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Zondag

6 Sluiskil

startzondag

10.00 uur

Ds. A. van Andel
Zondag

13 Philippine

10.00 uur
Kand. E. Maassen

Zondag

20 Sluiskil

Heilig Avondmaal

10.00 uur

Ds. A. van Andel
Zondag

27 Philippine
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Vergeten is ballingschap, gedenken is verlossing
Bovenstaande woorden worden toegeschreven aan de grote
joodse geleerde Baal Shem Tov, (‘Meester van de Goede Naam’).
Ze zijn terug te vinden in een Chassidisch verhaal waarin de
leerlingen van deze meester hem vroegen: “Waarom antwoordt u
steeds op onze vragen met een verhaal”.
Ze verwachtten dat hij ook nu weer een verhaal zou vertellen,
maar dat gebeurde niet.
Na enig nadenken zei hij: ‘in gedenken schuilt verlossing’.
Het zijn wijze woorden.
Ze herinneren aan de betekenis van het verleden voor het heden.
Wie je bent als mens, wie je geworden bent vandaag de dag,
staat ook in samenhang met de geschiedenis.
Met de geschiedenis van je eigen leven, maar ook met die van
ouders, voorouders, enz.
Wij denken daar in de regel niet zo vaak aan en zijn ons daarvan
ook niet altijd bewust.
Maar vaker dan we waarschijnlijk denken is de motivatie voor
een keuze, of ook een levenshouding of een (geloofs)overtuiging
te herleiden tot een ervaringsverhaal uit het verleden, een
herinnering aan wat ooit gebeurde.
Om aan zulke ervaringen uit het verleden te herinneren vertelde
de Baal Shem Tov verhalen.
Om te gedenken wat mensen ooit geraakt had en hoe ze
daarmee waren omgegaan.
Om te gedenken hoe mensen in tal van mooie en minder
aangename gebeurtenissen hadden getracht hun weg te zoeken,
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in de hoop en de verwachting om niet, niet weer, hun waardigheid
als mens te verliezen.
En in het gedenken van zulke ervaringsverhalen schuilt verlossing.
Ook de kerk en de kerkelijke gemeenschap is verworteld in
geschiedenis.
Eerst en vooral de geschiedenis van het Woord van God tot
mensen die in verhalen zijn opgeschreven in de Bijbel.
Wekelijks luisteren we naar die verhalen en gedenken we de
menselijkheid van mensen, hun kwetsbaarheid, maar ook dat wij
niet zonder hoop en toekomst zijn vanwege deze verhalen.
Maar als kerk en kerkelijke gemeenschap zijn we ook nog
verworteld in een zogenoemde profane geschiedenis.
Ook daarvan zijn we ons niet altijd even goed bewust. Want wie
wist, op een enkeling na, dat het jaar 2015 voor onze kerkelijke
gemeenschap een belangrijk jaar is?
Het is een jubileum jaar! Want 200 jaar geleden, in 1815, werden
de kerkelijke gemeenschappen Philippine en Sas van Gent samen
gevoegd; 10 jaar geleden, in 2005, fuseerden de kerkelijke
gemeenschappen van Philippine, Sas van Gent en Sluiskil; en 65
jaar geleden, in 1950, ligt het begin van het projectkoor van onze
gemeente.
Het jaar 2015 is nog niet voorbij.
Dat biedt ons gelegenheid om een moment te kiezen om te
gedenken.
Om verhalen te vertellen over het verleden van onze gemeente.
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Ik vermoed dat daar verhalen uit opduiken die herinneren aan het
feit dat de kerkelijke gemeenschappen van onze gemeente wel vaker klein en kwetsbaar zijn geweest.
Maar ook dat men steeds weer moed heeft gevonden en creatief is
geweest om overeind te blijven: een levende gemeenschap met
vitaliteit.
In zulk gedenken schuilt verlossing.
Het voornemen is om op zondag 15 november, wanneer wij Dankdag vieren, in het teken te plaatsen van het gedenken van deze
jubilea.
Wij mogen dan in dankbaarheid gedenken wie wij zijn en wie wij
geworden zijn als kerkelijke gemeenschap.
Van harte nodig ik ieder uit om aan dit gedenken bij te dragen in
welke vorm dan ook.
Vermoedelijk kennen velen van u verhalen, of ligt er ergens op een
zolder in een hoekje iets dat in dit gedenken van betekenis kan
zijn.
Graag horen we van u.
Laten we uitzien naar een vreugdevol gedenken ter bemoediging.

