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Erediensten

December
Zondag 13 Sluiskil

3e Advent + H.A.

10.00 uur

Ds. A. van Andel
Zondag 20 Philippine

4e Advent

10.00 uur

Ds. J. de Beun
Zondag 24 Sluiskil

Kerstnacht

22.00 uur

Ds. A. van Andel
Zondag 25 Sluiskil

Kerstfeest

10.00 uur

Ds. A. van Andel
Zondag 27 Philippine

gemeente-dienst

10.00 uur

Januari
Zondag 3 Sluiskil

10.00 uur
Ds. J.H. Brouwer
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“WIJ ZIEN DE WERELD OM ONS HEEN,
EN DIEP VAN BINNEN
VERLANGEN WIJ NAAR VREDE,
VERLANGEN WIJ NAAR UW KOMST.”

Advent
“Vernieuw onze hoop door liederen en verhalen en wek ons op met uw
licht.” Deze woorden zijn de gesproken responsie van de Bemoediging in
de liturgie voor de weken van Advent.
In essentie is dit Advent.
Vernieuwing van onze hoop op licht, komende in deze wereld.
In deze weken, nog zo kort na de bloedige aanslagen in Parijs, en de
mede daardoor aangeslagen en enigszins spanningsvolle sfeer ook in
onze samenleving, neemt de betekenis van zulke woorden alleen maar
toe.
We beleven momenteel historische tijden die menigeen vervult van bange en bezorgde gevoelens. Zulke gevoelens worden niet weggenomen
door liederen en verhalen van Advent.
Maar vanuit dit donker willen ze onze blik richten op wat in het leven in
deze wereld van waarde blijft, zelfs in het donker: de liefde en de vrede,
de vreugde om een mens die met mensen Mens wil zijn.
Moge God de hoop daarop in ons vernieuwen door liederen en verhalen
en ons opwekken met zijn Licht!
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Rondom erediensten
In de weken van Advent volgen we in onze kerkdiensten het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster: Lucas 1 en 2.
Het zijn bekende verhalen waarin de geboorte van Johannes de
Doper en Jezus Messias worden aangekondigd.
Lied 464 uit het Liedboek vat de verhalen uit dit evangelie mooi
samen.
Dit lied zal ons daarom op de zondagen van Advent begeleiden.
Ook de liturgische schikkingen beloven een mooie interpretatie te
worden van de lezingen uit Lucas.
Het thema van de schikkingen is “De hemel raakt de aarde”.
Op initiatief van enkele leden van de liturgiecommissie zal op de
1e en de 3e zondag van Advent in de kerkdienst een extra muzikaal accent worden gelegd.
Op 29 november zal door een trio het Rorate Coeli met een Gregoriaanse melodie worden gezongen.
De tekst is ontleend aan Jesaja 45: 8:

“Dauwt, hemelen van omhoog,
dat wolkenmassa’s gerechtigheid laten stromen,de aarde zich opene en hun vrucht van heil zal zijn,
en gerechtigheid ontspruite tezamen,ik, de Ene, heb hen geschapen!”
(Naardense vertaling)
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Op 13 december zal het Magnificat, de lofzang van Maria uit Lucas
1: 46-55, op het orgel gespeeld worden, afgewisseld met de zang
van dit lied met een Gregoriaanse melodie door vermoedelijk hetzelfde trio.
Kerstnachtdienst
24 december om 22.00 uur

