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Geloven, een voor een en ook samen
Een bekend lied uit het Liedboek zingt: ‘Wij geloven een voor een
en ook samen’ (lied 344). Het is een mooi klein lied met een
aardige melodie waarin kort en eenvoudig het geloof wordt
samengevat terwijl er voldoende ruimte wordt gelaten aan ieder
voor het eigen en persoonlijk geloven. Misschien dat het lied
daarom als geloofsbelijdenis enige populariteit heeft gekregen.
Immers in deze tijd is niemand er meer zo zeker van wat wel of
wat niet te geloven. De verscheidenheid in denken daarover (en
dus ook in geloven) is groot. Die is ook groot in de gemeenschap
van onze gemeente. Ook wij geloven een voor een en verheugen
ons in het samen: samen zingen, bidden, luisteren naar de
verhalen uit de bijbel, alvorens we koffie gaan drinken om daar
samen gebeurtenissen uit ons dagelijks leven te delen.
De indruk wordt soms gewekt dat men in vroeger tijden wel
precies wist wat wel of niet te geloven. Maar dat valt te
betwijfelen. Een voorbeeld daarvan is de geloofsbelijdenis van
Nicea-Constantinopel. Deze geloofsbelijdenis werd onlangs als
onderdeel van de Missa Brevis van Jacob de Haan in een van
onze kerkdiensten in het Latijn gezongen.
Deze geloofsbelijdenis dateert uit 325 A.D. Het is een vrucht van
het eerste oecumenische concilie in Nicea, het huidige Iznik in
Turkije. Een concilie is, zoals ook nu nog in de Rooms Katholieke
kerk een vergadering van alle bisschoppen. In 381 op een
volgend oecumenisch concilie in Constantinopel werd de tekst
van deze belijdenis verder aangepast zoals we die nu kennen.
Keizer Constantijn, de keizer die het christelijk geloof had
uitgeroepen tot staatsgodsdienst van zijn (Romeinse) rijk, had
het initiatief genomen tot dit concilie. Een van zijn motieven was
om eenheid en vrede te handhaven in zijn rijk, terwijl eenheid en
vrede op dat moment ver te zoeken waren in de kerk. voor
gebruik in de liturgie
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Er was onderling grote verdeeldheid vanwege een verschil in
inzicht in de status van Jezus Christus als Zoon van God: “Moest
dit zoonschap zo worden opgevat, dat de Zoon evenzeer God was
als zijn Vader, of was er een essentieel verschil, en moest de Zoon
als schepsel worden beschouwd? Een zekere presbyter (ofwel
ouderling) Arius leerde het laatste. Alexander, bisschop van de
stad Alexandrië het eerste. Het was een strijdpunt in grote delen
van de kerk geworden, zeker in het oosten.” U ziet, de vraag
waarover dit conflict ging, heeft in onze dagen nauwelijks aan
actualiteit ingeboet.
In zijn openingstoespraak liet de keizer er geen twijfel over
bestaan dat het in het belang van het Romeinse Rijk was, dat de
verzamelde bisschoppen een beslissing zouden nemen. Het concilie
werd grootschalig opgezet. Er moeten meer dan 250 bisschoppen
aanwezig zijn geweest, zowel uit het oosten als het westen. De
meerderheid van de deelnemers was tegen de positie van Arius,
die de Zoon voor het hoogste schepsel hield, een soort
‘Superman’. Zijn tegenstanders waren het er echter niet over eens
hoe men dan wel precies over Hem moest denken. Volgens
getuigenissen probeerde men zich zoveel mogelijk te beperken tot
Bijbelse terminologie. Maar het lukte Arius en de zijnen steeds
deze terminologie zo uit te leggen dat zijn eigen positie er ook
door werd gedekt. Daarom zocht men een uitweg in een
bestaande belijdenis, mogelijk in gebruik in Caesarea of Jeruzalem,
en vulde die aan met een aantal specifiek-theologische termen. De
belangrijkste daarvan is dat de Zoon ‘van hetzelfde wezen' is als de
Vader (het zogenaamde homo-ousios of consubstantialis).