Hartelijke groet, Annemarie van Andel
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Startzondag – 6 september
Wij zullen van start gaan in het nieuwe seizoen met het thema
‘Goede buren’.
Het thema werd ons aangereikt door de landelijke kerk en sprak
meteen aan.
Immers: een ieder van ons heeft buren, en ook als kerk(gebouw)
hebben we buren.
Is dat gewoon maar een feit? Of betekent het ook nog wat dat we
buren hebben en dus ook zelf buur zijn?
Het kan ons in het nieuwe seizoen plaatsen voor verrassende inzichten, vooral als we ons voor de vraag laten plaatsen of we ook
als kerkgemeenschap een ‘goede buur’ behoren te zijn, en hoe we
dat dan zouden kunnen doen.
In de Startdienst zullen we een begin maken met de verkenning
van het thema.
Verderop in het jaar zal het thema een paar keer terugkeren,
steeds met een andere gerichtheid.
Na de dienst en de gezamenlijke ontmoeting onder het genot van
een kopje koffie of thee, zal er een lunch plaatsvinden.
Stipt om 13.00 uur vertrekken we met de bus voor onze jaarlijkse
uitstap naar ‘onze buren’ van de Protestantse gemeente te Brugge.
Het is fijn dat ook dit jaar weer veel gemeenteleden zich hebben
aangemeld.
Zoals ieder jaar willen belangstellenden die zich te elfder ure realiseren dat ze wel mee kunnen, niet tegenhouden.
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Wilt u mee, en hebt u zich nog niet aangemeld, neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met een van de leden van de kerkenraad.
Moge het een goede en gezegende Startzondag worden!
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Het programma van de Startzondagmiddag:

14.00 uur Aankomst Parking autobussen te Brugge.
Wandeling o.l.v. Stadsgidsen naar ’t Keerske
ofwel
Met auto’s via een leuke stadsroute naar ’t Keerske.
Na aankomst aldaar ontmoeting met een uitzonderlijk
boeiende Bruggeling
14.45 uur Begroeting en ontmoeting in ’t Keerske
16.15 uur Vesper in ‘t Keerske
16.30 uur Wandeling o.l.v. Stadsgidsen naar Parking autobussen.
ofwel
Met auto’s naar Parking autobussen.
17.00 uur Vertrek uit Brugge
18.00 uur Aankomst te Sluiskil
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Van de kerkenraad
Na een periode van zomerse rust en minder verplichtingen hopen
we, dat iedereen zich weer heeft kunnen opladen voor de komende periode.
Allereerst is daar onze startzondag.
Op 6 september gaan we op bezoek bij onze zustergemeente in
Brugge. Het belooft een mooie dag te worden. Velen hebben zich
opgegeven om mee te gaan.
Op 8 september is de visitatie van onze gemeente, het periodieke
overleg met de visitatoren over de gang van zaken in onze gemeente. We hopen op een vruchtbaar gesprek.
In de kerkenraad is na het vertrek van Paul behoefte ontstaan voor
een nieuwe diaken. Als u iemand weet, die geschikt is voor deze
mooie taak of als u zelf interesse heeft , kunt u met iemand van de
kerkenraad contact opnemen. Wij nodigen u van harte uit.
Anastasia Neeteson
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Levenslied
Op het moment, dat deze aflevering wordt geschreven, zijn de
scholen in het noorden van ons land al weer begonnen, hetgeen
betekent, dat het vakantieseizoen stilaan ten einde loopt en het
dagelijkse leven zijn oude gangetje herneemt.In de afgelopen
zomerperiode zullen de gedachten van diegenen, die gezondheid
en geluk aan hun zijde vonden, zich – figuurlijk – helderblauw
hebben gekleurd, terwijl bij hen, die werden geconfronteerd met
pijn en verdriet, grijs de boventoon zal hebben gevoerd.
We hopen, dat voldoende energie is opgedaan, om het nieuwe
kerkelijke seizoen krachtdadig tegemoet te treden, dat de startzondag op 6 september het begin zal zijn van een energiek winterseizoen, dat we als gemeente door eendrachtige samenwerking van
alle geledingen vorm willen geven, met nog steeds als leidraad het
motto “Omzien naar elkaar”
Voor de uitersten van de emoties vreugde en verdriet stonden
enerzijds twee 50 – jarige huwelijksjubilea symbool, anderzijds het
overlijden van mw. J. Brons uit Westdorpe. Wat het laatste betreft,
vindt u elders in De Schakel een “In memoriam”van de hand van
ds. Annemarie van Andel.
We beginnen met een felicitatie aan het adres van dhr. en mw.
Willy en Nel de Groff uit Sas van Gent, die op 6 augustus j. l. hun
50 – jarig huwelijksfeest yierden. Onze gemeente was vertegenwoordigd op de receptie, die t. g. v. het jubileum werd gehouden.
We wensen het echtpaar nog mooie jaren toe in een goede gezondheid.Een ander huwelijksjubileum is aanstaande. Op 17
september a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat dhr. en mw.
Herrebout uit Terneuzen elkaar het ja – woord gaven.
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Ook hen feliciteren we van harte, waarbij we de wens uitspreken,
dat nog jaren in goede gezondheid zullen volgen. Op 19 september
a. s. zal t.g.v. het jubileum een receptie worden gehouden in hotel
Dallinga te Sluiskil; die van 15.00 u. tot 17.00 u. zal duren en
waarop iedereen van harte welkom is, die van zijn belangstelling
blijk wil geven.
Mw. T. Benjaminsz uit Sluiskil onderging begin juli
een operatie in het ziekenhuis te Oostende. Na een kleine week
mocht ze weer naar huis. Het herstel verloopt voorspoedig !
Dhr, I. Riemens uit de Zandstraat verblijft nog in
het revalidatiecentrum “ De Lindenhof” te Goes. Het is er hard
werken, maar hij heeft er gelukkig baat bij !
Ds. D. Stap, één van onze vaste gastvoorgangers,
werd in juli door een ernstige ziekte getroffen. Sinds augustus is
hij voor revalidatie opgenomen in “De Lindenhof” te Goes. We
leven heel erg met ds. Stap en zijn partner Marthe mee. Tegenslagen op het gebied van de gezondheid waren al vaak hun deel. Ds.
Stap en Marthe, weet jullie naam in onze harten en gebeden.
Dhr. en mw. Luijendijk uit Philippine werden deze
zomer allebei geconfronteerd met lichamelijke ongemakken.,
waardoor deze periode voor hen helaas anders verliep, dan ze
hadden gehoopt. We wensen hen sterkte en beterschap toe !
Dhr. Alexandrov uit Philippine onderging kort na
zijn vakantie in zijn vaderland Bulgarije een operatie in het ziekenhuis te Brugge, Moge hij daarvan voorspoedig herstellen !
“Zoals de dag uit de nacht, treedt het leven uit de dood.
Er is liefde die niet sterft. Toon Hermans.
H. v. Q.
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In memoriam
Jannetje Brons
Mw. Jannie Brons woonde sinds een jaar of tien aan de Witte
Leeuw te Westdorpe.
Daarvoor woonde ze op verschillende andere plaatsen in ons land
en ook in het verre buitenland van Australië bracht ze een periode
van haar leven door.
Ze was een vriendelijke vrouw en lachte graag.
Gedurende de jaren dat haar man, Jacob van Dijke, gehandicapt
raakte en vervolgens opgenomen moest worden in de Redoute te
Sas van Gent stond ze hem trouw terzijde.
Na het overlijden van haar echtgenoot op 19 januari 2015 kwam
haar leven echter in het teken te staan van eenzaamheid en gemis. Ze was vaak ziek, had veel pijn en verbleef geregeld voor enkele dagen in het ziekenhuis. In juni, op de dag dat ze 82 jaar
oud werd, bleek ze ongeneselijk ziek te zijn. Twee weken later,
zondag 5 juli, is ze overleden in de Blauwe Hoeve te Hulst.
Voorafgaand aan de crematie, die plaatsvond op 10 juli, namen
we in kleine kring in het rouwcentrum van de Ridder afscheid van
Jannie Brons. Om haar te gedenken lazen we uit Psalm 42: 1-6.

“Wat ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop
op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en
redt.” (Psalm 42: 6)
Moge de Barmhartige zijn met haar en met wie haar na hebben
gestaan.
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Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Axel
Zondag 6 september is een heuglijke dag voor de Protestantse
Gemeente te Axel.
Op die dag wordt ds. J.C. Verlinde, die het beroep van deze gemeente heeft aanvaard, verbonden aan deze gemeente.
Ds. Verlinde zal door ds. N.M. van Kampen-Boot en ds. R.J. van
Elderen worden bevestigd, waarna de nieuwe predikant zijn intrede doet.
De dienst BEGINT OM 14.30 uur en vindt plaats in de Protestantse kerk te Axel, Koestraat 2.
We wensen onze buurgemeente en haar nieuwe predikant een
feestelijke intrededienst toe en hopen en bidden dat zij elkaar wederzijds tot zegen zullen zijn.

