de wijze waarop mensensmokkelaars de nood 

van anderen uitbuiten. 

 

Maak ons mild en barmhartig, wijs en handelingsbekwaam.  

Dat wij doen wat gedaan moet worden.  

Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon. 

 

Ontferm U.” 

 

 

 



18  

Persbericht 

   ¨Help een vluchteling op weg¨ 

 

Vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland is 

VluchtelingenWerk op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligers-

team.  

We hebben enthousiaste, betrokken mensen nodig die op korte 

termijn beschikbaar zijn om ingewerkt te worden bij Vluchtelingen-

Werk en de komende maanden tijd hebben intensief 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 vergunningverlening 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 

krijgen in Nederland, worden ze bijgestaan door de vrijwilligers 

van VluchtelingenWerk.   

Werkzaamheden van deze vrijwilligers bestaan onder andere uit: 

ontvangst op de dag van aankomst, eerst opvang van de gezinnen 

in hun woning, wegwijs maken in hun nieuwe omgeving, 

aanmelden bij verschillende instanties zoals huisarts, tandarts en 

school en  huisbezoeken om te kijken hoe het de gezinnen 

vergaat.  
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Interesse of meer weten? Neem contact op met de coördinator van 

VluchtelingenWerk Zeeland, locatie Terneuzen 

 

Desirée Vale 

Tel.: 0115-820205  Mob: 0620055100 

dvale@vwzld.nl  

 

Werktijden: 

Ma: 09:00-15:00 

Di: 09:00-13:00 

Wo: 09:00-15:00 

Vr: 09:00-13:00  

 

Voor overige vacatures bij Vluchtelingenwerk Zeeland locatie 

Terneuzen kunt u terecht op onze website: 

 www.vluchtelingenwerk.nl en kijk bij ¨In jouw regio¨.  

mailto:dvale@vwzld.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
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Bibliodrama 

 

  

Afgelopen winter heeft ds Arie van der Maas ons twee avonden 

kennis laten maken met de methode bibliodrama. 

We waren met een kleine groep, er waren ook mensen uit Hoek. 

Het was verrassende manier om je op een andere manier te 

verdiepen in de Bijbelverhalen. 

We begonnen met het lezen van een Bijbelverhaal en daarna 

moest je een figuur uit dat zelfde Bijbelverhaal kiezen waar je je 

mee verbonden voelde of waar je helemaal niets van begreep. 

Hierna stapte je als het ware in de schoenen van die persoon en 

lazen we met elkaar nog een keer het verhaal, en kreeg het 

verhaal een andere dimensie. 

Omdat de anderen ook een figuur uit hetzelfde verhaal konden 

kiezen en die uitspeelden kon je elkaar ook vragen stellen over het 

waarom maar kwam je ook eigenlijk met je eigen verhaal. 

Heel boeiend. 

 

  

Henny Wille en Paula van Harn 
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Nieuwe stoelen Ark Sluiskil 

 

Misschien heeft u ze al gezien of heeft u er al op gezeten tijdens 

het koffiedrinken na de dienst in Sluiskil.  

Er zijn nieuwe stoelen in de Ark! Ze zien er mooi uit en zitten 

goed. Deze stoelen zijn er gekomen uit de giften aan het 

verjaardagsfonds in Sluiskil. Bij deze ook onze hartelijke dank aan 

de dames, die trouw hun tijd hieraan besteden en natuurlijk voor 

de gulle gevers. En het laatste goede nieuws is dat de oude 

stoelen ook nog een mooi bedrag hebben opgeleverd. 

Uw kerkbeheer. 

 

Bericht van de Gemeente-Adviseurs  

(Nieuwsbrief Zeeland) 

  

De vernieuwde website Protestants Zeeland 

 (www.protestantszeeland.nl) is in bedrijf, maar nog niet compleet!   

Er wordt al wel actuele informatie op geplaatst, maar nog niet alle 

gegevens van gemeenten zijn op de website te vinden.  