Met de nodige uitleg en misschien ook wel enige keizerlijke druk
lukte het uiteindelijk praktisch alle aanwezige bisschoppen deze
aangevulde geloofsbelijdenis te laten ondertekenen, die daarmee
de Geloofsbelijdenis van Nicea werd. Degenen die niet wilden
ondertekenen werden verbannen en geëxcommuniceerd (!).
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Het grootste deel van de kerk bleek met deze belijdenis niet zo
gelukkig vanwege de technisch-theologische terminologie. En dat
zijn ook nu nog bezwaren tegen het gebruik van deze geloofsbelijdenis. Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de rol die de
keizer in dit concilie heeft gespeeld en de gevolgen daarvan. Later
werd de tekst verder aangepast aan volgende nieuwe theologische
inzichten op het concilie van Constantinopel in 381.
De bezwaren nemen echter niet weg dat de geloofsbelijdenis van
Nicea-Constantinopel de geschiedenis is ingegaan als eerste en
oudste geloofsbelijdenis van de ene en nog ongedeelde kerk. En
dat heeft m.i. ook nu nog betekenis. Want de tekst van deze
geloofsbelijdenis wordt ook nu nog aanvaardt als oecumenische
geloofsbelijdenis door de kerken uit de Oosters Orthodoxe traditie
als ook door de kerken uit de Westerse traditie, inclusief Protestantse kerken. Het betekent dat als je tijdens je vakantie ter kerke
gaat in Rome of Jeruzalem of Moskou, om een paar verwegplaatsen te noemen, het heel goed mogelijk is dat aldaar met
woorden van deze tekst samen het geloof beleden wordt. Dat is
een bijzondere ervaring. Want ook als je de taal van het land waar
je bent niet kent, je herkent meestal wel het moment dat de
woorden van deze geloofsbelijdenis gesproken worden, zoals je
ook herkent wanneer het Onze Vader in welke taal dan ook gebeden wordt. En dat verenigt en maakt je je ervan bewust deel te
zijn van de wereldwijde Kerk van Christus. Daarom was het mooi
dat deze geloofsbelijdenis zondag 29 mei in de kerkdienst van
onze gemeente gezongen werd. Zo geloven wij een voor een en
ook samen!
Annemarie van Andel
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De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel:
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus, de Zoon van God,
als eniggeborene uit de Vader geboren,
dat wil zeggen uit het wezen van de Vader,
God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God,
geboren niet gemaakt,
van hetzelfde wezen als de Vader,
door wie alles is ontstaan, zowel in de hemel als op aarde,
die om ons mensen en om onze redding is neergedaald
en vlees is geworden, mens is geworden,
die geleden heeft en op de derde dag is opgestaan,
die is opgevaren ten hemel,
die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.
En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt
wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, algemene en apostolische kerk.
Ik belijd één doop tot vergeving van zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw. Amen.
De afbeelding is een icoon met de voorstelling van keizer
Constantijn en de bisschoppen van het concilie van Nicea 325
met de tekst van de geloofsbelijdenis
versie dd. 381, zoals later aangepast
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Korte terugblik gemeentevergadering 22 mei jl.
Deze bijzondere gemeentevergadering na de kerkdienst op zondag
22 mei had de kerkenraad uitgeschreven om de gemeente te informeren over en haar reacties te horen op het voornemen van de
kerkenraad om een van onze kerkgebouwen af te stoten. De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Gertjan van der Brugge, vatte in een
helder verhaal de afwegingen en discussies in de kerkenraad samen die hebben geleid tot dit voornemen. Toen kwam het hoge
woord: met pijn in het hart heeft de kerkenraad het voornemen
om enerzijds het kerkgebouw van Philippine af te stoten en anderzijds dat van Sluiskil te behouden als plaats van ontmoeting voor
onze gemeente. Hierna werden de aanwezige gemeenteleden in
de gelegenheid gesteld om te reageren. Het was fijn om te merken dat niemand de noodzaak in twijfel trekt dat er pijnlijke stappen genomen moeten worden met het oog op de toekomst van
onze gemeente. Er werden wel vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt bij de oplossingsrichting die de kerkenraad zoekt. Een
aantal daarvan hebben ook een rol gespeeld in de discussies en
afwegingen binnen de kerkenraad en het kerkbeheer. Een aantal
andere daarentegen niet. Alle reacties van deze gemeentevergadering zijn genoteerd door de scriba van de kerkenraad en zullen
voor verdere afweging en besluitvorming meegenomen worden in
de vergadering van de kerkenraad in juni. Vermoedelijk wordt dan
een definitief besluit genomen, waarvan de gemeente uiteraard op
de hoogte wordt gesteld.