Annemarie van Andel
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Thema-koffieochtend
Dinsdagmorgen 15 september, aanvang 10.00 uur.
Op de eerste Thema-Koffieochtend in dit seizoen zullen gebeden
en gedichten in het Liedboek centraal staan.
Het is u vast opgevallen dat er in dit Liedboek veel van zulke teksten zijn opgenomen tussen de liederen door.
Ze staan er niet als bladvulling maar willen gebruikers van het
liedboek behulpzaam zijn bij persoonlijke meditatie of gezamenlijke overweging.
Meermaals is het me al bladerend in het liedboek opgevallen hoe
verrassend deze teksten zijn en ook hoe verrassend hun plaatsing
is.
Op de laatste pagina van het liedboek bijvoorbeeld staat niet toevallig het gedicht van Willem Barnard “Talloos de liederen” afgedrukt (pagina 1561).

“Talloos de liederen, talloos
al die nog niet geschrevene:
ook de nu nog niet levenden
zetten de dankzegging voort.
Later geborenen weten
later gebeurende dingen eens te meer zullen zij zingen:
God in het mensenbestaan,
o zie ons aan !”
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Ter voorbereiding van de Thema-Koffieochtend zou ik iedereen,
die wil komen, willen uitnodigen om al bladerend in het liedboek
naar deze gebeden en gedichten te kijken.
Er zit er vast tenminste eentje tussen die u aanspreekt.
Op dinsdagmorgen 15 september zullen we de door ieder gekozen
teksten lezen en erover nadenken.
Uit praktische overwegingen zal de ontmoeting van de ThemaKoffieochtend plaatsvinden in Sluiskil, in de Sloep (werkkamer
predikant, achter de Ark).
Iedereen die komen wil, van harte welkom!

Lectorentraining
dinsdagavond 15 september
in de protestantse kerk te Sluiskil, Louisastraat
van 19.30 – 21.15 uur
Onder het motto ‘Neem en Lees’ zijn er in voorgaande jaren aan
het begin van het seizoen bijeenkomsten geweest met en voor de
lectoren in onze kerkdiensten, d.w.z. voor hen die de schriftlezingen in de kerkdienst voorlezen.
Vorig jaar werkten we daarin samen met de lectoren van de protestantse gemeente te Hoek.
Dat was een plezierige samenwerking ‘ter lering ende vermaak’
van zowel onze lectoren als die van Hoek.
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Tegen deze achtergrond zal er in september weer een avond zijn
voor lectoren in samenwerking met Hoek. We mogen ons verheugen in de medewerking van mw. Adri-Anne Biesheuvel, gemeentelid te Hoek, die praktiserend logopediste is. Naast het samen en
hardop lezen van teksten uit de bijbel zal er onder haar leiding
meer in het bijzonder aandacht besteed worden aan een goede
articulatie en andere spreektechnische zaken en handigheden.
Deze avond lijkt me een uitnemende kans voor lectoren om zich te
oefenen in het belangrijke werk in de eredienst, namelijk het goed
brengen van betekenisvolle teksten uit de Bijbel.
Of er nog een tweede avond gepland wordt, zoals vorig jaar, zal
op de 15e september overlegd worden met de aanwezigen.
Iedereen die niet eerder lector was en die dat misschien wel zou
willen worden en daarom deze avond graag wil bijwonen is van
harte welkom. In verband met de voorbereiding graag wel vooraf
even bericht aan ds. Annemarie van Andel.
Groep ‘het Visje’
In het nieuwe seizoen zal ook de groep ‘het Visje’ verder gaan. Dit
is een ontmoetings- en bezinningskring voor wie maar wil tenzij je
niet veel ouder bent dan ongeveer 50 jaar. Voorstel voor het thema van de eerste keer is: “Ik geloof in deze tijd”. Het is een thema met een dubbele betekenis en kan juist daarom uitnodigen tot
gesprek.
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Hoewel er nog geen contact is geweest met de ‘vaste’ deelnemers
aan deze kring is in alle voorlopigheid dinsdagavond 29 september
vastgesteld als eerste ontmoetingsmoment in het nieuwe seizoen,
van 19.30 - 21.30 uur in de Sloep te Sluiskil.
Een ieder die belangstelling heeft om een keer te komen is van
harte welkom.
Omdat de datum echter nog niet definitief is, graag vooraf even
contact met ds. Annemarie van Andel.