De viering in de Kerstnacht zal dit jaar in grote lijnen de orde volgen van een Festival of Lessons & Carols. In de viering worden 9
lezingen uit het eerste en tweede Testament afgewisseld met Nederlandstalige Kerstliederen, die merendeels aan ons Liedboek zijn
ontleend. Deze lezingen en liederen vormen het ‘profetische’ raamwerk waarin we de geboorte van Jezus Christus vieren. Een vast
gebruik in een dergelijk ‘Festival’ is dat de lezingen door verschillende lectoren worden gelezen. Bijvoorbeeld door leden van het
koor, van de kerkenraad, en gemeenteleden. Een preek hoort niet
bij deze vorm van vieren, slechts een kort meditatief slotwoord.
We zijn blij dat het Kerkkoor van onze gemeente o.l.v. dhr. Piet
Hamelink en onze organist dhr. Jan Neeteson ons weer willen
voorgaan en begeleiden in muziek en zang, want zonder hen zouden we de Kerstnachtdienst niet in deze vorm kunnen vieren. Het
belooft een mooie dienst te worden met veel koorzang en samenzang.
“Komt allen tezamen!”
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Kerstmorgen 25 december
Op de Kerstmorgen vieren we in een dienst voor jong en ouder
Kerstmis. Over het thema en de inhoudelijke vormgeving wordt op
dit moment nog volop overlegd. Maar evenals vorig jaar zal er een
veelzeggend verhaal beeldend verteld worden en zullen we elkaar
in de samenzang van mooie en bekende Kerstliederen het Evangelie van de geboorte van Jezus Messias verkondigen. Muzikale
medewerking zal worden verleend door onze organist dhr. Tony
van Dixhoorn en wellicht ook nog anderen.
We zien uit naar een vrolijke en blij-zinnige viering van Kerstmis.

Zondag 27 december
Voor deze zogenaamde derde Kerstdag stond een predikant ingeroosterd die helaas niet in de gelegenheid is om voor te gaan.
Daarom heeft de kerkenraad besloten om opnieuw een beroep te
doen op een paar gemeenteleden die in augustus zo talentvol en
creatief voorgingen in de gemeentedienst.
Op 27 december echter zal de dienst de vorm hebben van een
Morgengebed. Vaste onderdelen van een Morgengebed zijn een
Psalm, Lezing uit het evangelie, (voor)beden en liederen.
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De lezing uit het evangelie zal zeer waarschijnlijk uit Lucas 2 gekozen worden, een gedeelte dat meteen aansluit bij het geboorteverhaal van Jezus en waarin vertelt wordt over een zekere Simeon.
Van hem wordt gezegd dat hij een rechtvaardig mens was, een
tsaddiq dus, “die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting
zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem” (Lucas 2: 25).
Moge Advent en Kerstmis een gezegende tijd worden voor ieder
van u, en mogen wij elkaar en anderen daarin tot zegen zijn!
Afwezigheid predikant
Zoals ieder jaar gaan mijn echtgenoot en ik na de Kerstdagen er
even tussenuit.
We zullen gedurende een twaalftal dagen in Israël verblijven.
Zoals u weet, voelen we ons zeer betrokken bij de gebeurtenissen
in dit land en bij de mensen.
Indien u gedurende mijn afwezigheid van 26 december t/m 8 januari een predikant wenst te spreken kunt u zich wenden tot de
scriba van de kerkenraad, dhr. Steven van Harn.
Hij zal namens u contact zoeken met de vervangende predikant.
Kring ‘Het Visje’
Deze kring komt weer bijeen op dinsdagavond 8 december in de
Sloep te Sluiskil. Thema is Advent: hoe vier je dat en wat betekent
het voor je? Wie zo ongeveer 50 jaar is of jonger is van harte welkom.
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De Samenleesbijbel
De Samenleesbijbel, een nieuwe uitgave van de bijbel

Overgenomen uit de Nieuwsbrief Gemeenteadviseurs Zeeland
PKN
De Samenleesbijbel is ontwikkeld als hulp voor (groot)ouders en
(klein)kinderen om met elkaar de Bijbel te lezen, erover te praten
en er samen van te leren. Deze uitgave zal de complete tekst
van de Bijbel in Gewone Taal bevatten, met veel aanvullende informatie en opdrachten. Het toegevoegd materiaal is afgestemd
op kinderen van 8 t/m 12 jaar en volwassenen. Zo wordt de