De afwegingen van de kerkenraad tot het voorgenomen besluit
zijn in een notitie samengevat en uitgedeeld aan de gemeenteleden die aanwezig waren bij de gemeentevergadering. Gemeenteleden die niet aanwezig konden zijn kunnen deze notitie opvragen
bij een van de kerkenraadsleden.

9

Afwezigheid predikant
Van 1 t/m 28 juni hoop ik vakantie te genieten. Mijn echtgenoot
en ik zijn van plan om gedurende deze periode een aantal weken
in Griekenland door te brengen. Hoewel dit land met zijn oude cultuur al gedurende langere tijd, eigenlijk sinds mijn middelbare
school tijd, nieuwsgierigheid in mij heeft gewekt, is het er niet eerder van gekomen om het te bezoeken.
Gedurende mijn afwezigheid kunt u in voorkomende gevallen dat
u een predikant wilt spreken contact op nemen met de scriba van
onze kerkenraad, dhr. Steven van Harn. Hij zal uw verzoek doorgeven aan mijn vervanger, ds. Arie van der Maas. Ik wens u allen
een goede en gezegende tijd toe, hetzij thuis of elders.
Annemarie van Andel
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Levenslied
Al maanden achtereen ademt de opening van Levenslied dezelfde,
sombere sfeer. Rouw en ziekte zijn in onze gemeente alom tegenwoordig. De invulling van deze aflevering zal eventuele twijfel hieraan – helaas logenstraffen.
Vlak voor de totstandkoming van dit Levenslied bereikte ons het
droevige bericht van het overlijden van de moeder van mw. Rina
de Groote en mw. Sari Moret en de schoonmoeder van resp. dhr.
Alex de Groote en dhr. Piet Moret. We delen in het verdriet van de
naasten en spreken de hoop uit, dat de tijd zal komen, dat dierbare herinneringen de pijn van het gemis zullen overstijgen.
Jullie namen zijn in onze gedachten en gebeden !
Woorden van troost en bemoediging richten we ook tot
mw. G. Nieuwelink uit Sluiskil, die eind april werd geconfronteerd
met het onverwachte verlies van haar schoondochter.
Menselijkerwijs gesproken, is het verlies van een kind voor een ouder een last, die te zwaar is om te dragen. We hopen ook nu, dat
de immense pijn van het gemis zal verstillen, maar de weg die
daartoe gegaan moet worden, zal lang en moeilijk zijn. Als gemeente willen we in gedachten en gebeden mw. Nieuwelink vergezellen op die zware weg Heel veel sterkte!
Diepe verslagenheid in diepe stilte, zo willen we de
sfeer beschrijven, toen ds. G. Buunk in de dienst van 8 mei j.l. in
Sluiskil voorbede deed voor mw. Heleen Vink en haar naasten. Heleen ontving na controle – onderzoeken een negatieve uitslag
over de ontwikkeling van de ziekte, waardoor zij een aantal jaren
geleden werd getroffen. Zij heeft intussen de eerste behandelingen ondergaan, waarvan we hopen, dat ze een positieve uitwerking zullen hebben. Als gemeente blijven we Heleen en haar dierbaren nabij en noemen we hun namen in momenten van gebed.
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Er zijn nog meer gemeenteleden, die met zorgen worden geconfronteerd.
Mw. E. Dekker uit Sluiskil, onderging in de afgelopen winter een
operatie, die haar helaas niet definitief heeft kunnen verlossen van
een vervelend ongemak. Het traject van de verdere behandeling is
nog onduidelijk. We wensen haar veel sterkte toe.
Mw. T. Benjaminsz uit Sluiskil, moest opnieuw een operatie ondergaan, dit keer in het verre Oostende, waar een afdeling is gevestigd van het Sint Jan ’s hospitaal. Moge deze ingreep de gehoopte
verlichting geven ! We wensen haar kracht en volharding toe.