Wat doe ik hier in GODSNAAM
Op verzoek van de Arbeiderspers schreef ds. Carel ter Linden een
boek over wat hij zelf gelooft, of niet (meer) gelooft.
Kortom: wat hij aan zijn kinderen zou kunnen of willen doorgeven.
Het verscheen in 2013. De titel van het boek is ‘Wat doe ik hier in

GODSNAAM? Het is het verslag geworden van een spirituele zoektocht en een uiterst persoonlijk verhaal.
De auteur stelt o.a. dat hij niet meer kan geloven in een persoonlijke God.
En hij vraagt zich af “hoe kan een wereld met zo veel leed nog ge-

leid worden door een goede God”.
De (geloofs)vragen die in dit goed leesbare en zeer toegankelijke
boek gesteld worden, zijn vragen die bij velen leven, ook binnen
onze gemeente.
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Daarom is het mijn voornemen om dit boek en de vragen die erin
gesteld worden als vertrekpunt te nemen voor twee bezinningsavonden.
Ik stel me voor dat die avonden het karakter hebben van een
open gesprek waarin gereageerd wordt op gedachten van ds.
Carel ter Linden en waarin we iets met elkaar delen wat leven in
geloof in deze tijd wel of niet of niet meer of toch kan zijn.
Mensen die zouden willen deelnemen aan dit bezinnend gesprek
worden verzocht vooraf dit boek te lezen. (Het kost € 17,50).
In alle voorlopigheid zijn de avonden gepland op donderdagavonden 22 oktober en 12 november, aanvang 19.30 uur in Sluiskil in
de Ark of in de Sloep.
Graag hoor ik vooraf wie er belangstelling heeft.
Dezen zullen voorafgaand aan de avond nader geïnformeerd worden over het thema en het eventueel te lezen hoofdstuk uit het
boek.

Afwezigheid predikant 20 – 24 september
Na de kerkdienst op 20 september hopen Frans, mijn echtgenoot,
en ik af te reizen naar Israël. Het bezoek aan dit land zal kort zijn
en staat in het teken van een bijzondere gebeurtenis in de privé
sfeer.Donderdag de 24e komen we ergens in de avond weer terug.
Gedurende deze dagen kunt u in geval van nood weer een beroep
doen op mijn vervanger. Het is prettig als u dat via de scriba van
onze kerkenraad, dhr. Steven van Harn, wilt doen.
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Afscheid van de buren
Het is 9.15 uur als ik van mijn auto naar de Sloep loop.
Van het schoolplein van de Oranje Nassauschool klinkt rommelend
gebonk.
Een paar leerlingen lopen met stapels spullen in de richting van
een container en mikken het erin!
Over een half uur verwachten we de leerlingen, de meester en de
juffen in onze kerk.
We hebben ze uitgenodigd om afscheid van hen te nemen.
Immers vanwege de fusie van de Oranje Nassauschool met het
Mozaïek keren de kinderen na de zomervakantie niet meer terug in
het schoolgebouw naast onze kerk.
Tegen 10.00 uur komen ze binnen onder vrolijk orgelspel van Piet
Hamelink.
Na een kort welkom spelen Ina Verpoorten en Joke Zegers ‘Gedoe
met verhuisdozen’.
Tal van herinneringen aan de school duiken op uit die dozen. En
ook lekkernijen en wat te drinken.
Als iedereen iets te eten en te drinken heeft gekregen memoreren
we dat we gedurende 51 jaar Goede Buren zijn geweest, die elkaar wisten te vinden als het nodig of handig was.
Gertjan van der Brugge haalt herinneringen op aan zijn grootvader
die verteld had over de oprichting van de school, 121 jaar geleden: “er moest een school komen om kinderen te leren lezen,
schrijven, rekenen, maar ook om te leren van verhalen die vertellen over hoe je een goed mens kunt zijn, Bijbelse verhalen”.
Dat laatste hebben de kerk en deze school gemeenschappelijk.
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Zo staat het ook in de tekst die op de 1e steen gegrift stond van
het eerste schoolgebouw die in 1896 werd gebouwd: Psalm 78: 4
en 5.
Tot slot wordt de kinderen een kaars aangeboden als herinnering
en lichtbaken met een mooi gedichtje eraan gehecht (zie onderstaande tekst).
Terwijl de kinderen uit de kerk weggaan zingen we samen lied
423: “
“Nu wij uiteengaan, vragen wij God, ga mee met ons…
Moge het nieuwe schooljaar op het “Mozaïek” ook voor onze
‘buurkinderen’ een goed en gezegend jaar zijn.
Gedicht