Samenleesbijbel een Bijbel voor grote en kleine mensen die samen de Bijbel willen lezen en ontdekken. Het doel van de uitgave
is om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen
samen de Bijbel te laten lezen en ervan te leren. Want een opvoeding met de Bijbel is lang niet altijd vanzelfsprekend en soms ook
moeilijk. De Samenleesbijbel geeft duidelijke richtlijnen hoe
je met elkaar aan de slag kunt, ongeacht leeftijd, kennis van de
Bijbel en (lees)ervaring. Vanzelfsprekend is deze uitgave ook goed
te gebruiken in de kindernevendienst of op school.
In het project Samenleesbijbel werken het Nederlands Bijbelgenootschap, JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en uitgeverij Royal Jongbloed samen.
Elke organisatie heeft haar kennis en expertise ingezet voor het
maken van de Samenleesbijbel.
Meer informatie op www.samenleesbijbel.nl.
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Levenslied
De laatste aflevering van het jaar 2015 beginnen we met een terugblik op twee indrukwekkende diensten
In de dienst van de Gedachtenis der Namen van 1 november, geleid door ds. Annemarie van Andel, stonden we stil bij de gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Het gedenken van onze dierbaren is een jarenlange traditie, waarvan de uitvoering verschillende elementen kent, die ontroeren.
Ook dit jaar noemden we hun namen, ontstaken we een kaars,
waren we een moment stil en zongen we : “Vergeet niet hoe wij
heten” . Een regel uit één van de gebeden sluit dit stukje af :
“Verzamel hun namen bij Uw getrouwen in Uw eeuwig Licht.”
Moge het gedenken in onderlinge verbondenheid tot steun en
troost zijn van hen, die leven met gemis !
Vanzelfsprekend staan we stil bij de feestelijkheden van zondag 15
november, waarop we, met als thema “Met hart en ziel vieren en
verbinden”, drie jubilea vierden, het 200 jarig bestaan van PG Ph.
S v G , het 65 jarig bestaan van het kerkkoor en het 20 jarig bestaan van PG te Ph. S v G Slk.
De drukbezochte eredienst, waaraan het jubilerende kerkkoor
o.l.v. dhr.
Piet Hamelink haar medewerking verleende en die plaatsvond in
een met meegebrachte bloemen versierde kerk, was een warm
weerzien met vele bekenden. Mooie herinneringen werden wakker
geroepen en tijdens de pauzes in de Ark in geanimeerde gesprekken onder woorden gebracht
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Na de lunch, die als altijd uitstekend was verzorgd, oogstte oud kerkenraadsvoorzitter Co Vercouteren veel lof met zijn presentatie
over de geschiedenis van onze gemeente.
Dhr. Co Vercouteren is al vele jaren een beziel ( en ) de
werker op het perceel van de wijngaard, dat aan onze zorg is toevertrouwd. Co, bedankt !
Tijdens de paneldiscussie die hierna volgde en waaraan voormalig
predikant van onze gemeente Henk van de Berg en pastor Marjan
Dieleman Fopma van de Elisabethparochie meewerkten, werd,
met ds. Annemarie van Andel als gespreksleider, openhartig en
indringend gedebatteerd over historie en toekomst van onze gemeente.
Met fenomenen als krimp en vergrijzing, die nog steeds om zich
heenslaan, zal de toekomst van onze gemeente voor kerkenraad
en gemeente een urgent agendapunt blijven.
Na de paneldiscussie werden de feestelijkheden met een toost in
de Ark besloten.
Voor de totstandkoming van deze dag is aan VELEN DANK VERSCHULDIGD !!!.In het kader van de oogstdienst vierden we op 15
november, dat we dankbaar zijn, voor al het goede, dat ons gegeven is.
Die dankbaarheid willen we uitdrukken in een gebaar aan onze
medemens Met een gift ( d.m.v. enveloppen en de welbekende
schoenendoos ) konden we de vluchtelingen steunen in hun dramatisch lot.
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Naar wie zien we om.
Dhr. I. Riemens uit de Zandstraat is na een verblijf van vijf maanden in revalidatiecentrum de Lindenhof te Goes weer thuisgekomen.
Het revalidatieprogramma wordt nog voortgezet, maar het is fijn
voor hem en zijn vrouw, dat hij weer thuis kan zijn.
Ook ds. Dick Stap is, met voortzetting van revalidatie, uit de Lindenhof ontslagen, Het is fijn voor hem en partner Marthe weer
samen thuis te zijn.
Mw. Cora Wasterval willen we een hart onder de riem
steken. Zij moet zich de laatste tijd wat in acht nemen. We wensen haar sterkte toe.
Mw. Elly Stam uit Terneuzen is na een verblijf in het
ziekenhuis weer thuis en geniet daar met haar dierbaren van de
mooie momenten van alledag. Zo geeft ze, ondanks haar ziekte,
zin en betekenis aan elke nieuwe dag.
Dhr. G. Rammeloo uit Terneuzen is in het ziekenhuis
opgenomen geweest en herstelt nu verder thuis. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met hem. We leven met hem mee en
wensen hem beterschap toe.
Tot slot merken we op, verheugd te zijn, mw. Henny
Dubbeldam uit Sas van Gent na haar heupoperatie al weer in de
kerk te zien en ook nog zonder krukken !!!
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Wanneer deze Schakel bij u in de bus valt, laat de kortste dag van
het jaar nog enkele weken op zich wachten, maar begint de sfeer
die eigen is aan de maand december, stilaan voelbaar te worden.
We zien uit naar de feestdagen, waaraan iedereen op eigen wijze
vorm en inhoud geeft en waarbij eenieder met zijn persoonlijke
gevoelens wordt geconfronteerd.
We wensen elkaar toe, dat het Licht van het komende feest door
het donker heen zal kunnen breken.
MOOIE FEESTDAGEN TOEGEWENST !
“Bid niet voor het brood van vandaag,
als je niet voor de armen op wilt komen.
Bid niet voor vergeving van schulden,
als je in wrok leeft met familie of buren.”
H.v.Q.