Mw. Aleksandrova uit Philippine heeft gedurende enige tijd veel
pijn moeten doorstaan. Naar verwachting zal een operatieve ingreep eind mei in het ziekenhuis te Terneuzen een oplossing kunnen bieden. Ook was er bezorgdheid om hun dochter AnnaMaria,
maar naar het zich iaat aanzien, lijkt het nu weer goed te gaan.We
leven met het gezin mee.
We willen ook een woord van medeleven uitspreken aan het adres
van hen, wier naam niet genoemd kan worden, maar waarover
grote zorgen zijn.
Na alle tragiek blikken we nog kort terug op een feestelijke activiteit, de oecumenische Pinksterdienst, waarin pastor Marjan Dieleman van de Elisabeth – parochie en ds. A. van Andel van onze Protestantse gemeente voorgingen.
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De dienst werd opgeluisterd door een oecumenisch koor o.l.v.
dhr. Piet Hamelink In een tijd, waarin de dreiging overal is, brandhaarden – figuurlijk – nauwelijks kunnen worden geblust en individualisme, vervlakking en negativisme hoogtij lijken te vieren, typeerde ds. Annemarie van Andel het oecumenisch samenzijn als
een Vrucht van de Geest. Terecht!! Het was weer goed om gezamenlijk ons geloof te belijden in die ene God !
De jongeren tenslotte, die in de spanning leven van de eindexamentijd wensen we sterkte en volharding toe !!!
“Als je kunt genieten van de stilte,
ben je zelden alleen “
Uit de Removos Kunstkalender

H.v.Q.
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Van de Kerkenraad
Als u dit leest ligt de gemeentevergadering van 22 april alweer
achter ons. U heeft in die vergadering kunnen horen welk voorgenomen besluit wij als kerkenraad in onze vergadering op 12 mei
genomen hebben ten aanzien van de twee kerkgebouwen.
Ik hoop dat wij -- als u dit leest -- mogen terugkijken op een goede vergadering, een vergadering waarin we het misschien niet allemaal met elkaar eens waren maar waarna we wel met elkaar als
een goede gemeente samen verder kunnen.
U begrijpt, in de kerkenraadsvergadering hebben we dus opnieuw
veel over gebouwen en over geld gesproken. Soms moeten we
daar ook zelf diep van zuchten, het zou toch in de kerk over andere zaken moeten gaan dan elke keer weer over geld en bakstenen.
Dat is natuurlijk ook zo, maar dit is nu op dit moment wel de fase
waar we met elkaar door heen moeten.
Toen we op Eerste Pinksterdag zo’n fijne dienst hadden samen met
onze Rooms Katholieke zusters en broeders, moest ik er aan denken hoe zo’n besluit over het sluiten van kerkgebouwen bij hen genomen wordt. Uiteindelijk is het daar de bisschop in Breda die beslist. Meepraten en gezamenlijk besluiten is daar wel heel anders
geregeld dan in onze Protestantse kerk. Toch een punt om over na
te denken.
Enkele gemeenteleden hebben gevraagd waarom de gemeentevergadering in Philippine plaatsvond en waarom niet op een avond.
De redenen zijn enerzijds dat wij zo spoedig mogelijk na de kerkenraadsvergadering op 12 mei u als gemeente wilden informeren
over het voorgenomen besluit rond de kerkgebouwen; anderzijds
dat het voor een aantal gemeenteleden bezwaarlijk is om naar een
gemeentevergadering op een avond te komen.
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Daarom hebben we besloten om de gemeentevergadering te laten
plaatsvinden op een zondag na de kerkdienst. Zondag 15 mei,
Pinksteren, leek ons vanwege het oecumenische karakter van de
dienst geen goede optie. En zo viel de keuze op zondag 22 mei.
Een belangrijk ander punt in de vergadering op 12 mei was het
bespreken van het financieel jaarverslag over 2015. Daarbij zijn
twee zaken altijd belangrijk: wordt de boekhouding correct gevoerd en wat is het resultaat?
Over het eerste punt kunnen we heel positief zijn: wij mogen er
als gemeente blij mee zijn dat we vrijwilligers hebben die onze
boekhouding accuraat en integer bij houden.
Het tweede punt is helaas minder positief. We ontvingen € 67.571
en we gaven uit € 80.976. Een verlies dus van € 13.405 zodat we
opnieuw hebben ingeteerd op ons vermogen. Het verlies is wel
minder groot dan we hadden begroot omdat de kerkrentmeesters
heel voorzichtig zijn geweest.