“Het was fijn dat je met ons meedeed,
gezellig dat je bij ons was.
Veel geluk waar je naar toe gaat,
in je nieuwe school en klas.
Waar vandaan je bent gekomen
en ooit nog eens heen zult gaan:
houd je vast aan al Gods dromen,
Hij zal voor je in gaan staan.”
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Vrede verbindt 25 september te Sluiskil.
19.45-21.45 uur in de Ark te Sluiskil (Louisastraat 43)
Van 19 t/m 27 september wordt de
Vredesweek gehouden.
Het thema dit jaar is: Vrede verbindt.
Een oecumenische werkgroep Vredesweek heeft dit thema uitgewerkt naar
“VREDE EN VLUCHTELINGEN”.
Dit thema hoeft waarschijnlijk niet gemotiveerd te worden nu het
aantal ontheemden en vluchtelingen in deze wereld gigantisch is.
Vluchtelingen uit tal van gebieden waar geen vrede is.
Nu dit voorjaar bekend werd dat ook in Zeeuws Vlaanderen een
aantal uitgenodigde vluchtelingen gehuisvest zullen worden is het
zinvol om een avond aan dit thema te wijden.
Een avond waaraan ook een aantal vluchtelingen naar we hopen
zullen willen deelnemen met als doel om hen te leren kennen als
mens en medemens die voor kortere of langere tijd in ons midden
zullen wonen als onze gasten.
Want het streven is om op deze avond niet over vluchtelingen te
spreken maar met hen, in de hoop de vrede van ieder die hier
woont en verblijft te dienen.

22

In de werkgroep Vredesweek werken het dekenaat Evergem, de
Elisabethparochie en onze gemeente samen.
Dit jaar wordt ook medewerking verleend door VluchtelingenWerk
Zeeland en de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen
Net als vorig jaar in Boekhoute wordt er een drievoudig aanbod
gedaan:
een kijkactiviteit:
Vertoond wordt de film “Those who feel the fire burning”, een
documentaireachtige korte speelfilm van regisseur Morgan Knibbe.
De film wordt voorafgegaan door een korte inleiding. Na afloop
van de film praten we nog even na.
een doe-activiteit:
o.l.v. van Simone Rovers en Paula van Harn worden eenvoudige
gerechten klaar
gemaakt door vluchtelingen en allochtonen. De hapjes en snacks
worden aan het eind
van de avond gedeeld met alle deelnemers.
een luisteractiviteit:
enkele vluchtelingen vertellen hun levensverhaal. Jo Dees van
VLuchtelingenWerk en de Stichting Kerk en Vluchteling ZeeuwschVlaanderen geeft aanvullende informatie.

23

U bent welkom vanaf 19.15 uur in de Ark te Sluiskil (Louisastraat
43).
19.45 uur aanvang programma.
20.00 uur start van de drie activiteiten.
21.30 uur plenaire afsluiting.
Voor bestrijding van de kosten wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd van €2,50.
Een hogere bijdrage mag natuurlijk ook.
Gastheren en –vrouwen gezocht
Nu onze gemeente als gastheer / -vrouw optreedt van het
oecumenische en grensoverschrijdende evenement in de
Vredesweek 2015 op 25 september, zijn we op zoek naar enkele
mannen en vrouwen die willen meehelpen met de praktische
organisatie ervan, zoals het klaarzetten van stoelen in de Ark, de
verzorging van koffie en thee en tot slot de afwas in de afwasmachine.
Het zou fijn zijn als een stuk of vier mensen zich daarvoor willen
aanmelden bij ds. Annemarie van Andel.
Dank u wel!
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Gemeenteavond 1 oktober
Zoals u weet, is er door kerkbeheer een overzicht gemaakt van de
financiële situatie binnen onze gemeente. Het is niet zo, dat er een
dringend moet worden beslist of ingegrepen, maar het is nodig om
breed in onze gemeente daar over van gedachten te wisselen.
Er is een realistisch beeld geschetst , waarin aan u als gemeenteleden van onze kerk inzichtelijk wordt gemaakt welke koers we
kunnen gaan varen in de komende 5 tot 10 jaar.
Hoewel het niet dringend is, is het belangrijk dat u allen meedenkt
over onze mogelijkheden voordat er allerlei beslissingen moeten
worden genomen.
Bijvoorbeeld: Hoeveel waarde hechten we aan het hebben van een
eigen predikant in de toekomst?
Hoe belangrijk is de plaats , waar we samenkomen
op zondag?
U begrijpt dat dit geen eenvoudige vragen zijn, waarop ook geen
eenvoudige antwoorden te geven zijn.
Op donderdag 1 oktober is de eerste avond belegd.
We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn.
Plaats : de Ark in Sluiskil
Aanvang : 19. 30 u
Het overzicht van onze financiën zal te lezen zijn op onze website
en via de kerkenraad kunt u een papieren versie verkrijgen.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 26 november en 4
februari.
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Verjaardag fonds Sluiskil
Februari
Mevr. De Bruijne