De redactie wenst u goede en gezegende kerstdagen

13

Van de kerkenraad
Op 15 november hebben we op een heel bijzondere manier alle
jubilea gevierd.
In een volle kerk vierden we de verjaardagen van onze gemeente
en ons koor.
Voor de aanvang van de kerkdienst herdachten we in een minuut
stilte de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.
We mochten vele gasten ontvangen. Voormalig predikanten Jan
van der Eijk, Jan Kroeze en Henk van den Berg. Gastpredikanten
en afvaardigingen van onze “buurgemeenten” uit Hoek, Oostburg
en De Verbinding uit Schoondijke.
Ook de pastoor van Zeeuws-Vlaanderen Wiel Wiertz, pastores van
de Elisabethparochie en een afvaardiging van het Dekenaat Evergem waren te gast.
We kunnen dankbaar en vol vreugde terugkijken op een heel
mooie zondag.
De kerkenraad dankt de feestcommissie voor de goede organisatie.
In de vergadering van november is gesproken over de visitatie
van oktober.
De evaluatie was zeer positief.
De beide visitatoren hebben een goed beeld van onze gemeente
gekregen, ook door gesprekken met gemeenteleden.
We gaan met vertrouwen verder op ons pad.
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De kerkenraad is op dit moment bezig met de bezinning op de
toekomst.
De opmerkingen gemaakt op de gemeenteavond in oktober zijn
leidraad om een visie te formuleren.
Op een gemeenteavond in februari kunt u meepraten over de toekomst van onze gemeente. U hoort daar later meer over.
De kerkenraad is heel blij, dat Mieke Verplanken als diaken zitting
wil nemen in ons college.
Zij is voor velen geen onbekende.
Toen Mieke nog in Sas van Gent woonde, was zij reeds 12 jaar
diaken in onze gemeente.
Wij heten haar welkom en wensen haar veel vreugde toe in het
ambt.
Op 31 januari zal de dienst van bevestiging en afscheid worden
gevierd in Sluiskil.
Anastasia Neeteson