Gelukkig bleef er in de vergadering nog tijd over om over nietfinanciële zaken te speken zoals de startzondag, het komende tegenbezoek van Bruggelingen, de vergadering van de classis, 500
jaar Reformatie en het Wilhelmus dat per abuis niet gezongen is
op 5 mei maar gelukkig wel de zondag daarop.
Gertjan van der Brugge
Voorzitter Kerkenraad
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Marina Beach
Het is heel erg fijn dat een aantal van onze gemeenteleden zich
actief als vrijwilliger hebben laten betrekken bij ondersteunende
activiteiten t.b.v. vluchtelingen die verblijven in Marina Beach. In
het onderstaande bericht doet ds. Aart van Houweling, predikant
van de PG te Oostburg, verslag van de betrokkenheid en de
gastvrijheid van kerken in Hoek zoals daarover onlangs in de PG
Werkgemeenschap van predikanten in Zeeuws Vlaanderen werd
gesproken. Met zijn instemming geef ik zijn bericht en de vraag die
hij daarin stelt door.
Contact met vluchtelingen in Marina Beach
Het kan u niet zijn ontgaan, dat vakantieresort Marina Beach aan
De Braakman momenteel dienst doet als een soort van tijdelijk
AZC, waarin vijf- a zeshonderd vluchtelingen verblijf wordt
geboden. Vanuit hun onderkomens bezoeken de vluchtelingen
inmiddels de omliggende dorpen en sommigen van hen vinden ook
hun weg naar er gevestigde kerkelijke gemeenten, zoals de
Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
Hoek.
Wat kunnen deze en andere kerkgenootschappen betekenen voor
de vluchtelingen? Omdat het COA, gezien de grote diversiteit van
de vluchtelingen, niet accepteert, dat er op het terrein van Marina
Beach religieuze activiteiten worden ontplooid, hebben de twee
genoemde kerkelijke gemeenten in Hoek een autodienst in het
leven geroepen. Deze functioneert elke zondag tussen Marina
Beach en het kerkgebouw. In de samenkomsten van beide
gemeenten worden er soms Engelstalige liederen gezongen, omdat
ze door vluchtelingen kunnen worden meegezongen. Er is ook een
versie van de Nieuwsbrief in het Iranees beschikbaar. Zo’n tien a
twaalf vluchtelingen bezoeken iedere zondag de dienst van een
van beide gemeenten.
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Na afloop mengen ze zich tijdens het koffiedrinken onder de
andere kerkgangers. Soms gaan ze met hen mee eten. Op
Palmzondag lieten zich negen Iraniërs dopen in de eredienst van
de Protestantse Gemeente te Hoek. Ds. Arie van der Maas, de
voorganger, wijst er op, dat het om moslims gaat, die, nadat ze
afstand hebben genomen van de geloofstraditie, waarin ze werden
gevormd, naar God zijn blijven vragen en Hem nu in het christelijk
geloof ontmoeten.
De Protestantse Gemeente en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
Hoek vragen zich af, of ze in de gegeven omstandigheden meer
kunnen betekenen. Ze beseffen hierbij tenminste twee dingen. Het
is hen duidelijk, dat ze als niet al te grote geloofsgemeenschappen
over beperkte middelen beschikken. En ze nemen waar, dat het
van belang is, dat er ontmoetingen tussen de lokale bevolking en
de vluchtelingen plaatsvinden. Er bestaat weerstand tegen de
komst van de vluchtelingen en er leeft ook angst voor hen. En als
die er niet al is, wordt die wel aangewakkerd. In het dorpshuis te
Hoek organiseren de twee genoemde kerkelijke gemeenten
daarom nu een gezamenlijke spelmiddag voor kinderen uit het
dorp en uit Marina Beach.
Tijdens de bijeenkomst van de werkgemeenschap van predikanten
en kerkelijk werkers in Zeeuws- Vlaanderen overwogen we, dat
omliggende kerkelijke gemeenten ondersteunend zouden kunnen
optreden. Kunnen we vanuit als gemeenten via de diaconie of
anderszins een bijdrage leveren?
Aart van Houweling.