6

€ 32,00

Mevr. Dieleman

2

€ 25,00

11 kaarten verstuurd Totaal

€ 57,00

Maart

aantal

Mevr. De Bruijne

4

€ 18,00

8 kaarten verstuurd Totaal

€ 18,00

April

aantal

Mevr. De Bruijne

2

€ 7,00

Mevr. Dieleman

4

€ 20,00

Mevr. Dixhoorn

1

€ 25,00

14 kaarten verstuurd Totaal

€ 52,00

Mei

26

aantal

aantal

Mevr. De Bruijne

7

€ 22,50

Mevr. Dieleman

4

€ 38,50

13 kaarten verstuurd Totaal

€ 61,00

Juni aantal
Mevr. De Bruijne

3

€ 13,00

Mevr. Dieleman

3

€ 13,00

8 kaarten verstuurd Totaal

€ 26,00

Juli aantal
Mevr. De Bruijne

2

€ 15,00

Mevr. Dieleman

3

€ 25,00

8 kaarten verstuurd Totaal

€ 40,00

Mattanja de Bruijne.
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Extra collectes kerkbeheer
6 september 2015 - Missionair Werk in Nederland
Help de nieuwe kerk in Jorwerd
Nijkleaster, pioniersplek van de Protestantse Kerk in Jorwerd op
het Friese platteland, wil een klooster nieuwe stijl zijn waar
mensen terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap.
Mensen van allerlei achtergronden en overal vandaan, komen hier
naar toe om stil te worden voor God en te ervaren wat dat met
hen doet.
De grote wens is om in Jorwerd een klooster te realiseren waar
mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken.
Tegelijkertijd is een klooster de perfecte plaats waar mensen
elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek.
Er zijn nu al wekelijkse kloostervieringen met een wandeltocht en
maandelijkse Nijkleasterdagen.
Binnen afzienbare tijd is een locatie voor overnachtingen
beschikbaar waardoor mensen die zoeken naar inspiratie en
gemeenschap er langer kunnen verblijven.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Nijkleaster en voor
andere pioniersplekken van de Protestantse Kerk.
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13 september 2015 – Jeugdwerk Protestantse Kerk
Kleine momenten van grote waarde
Een gelovig leven begint meestal thuis.
Als kinderen heel klein zijn, voelen zij aan wat leven met God
betekent.
Als ze wat groter worden, zien ze het in de keuzes die hun ouders
maken, in de betrokkenheid bij een kerkelijke gemeente, proeven
zij het in het lezen uit de Bijbel en het bidden. Regelmatig oogt het
misschien als kleine gebaren.
Maar ze zijn van grote waarde. Dan blijkt: kinderen blijken te gaan
geloven mede met dan aan hun ouders!
Tegelijkertijd leven er allerlei vragen bij ouders en kerken op het
gebied van geloofsopvoeding.
Want hoe doe je dat dan: kinderen opvoeden met geloof? JOP
ondersteunt ouders, predikanten en gemeenten bij de geloofsopvoeding.
Door het geven van cursussen en het maken van materialen zoals
Moments, Geloven met plezier en de Samenleesbijbel.
Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s extra
materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. De Samenleesbijbel is een
initiatief van het Nederlandse Bijbelgenootschap en ontwikkelend
in nauwe samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland en uitgeverij Royal Jongbloed.
Deze bijbel is ontwikkeld zodat (groot)ouders en kinderen samen
in gesprek raken over God en de wereld om hen heen.
Zo wordt het samenlezen een waardevol moment voor kinderen en
ouders.
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Zondag 20 september 2015 - Vredesweek
Vrede verbindt
Elke dag horen we in de media over conflicten en oorlog.
In de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk aandacht voor de
vredesprojecten van Kerk in Actie en van PAX. Zoals in Mali, een
door oorlog en tegenstellingen verscheurd land.
De radicale islam is hier sterk in opkomst en moslims en christenen
wantrouwen elkaar.
Met steun van Kerk in Actie maakt een christelijke journalist samen
met een imam radioprogramma’s over vrede en verzoening en
bereiken daarmee duizenden mensen.
In Zuid-Sudan stichtte Bisschop Taban met steun van PAX het
vredesdorp Kuron.
Verschillende bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen
aan vrede en gerechtigheid.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze
en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.
Uw kerkbeheer
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Administratie juni 2015
Collecten
Kerkdiensten