Thema-Koffieochtend
In december zal deze kring niet bijeenkomen.
De eerst volgende keer is dinsdagmorgen 19 januari. We hopen
dan Hanna Wapenaar, op werkverlof in Nederland, in ons midden
te ontvangen.
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Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken
in de Kanaalzone
Ook in 2015 organiseren de gezamenlijke kerken in de Kanaalzone
(onder de naam “ Interkerkelijk Diaconaal Overleg”) weer een
kerstpakkettenactie.
Op initiatief van het Leger des Heils werd de actie in 2000 opgericht. Inmiddels wordt de actie gedragen door een twaalftal kerken
in de Kanaalzone, welke grotendeels voor de financiën zorgen.
In 2013 hebben we meer dan 400 pakketten kunnen uitreiken!
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, hebben we weer, en niet tevergeefs, een beroep op particuliere kerkleden gedaan.
Nogmaals onze hartelijke dank.
Zonder deze steun waren we niet in staat geweest aan alle aanvragen te voldoen.!!!! Lijkt het u leuk om één of meerdere pakketten voor uw rekening te nemen?
Een pakket kost ca € 21,50. Mogen we op u rekenen? Het rekeningnummer vindt u onder dit bericht. De adressen van de mensen welke in aanmerking komen voor een pakket, ontvangen wij
van: Aan-Z, Budget Support, Zeeuwse Gronden en niet te vergeten, de leden van de deelnemende kerken, welke dit pakket goed
kunnen gebruiken.
Mogen we, ook dit jaar, weer op u rekenen? Let op ! Rekeningnummer en de tenaamstelling is veranderd.
U kunt uw bijdrage storten op:
NL11RABO 0306 157 659
t.a.v. Diaconie inz. IDO
o.v.v. kerstpakkettenactie 2015
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Verslag van de gemeenteavond
Op 1 oktober jl. heeft er een gemeenteavond plaats gevonden in
Sluiskil.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter A. Neeteson.
Zij heet alle aanwezigen (ongeveer 37) hartelijk welkom.
De brief vanuit het landelijk orgaan van de kerk (dr. Arjan Plaisir)
die gaat over de toekomst van de kerk wordt door haar aangehaald.
Ze geeft aan dat we deze avond zullen praten over de toekomst
van onze gemeente en dat voordat de kerkenraad beslissingen
neemt, de gemeente eerst wordt gehoord.
Ds van Andel zegt dat we ons moeten bezinnen op concrete zaken
die nu en in de toekomst belangrijk zijn. Zij leest Lucas 12:29-32.
G. van der Brugge spreekt daarna over het kerkrecht.
Hij heeft de kerkorde meegenomen en geeft hierop een toelichting.
Dit ter inleiding op het vaststellen van de plaatselijke regeling van
onze gemeente.
Naar aanleiding hiervan worden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, welke inmiddels verwerkt zijn in de plaatselijke regeling. C. Neijenhof brengt het beleidsplan en de financiële
monitor na een korte inleiding aan de orde. Het beleidsplan is afgelopen voorjaar vastgesteld door de kerkenraad.
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Naar aanleiding hiervan heeft kerkbeheer een overzicht gemaakt
van de financiële ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van
onze gemeente.
Met behulp van een beamerpresentatie wordt dit inzichtelijk
gemaakt voor de aanwezigen.
Het wordt duidelijk dat de ontwikkeling van elk jaar meer uitgeven dan er ontvangen wordt leidt tot een dalend vermogen.
Er wordt aangegeven dat er tijdig met elkaar over nagedacht
moet worden welke richting we willen kiezen, als de liquiditeiten
een zekere ondergrens dreigen te bereiken, welke momenteel
bepaald is op € 200.000,=.
Na de pauze krijgt iedere tafel twee stellingen, die voor iedere
tafel verschillen, om te discussiëren.
Dit gebeurt onder leiding van een lid van de kerkenraad.
De uitkomsten van deze discussie per tafel worden met alle aanwezigen gedeeld, waarna deze samengevat worden door ds van
Andel.
Vanuit de aanwezigen komt het geluid naar voren dat de locatie
van een kerkgebouw minder belangrijk is en dat twee kerkgebouwen wat veel van het goede lijkt, dat een eigen predikant zeer
belangrijk is, maar ook erg duur en dat het aanbeveling verdient
te onderzoeken in welke vorm er wellicht samenwerking met
andere gemeenten mogelijk is.
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Bij de rondvraag wordt er gevraagd waarom de discussie van dr
Arjan Plaisir niet is uitgebreid met de reden waarom veel mensen
niet meer naar de kerk komen.
L. Hamelink licht toe dat n.a.v. de enquete een brief door de kerkenraad naar het landelijk bureau is gestuurd.
De voorzitter A. Neeteson geeft aan dat de kerkenraad voldoende
gespreksstof heeft meegekregen deze avond, waar ze mee verder
kan.
Er zal in elk geval een vervolg op deze avond gepland worden.
Ze dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering.
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Diaconie
Collectes:
September