Het plaatsen van alle gegevens en de mogelijkheid om door te 

klikken naar de websites van gemeenten kost meer tijd dan vooraf 

was ingeschat.  

Men hoopt dit in de komende maanden te realiseren zodat voor de 

zomer de website helemaal voldoet aan de wensen en ook ANBI 

gegevens er op te vinden zijn.  Informatie vanuit onze gemeente 

voor de website kan gemaild worden aan SteunpuntZuid-

West@pkn.nl 

http://www.protestantszeeland.nl
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Mutaties ledenbestand 

 

Overleden: 

24-03-2015 Dhr. G.F.A. van Opdorp 

   De Witte leeuw 27 4554 BG Westdorpe  

 

Verhuisd: 

24-04-2015 Dhr. D. Stam en 

   Mevr. E.M. de Braal– Stam 

   Van: Spui 12 4571 SL Axel 

   Naar: Churchilllaan 252 4532 MG Terneuzen 

  

Verjaardagen: 

80 jaar:   

29 mei Dhr. J.J. van Drongelen 

  Kanaalzicht 59 4541 CJ Sluiskil 

 

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag 

 

 

Met dank aan het kerkbeheer 

Het is u vast opgevallen dat de geur in de Ark te Sluiskil is 

veranderd. De frisse geur, die er altijd al hangt door de goede 

schoonmaaktechnieken van mw. Joke Zegers, wordt nu versterkt 

door de geur van nieuwe stoelen. En hoe zitten ze? Kerkbeheer 

dank jullie wel voor deze nieuwe en frisse zitplaatsen! 
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Adminisratie maart 2015 

 
Collecten 
 
 Kerkdiensten    €  313.52 
     
Oud Papier 
 Januari 2015    € 754.60    
 
 Vrijwillige Bijdrage 
 
 Toezeggingen    €  34.052.00 
 Ontvangen    €  12.522.65 
 
 
 
 
 
 

 

Thema-koffieochtend 

De laatste thema-koffieochtend van dit seizoen vindt plaats op 

dinsdagmorgen 19 mei, van 10.00-11.30 uur.  

ten huize van de familie Verpoorten, Spuikompark 19 te Philippine. 

We zullen nadenken over het Wekenfeest, ofwel Shavuot.  

Dit is een van de Joodse Hoogfeesten die gevierd wordt op de 

50ste dag na Pesach. Niet toevallig wordt ook Pinksteren gevierd 

op de 50ste dag na Pasen. Daarom zullen we in samenhang met 

Handelingen 2: 1-11 een gedeelte uit Leviticus lezen over de 

instelling van dit Joodse feest, Leviticus 23: 15-22.  

Van harte welkom!" 
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Zeeuwse Kerkendag 2015.  

 

Kerken en geloofsgemeenschappen van Zeeland ontmoeten elkaar 

en presenteren zich in de binnenstad van Goes op zaterdag 30 mei 

2015 van 10.00 tot 16.15 uur.  

Met enthousiasme heeft het organiserend team het programma 

voor deze dag gemaakt.  

Actuele informatie daarover kunt u volgen op de onlangs 

gelanceerde website http://www.raadvankerkenzeeland.nl . 

Hoofdlocatie van de kerkendag is de Grote Maria Magdalena Kerk, 

alwaar een inspiratiemarkt gehouden.  

Ter gelegenheid van kerkendag ‘Zeeuwse Spirit’ zal een special van 

het Zeeuws Tijdschrift worden uitgebracht over de toekomst van 

geloven, kerkelijkheid en spiritualiteit in Zeeland.  

Naast een inhoudelijk artikel waarin meerdere leidende personen 

binnen de Zeeuwse kerken en geloofsgemeenschappen hun 

toekomstverwachtingen delen, zal het blad gevuld worden met 

portretten van Zeeuwse gelovigen, impressies van vernieuwende 

activiteiten en projecten, een artikel over kerkmuziek en 

christelijke kunst. In deze special wordt ook aandacht besteed aan 

de interreligieuze dialoog in de provincie. Met deze editie willen we 

een opbouwende impuls bieden aan allen.  