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Voor kinderen en (groot)ouders samen
Nieuw initiatief van Kerk in Actie: KIDS IN ACTIE
Kerk in Actie lanceert een
uniek initiatief voor kinderen
en (groot)ouders samen:
Kids in Actie. Duif Rainbow,
de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen in Nederland uit samen met ouders, opa’s of oma’s, iets te
betekenen voor kinderen ver
weg. Kerk in Actie wil zo op
een aantrekkelijke manier
kinderen en volwassenen
betrekken bij het werk van zending en werelddiaconaat.
Het doorgeven van het geloof aan (klein)kinderen is niet altijd eenvoudig. Met Rainbow de duif kan hierover op een eenvoudige manier het gesprek met kinderen gevoerd worden.
Kinderclub Kids in Actie is de kinderclub van Kerk in Actie. De club
heeft een eigen mascotte: duif Rainbow. Net zoals de duif die de
ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt
Rainbow de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit
alle windstreken. In het interactieve Huis van Rainbow op
www.kerkinactie.nl/kids kunnen kinderen filmpjes kijken, liedjes
luisteren, spelletjes doen en Rainbowkaarten versturen. Ook kunnen zij samen iets doen voor kinderen ver weg, zoals een actie organiseren voor de kinderprojecten van Kerk in Actie.
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Welkomstpakket Rainbow is in het echt verkrijgbaar als knuffelduif.
Ook is een boekje uitgebracht. In dit fraai geïllustreerd voorleesboek -speciaal gemaakt voor Kids in Actie- vertelt Rainbow over de
kinderen die ze op haar reizen ontmoet. Aan de hand van
levendige foto’s en prikkelende zoekvragen in het boekje kunnen
(groot)ouders op een laagdrempelige manier met hun (klein)kind
in gesprek over het leven van kinderen elders, over samen delen
en over geloven. Het welkomstpakket, met daarin de knuffel en
het voorleesboekje, krijgen kinderen gratis als ze donateur worden
van Kerk in Actie. Rainbow is een waardevol geschenk, dat
verschillende generaties samenbindt rond geloven en delen.
Kindernevendienst
In 2016 en 2017 zullen de verhalen van Rainbow centraal staan in
het materiaal voor kindernevendienst of zondagschool van Kind op
Zondag. Daarbij wordt steeds de koppeling gelegd naar projecten
van Kerk in Actie. Het is mogelijk een Rainbow-themadienst te
organiseren of een actie op te zetten voor de kinderprojecten van
Kerk in Actie. Meer info is te vinden op www.kindopzondag.nl
Kids in Actie wordt o.a. gepresenteerd op de Inspiratie-avond die
o.v.v. de Classicale ZWO commissie plaatsvindt op 5 oktober,
aanvang 19.30 uur. In een later stadium wordt bekend gemaakt
waar deze avond plaatsvindt. Belangstellenden: welkom!
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Even voorstellen
Ds. W.P.van der Hoeven studeerde in Groningen en is daar 2 1/2
jaar werkzaam geweest als student-assistent op het vakgebied
liturgiewetenschap.
Eerste gemeente Oosterend Fr, dan Amerongen, Amersfoort
(Nieuwe Kerk) en Krimpen ad IJssel. Hij is 16 jaar voorzitter van
de Provinciale Kerk Vergadering Utrecht geweest en 10 jaar voorzitter van de Colloquiumcommissie Utrecht.
In 1994 richtte hij samen met anderen de Stichting “Vertel Het
Maar Op” voor kindernevendienstmateriaal. Hij is daar nog steeds
bij betrokken.
Bijzondere belangstelling heeft de muziek. Jaren lang zongen hij
en zijn vrouw in diverse koren. Nu zijn dat orkesten geworden.
Sinds 1986 speelt hij als cellist in kamerorkest Trajectum te
Utrecht. Zijn vrouw speelt daar fagot.
Sinds twee jaar speelt hij ook in orkest “Flehite sinfonietta” in
Amersfoort. Daarnaast zingen zij nog in Cantatekoor Amersfoort
en Capella Hornensis in Hoorn. Verder is hij een enthousiast tuinier. (moestuinen).

Parkeren Sluiskil
In de vorige Schakel kon u lezen dat het kerkgebouw in Sluiskil
nieuwe achterburen heeft gekregen. Maar sinds kort zijn er ook
aan de voorkant nieuwe buren.