€ 198,18

Oktober

€ 232,88

Via bank 2 x € 5,00
Jaardoel 2015 t.b.v. het werk van Hanna Wapenaar in het Ujamaa
Centre in Pieters Maritzburg:
Tussenstand was

€ 398,53

27-9

€ 87,66

25-10

€ 75,45
€ 561,64

Op 15 november is er een inzameling gehouden voor de hulp aan
de vele vluchtelingen.
Hiervoor mochten we € 440,50 in contanten ontvangen en 2 x €
100,00 via de bank, in totaal dus € 640,50.
Hartverwarmend hoe gul u weer hebt gegeven aan onze medemensen in nood.
Mede met dit bedrag kan Kerk in Actie een extra inspanning doen
voor vluchtelingen in kampen in en rondom Syrië en bij de grens
van Europa.
Dit is hard nodig omdat de voedselhulp van bijvoorbeeld de VN
terugloopt.
Ook wordt er via Kerk in Actie een deel van het geld besteed voor
vluchtelingenwerk in Nederland.
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Kerstzang avond 2015
Op vrijdag 18 december wordt er door de muziekvereniging van
Sluiskil weer een kerstzang avond georganiseerd.
Deze wordt in onze kerk aan de Louisestraat gehouden.
Naast de muziekvereniging, onder leiding van Bart Borg, verleent
ons protestants kerkkoor onder leiding van Piet Hamelink haar
medewerking.
Het beloofd weer een hele mooie en muzikale avond te worden,waar het zingen van oude en nieuwe kerstliederen wordt
afgewisseld met het luisteren naar mooie muziek door de
muziekvereniging van Sluiskil.
Het kerst evangelie wordt gelezen en een overdenking wordt
uitgesproken door dominee Annemarie van Andel.
De collecte aan de uitgang is voor de stichting Sint Gabriels
Hospital.
Een Zeeuws Vlaams initiatief dat zorgt voor de plaatsing van ovens
of kachels met een betere verbranding en dus minder rook
vorming.
Beter voor milieu en gezondheid.
Iedereen dus hartelijk welkom op vrijdag 18 december om 19.30
uur in de Protestantse kerk in Sluiskil.
Vanaf 19.00 speelt de muziekvereniging en kunt u al komen
luisteren.
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Extra collecte kerkbeheer
Zondag 6 december 2015 Protestantse Kerk Pastoraat
Pastoraat is tijd nemen voor elkaar
Tijd nemen voor elkaar is in onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend.
Vaak luisteren we maar half, waardoor er dingen misgaan.
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om goed luisteren en
omzien naar elkaar.
Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop
we dat vorm geven.
We hebben aandacht voor ouderen en zieken in onze wijk, voor
mensen in een moeilijke situatie zoals echtscheiding of werkloosheid.
Het pastoraat vindt in deze tijd, waarin minder mensen in de kerk
komen, steeds meer buiten het kerkgebouw plaats.
Dat vraagt om nieuwe benaderingen, nieuwe vormen.
De collecte op 6 december is bestemd voor handreikingen en cursussen waardoor pastoraal werkers kennismaken met nieuwe vormen van pastoraat en erin getraind worden.
Van harte aanbevolen!