€ 238.19

Via Ds. v. Andel
Via Ds. v. Andel

€
€

Giften

Oud Papier
April 2015

50.—
20.--

€ 581.90

Vrijwillige Bijdrage
Toezeggingen
Ontvangen

€ 34.172.00
€ 19.788.47

Administratie juli 2015
Collecten
Kerkdiensten
Extra collecte JOP

€ 333.42
€ 53.80

Via Ds. v. Andel
Via Mevr.Erkel

€
€

Gift

Oud Papier
Mei 2015

100.-50.--

€ 756.80

Vrijwillige Bijdrage
Toezeggingen
Ontvangen

€ 34.207.00
€ 21.317.30
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Mutaties ledenbestand
Overleden:
11-07-2015

Mevr. J. Brons

De Witte Leeuw 41, 4554BG Westdorpe
Verhuisd:
17-07-2015

Dhr. Koelewijn en
Mevr. C. Koelewijn - Boekhout

van: Graaf van Vlaanderenstr 12, 4553CV Philippine
naar: Crocusstraat 13, 4537RG Terneuzen
22-07-2015

Mevr. C.H.M. Neyt

van: Albertpolderstraat 32, 4541BH Sluiskil
naar: Lingestraat 35, 4535EP Terneuzen
29-07-2015

Dhr. J.J. van Drongelen en
Mevr. A.M. van Drongelen – Knieriem

van: Kanaalzicht 59, 4541CJ Sluiskil
naar: Churchilllaan 706, 4532JB Terneuzen
05-08-2015

Dhr. B.C.P. Kindt en
Mevr. M. Rous

van: Markiezenstraat 1, 4553BN Philippine
naar: Graaf van Vlaanderenstr 12, 4553CV Philippine.
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Vervolg verhuisd:
08-08-2015

Dhr. S.D. de Meijer

van: Assenedestraat 1, 4551VL Sas van gent
naar: Antwerpenstraat 120, 4826HD Breda.
18-08-2015

Dhr. Y.G.G. Oostdijk

van: Bastionstraat 32, 4553BH Philippine
naar: Dordtsestraatweg 675, 3075BE Rotterdam.
Huwelijksjubileum:
50 jaar:
17 sept.

Dhr. L.J. Herrebout en
Mevr. E.T. Herrebout –Tollenaar
Churchilllaan 396 ,4532MC Terneuzen

Verjaardagen:
75 jaar:
21 sept.

Dhr. P.J. Bouman
Regentenstraat 15 ,4541EZ Sluiskil
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Vooraankondiging zondag 4 oktober.
In de eredienst van 4 oktober zal het Westzijderkerkkoor uit
Zaandam bij ons te gast zijn.
In de tijd dat ik predikant was te Zaandam heb ik vaak en met
vreugde met dit koor samengewerkt in tal van kerkdiensten,
even songs en vespers.
Met enkele leden van het koor hebben mijn man en ik door de
jaren heen contact gehouden.
In de afgelopen winter kwam het plan op om op een zondag af te
reizen naar onze gemeente en bij te dragen aan een kerkdienst in
onze gemeente.
Het koor vindt het namelijk leuk om af en toe een reisje te maken.
Het plan werd door onze kerkenraad van harte begroet.
En zo mogen we hen op de 1e zondag van oktober ontvangen en
zullen zij ons mede begeleiden in de gemeentezang.
Moge het een vreugdevolle zangdienst worden!
Annemarie van Andel
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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 22 september 2015
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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

Wielingenlaan 2

4535 PH Terneuzen

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric

de Honte

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.
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