Naast de gebruikelijke oplage komen 2.000 exemplaren extra 

beschikbaar voor de Zeeuwse kerken en de kerkendag zelf.  

Het Zeeuws Tijdschrift kost in de boekwinkel € 12,50. Als speciale 

actie mag men de special aanbieden voor € 5,00. Als u van dit 

aanbod gebruik wilt maken dan graag het aantal exemplaren 

doorgeven aan het secretariaat.  

 

 

http://www.raadvankerkenzeeland.nl
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Uiteraard is de special ook beschikbaar op de kerkendag zelf.  

Secretariaat: Heleen Boone, T: 0118-501794, E-mail: kerken-

dag2015@gmail.com  

 

 

 

 

Evaluatie vespers 40-dagentijd 

 

Met veel toewijding zijn ook dit jaar de vespers voorbereid door 

een 13-tal gemeenteleden van onze gemeente en de Elisabethpa-

rochie.  

De muziek werd verzorgd door 5 muzikale gemeenteleden.  

De vespers waren mooie en verstilde momenten zomaar op een 

woensdagavond in de 40-dagentijd.  

Op dinsdagavond 19 mei willen we in een evaluatie met de 

vespergroep erop terugzien.  

Maar we horen ook graag van onze gemeenteleden een reactie. 

Als u een opmerking of een suggestie hebt tot opbouw van de 

vespers in de 40-dagentijd, kunt u dat laten weten aan mw. 

Anastasia Neeteson of aan ds. Annemarie van Andel.  

Het kan ook per email: aneelee@xs4all.nl, annemarievanan-

del@gmail.com 

mailto:kerkendag2015@gmail.com
mailto:kerkendag2015@gmail.com
mailto:aneelee@xs4all.nl
mailto:annemarievanandel@gmail.com
mailto:annemarievanandel@gmail.com
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Hemelvaartsdag in Brugge – 14 mei  

 

Wie nog nooit op Hemelvaartsdag Brugge heeft bezocht, zou dat 

vanuit Zeeuws Vlaanderen een keertje behoren te doen. Jaarlijks 

vindt ’s middags, tussen 14.30-18.00 uur, een groots evenement 

plaats: de Brugse Heilig Bloedprocessie, die zeker teruggaat tot 

1304. De Processie is thematisch in vier delen opgesplitst. In de 

eerste twee delen passeren taferelen uit zowel het Oude als het 

Nieuwe Testament de revue. Zeker een paar duizend mensen, 

waaronder ook vele kinderen, allen gekleed in Bourgondisch 

Middeleeuwse stijl, beelden met toneel, zang en dans o.a. de 

verhalen van Adam en Eva, de roeping van Abraham, koning 

David, de geboorte van Jezus, lijden, sterven en opstanding van 

Jezus uit. In het derde onderdeel van de Processie wordt de 

legende van het Heilig Bloed ten tonele gevoerd. Volgens een oude 

overlevering bracht Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen 

in 1150, na de tweede kruistocht, de Relikwie van het Heilig Bloed 

uit het Heilig Land mee naar Brugge. Deel vier schetst de rijke 

traditie van de verering van de Relikwie. Sluitstuk van de Processie 

is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte 

uitstrooit. Deze processie is opgenomen in de lijst van het 

immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. 

Als u overweegt om dit evenement bij te wonen, kan het handig 

zijn om vooraf een zitplaats te reserveren (informatie: http://

foto.brugge.be/dl/heiligbloedprocessiebrugge.pdf)  

http://foto.brugge.be/dl/heiligbloedprocessiebrugge.pdf
http://foto.brugge.be/dl/heiligbloedprocessiebrugge.pdf
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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 a.u.b. voor 20 mei 2015 



28  

 

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. 