Uw kerkbeheer
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Kerstcollecte Kerk in Actie
Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte
Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht
met elkaar. We geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie
het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand,
een warm hart en een sterke schouder.
Wilt u een licht voor hen zijn?
Geef voor kwetsbare kinderen in Moldavië.
De kerken in Moldavië geven licht en warmte aan kwetsbare kinderen. Samen met professionele medewerkers van lokale organisaties als Moldovan Christian Aid, Youth for Christ Moldavië, én met
steun van Kerk in Actie vangen ze iedere dag de kinderen op in
hun kerkgebouw. Ze zorgen voor een warme maaltijd, doen spelletjes, vertellen bijbelverhalen en helpen met het huiswerk. Een keer
per week gaan de kinderen op bezoek bij de bejaarden in het dorp
om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten.
Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze
dagcentra, heel vaak een initiatief van lokale kerken. Dat is veel te
weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben een
lichte en warme plek nodig, waar ze veilig kunnen opgroeien. Geef
licht.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. het projectnummer ' K 00057' of doneer online.
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Mutaties ledenbestand
Uitgeschreven:
09-11-2015

Dhr. H.G.P. Peeters en

Mevr. A. Peeters – Schot
Zandstraat 97, 4551LD Sas van Gent
Verhuisd:
01-11-2015

Mevr. J.J.M. van Opdorp - Casteleijn

van: De Witte Leeuw 27, 4554BG Westdorpe
naar: Lindenlaan 10, 4554BK Westdorpe
06-11-2015

Dhr. J.A. Wieles

van: Schorrenkruidlaan 10, 4553BX Philippine
naar: Bolwerk 22, 4551AH Sas van Gent
Huwelijksjubileum:
55 jaar:

21 dec. Dhr. A. Luijendijk en
Mevr. J. Luijendijk - van der Noll
Waterdijkbos 9, 4553DB Philippine

Verjaardagen:
90 jaar:

4 dec. W.J. van Meeuwen
Vaatje 1, 4551ME Sas van Gent

85 jaar:

11 dec. A.T. Neijt
Mosselpolderstraat 12, 4553 PT Philippine

75 jaar:
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20 dec. J. Labruijère

Schuttersweide 5, 4554CX Westdorpe

Kerkbalans 2016 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle
gang.
Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’.
In januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie
belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een
bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze
kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en nieuwe plannen maken zoals we aangegeven hebben
in het nieuwe beleidsplan, en uitgelegd op de gemeente avonden.
Uw kerkbeheer
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Verjaardag fonds Sluiskil

Augustus

aantal

Mevr. De Bruijne

6

€ 31,00

Mevr. Dieleman

5

€ 24,50

13 kaarten verstuurd Totaal

September

€ 59,50

aantal

Mevr. De Bruijne

4

€ 16,00

Mevr. Dieleman

3

€ 28,00

9 kaarten verstuurd Totaal

Oktober
Mevr. De Bruijne

aantal
4

5 kaarten verstuurd Totaal
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€ 44,00

€ 15,00
€ 15,00

KERSTCONCERT
in de KIRKE in Westdorpe
Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zal op woensdag 16 december
een kerstconcert verzorgen in
de voormalige RK-kerk in Westdorpe. De kerk zal verwarmd zijn.
Naast oude en nieuwe christmas carols en kerstliederen worden
ook enkele gregoriaanse gezangen ten gehore gebracht.
Ook zingt het koor een enkel kerstlied samen met het publiek.
Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor bestaat uit een 35-tal zangers en
zangeressen, en staat onder de bezielende leiding van dirigent
Marcel van Westen. Nadere informatie over het koor vindt u
opwww.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl.
De aanvang van het concert is20.00 uur.
Kaarten à € 10,- kunt u bestellen via dekirke@zeelandnet.nl , en
aan de kerk.
AMNESTY INTERNATIONAL KAARSENVERKOOP
Op zondag 15 november heb ik na de dienst kaarsen en kaarten
verkocht t.b.v. Amnesty International. Tevens was er een
kerstgroeten actie voor gewetensgevangenen.
Op zondag 13 december is er nogmaals de mogelijkheid om het
werk van Amnesty International zo te ondersteunen.
Evenals voorgaande jaren reken ik op uw positieve ondersteuning
van deze activiteit.
Met vriendelijk groet,
Marieke Villerius
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Lessons & Carols
Op zondag 20 december a.s. is er om 15.30 uur in Philippine weer
de jaarlijkse dienst van Lezingen en (kerst)liederen: de Lessons &
Carols in de Engelse traditie.
De dienst is dit jaar gebouwd rond de figuren van Elisabeth en
Maria, de trouw vrouwen uit het evangelie van Lucas, familie van
elkaar, en beiden in verwachting van een kind; de eerste van Johannes de Doper, de tweede van Jezus.
Maria gaat op bezoek bij Elisabeth, die al in haar zesde maand is,
om haar te helpen.
Dat bezoek heeft ‘de Visitatie’, en is door veel schilders prachtig
uitgebeeld.
Rogier van der Weyden heeft rond 1445 dit schilderij gemaakt.
Maria is via een lange weg aangekomen bij het huis van Elisabeth.
Zacharias, de man van Elisabeth, zien wij op de achtergrond, spelend met de huishond.
Elisabeth komt vlug aangelopen om Maria te begroeten.
Beiden voelen elkaars kind in de schoot.
Johannes en Jezus zullen vanwege hun keuze voor de gerechtigheid beiden een gewelddadige dood sterven.
Maar toch staan zij voor het leven.
Dat komt in de lezingen uit Lucas tot uiting.
Noëla Polet heeft er twee mooie gedichten bij gemaakt.
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Zoals al enkele jaren het geval is, zal het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor onder leiding van Marcel van Westen en met Jos Verpoorten
aan het orgel samen met de aanwezigen de dienst mooi maken.
Zoals gebruikelijk zullen we weer beginnen met een plechtige intochtsprocessie met het aloude lied:
Once in Royal David’s city.
In de liturgie staan naast de teksten ook de vertalingen.
Toegang is gratis, maar er is wel een collecte ter bestrijding van
de kosten.
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Vakantieweek Roosevelthuis
Ook in 2016 wordt de Zeeuwse vakantieweek weer georganiseerd
in het Roosevelthuis te Doorn.
Deze week wordt gehouden van 9 t/m 16 april 2016.
De week is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking,
dit kan zeer divers zijn: niet goed kunnen lopen of niet goed
kunnen zien bijvoorbeeld.
Ook is het zo dat echtparen waarvan een van beide hulp nodig
heeft samen mee mogen, zodat de gezonde partner een week
wordt ontlast.
In februari 2016 wordt de nieuwbouw van het seminarie en het
Roosevelthuis in gebruik genomen.
Dit wil zeggen dat ook de Zeeuwse vakantieweek volgend jaar
gebruik gaat maken van dit nieuwe Rooseveltpaviljoen.
Er zijn één en tweepersoons kamers en elke kamer heeft een eigen
douche en toilet.
De prijs voor deze geheel verzorgde week is € 550,- per persoon.
Aanmelden kan tot 15 januari 2016 bij de diaconie, hier kunt u ook
terecht voor inlichtingen.
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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 21 december 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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