Het voormalige “Wit-Gele Kruis” gebouwtje is van eigenaar verandert, en is nu een woonhuis. Dat betekent ook dat het parkeerterreintje er naast nu hun achtertuin is.
We willen u dan ook dringend vragen niet op hun pleintje te parkeren, of de uitgang te blokkeren.
Namens kerkbeheer, A. Dieleman
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Nes Ammim, Israel, op zoek naar vrijwilligers
60-plus maar vol energie?
Bent u op zoek naar een betekenisvol en leerzaam verblijf
op een bijzondere plek?
Kom dan naar Nes Ammim, een
internationaal dorp in Galilea in het noorden van Israël, toegewijd
aan ontmoeting, dialoog, studeren en gastvrijheid.
De kern van Nes Ammim bestaat uit een oecumenisch christelijke
gemeenschap van vrijwilligers. De gemeenschap draait op het hotel
dat zich in Nes Ammim bevindt en waar de vrijwilligers werken in
het restaurant, het plantsoen, de receptie en het huishouden. De
vrijwilligers krijgen een studieprogramma aangeboden met interessante lezingen, excursies en meerdaagse seminars. Een waardevolle en leerzame toevoeging aan het verblijf in Nes Ammim. Ten slotte stimuleert Nes Ammim de dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land door het subsidiëren en faciliteren van
dialoogprojecten in Nes Ammim en daarbuiten.
Naast jonge vrijwilligers staat Nes Ammim ook altijd open voor senioren om daar bijvoorbeeld twee of drie maanden te verblijven.
Met hun kennis en levenservaringen vervolmaken zij de gemeenschap. Zij kunnen bijvoorbeeld een luisterend oor bieden als jonge
vrijwilligers daar behoefte aan hebben.
Geniet van het warme klimaat en maak kennis met de diverse culturen en tradities in het land vanuit de groene omgeving van het
dorp.
Kijk voor meer informatie over het dagelijks leven in Nes Ammim
en de kosten van het verblijf op www.nesammim.nl bij ‘wonen en
werken’. Meer info via ds. Annemarie van Andel
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Even voorstellen
Dominee Leuny de Kam is doopsgezind predikant in de gemeenten
te Middelburg en Goes.
Beide zijn kleine gemeenten en daarom heel vrij in hun keuzes en
vormgeving.
Als voorganger vindt zij het inspirerend om in de kerkdienst in
gesprek te gaan met kunst, muziek, filosofie of maatschappelijke
thema’s. En daarbij altijd weer inspiratie zoekend in de Bijbelse
verhalen.
Zij woont sinds 3 jaar in Oostkapelle, waar haar partner de dorpsdominee is. Bijzonder overigens dat het ook haar geboortedorp is.
Lang geleden is zij weleens bij ons voorgegaan, toen zij nog in
Oostburg woonden. Zij kijkt uit naar een hernieuwde kennismaking!

Kerkdienst rond kunst Jeroen Bosch
Waarschijnlijk is het u niet ontgaan: 2016 is het Jeroen Boschjaar.
Het is dit jaar 500 jaar geleden dat deze Nederlandse kunstenaar
overleed. Er is veel aandacht voor zijn werk en terecht.
Omdat deze kunstenaar een gelovige kerkganger was, ligt het eigenlijk voor de hand dat er ook in de kerk aandacht aan wordt besteed.
Op zondag 12 juni 2016 zal ds. Leuny de Kam bij ons voorgaan in
de kerkdienst te Philippine. Zij heeft zich verdiept in de achtergrond van Jeroen Bosch en zal vooral ingaan op de spiritualiteit
van deze kunstenaar. Door wie werd hij beïnvloed? Wat betekende
het geloof voor hem? En hoe zie je dat terug in zijn werk? Natuurlijk aan de hand van beelden van zijn werk.
Een unieke mogelijkheid om zo dicht bij huis iets van Jeroen Bosch
te horen en te zien.
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Jeroen Bosch
Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar
begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was
een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de
schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen,
maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande
beeldtraditie.
Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en
bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is
dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de
dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd
schilder was, en hij opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel
kreeg, is er vrij weinig over hem bekend.
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Extra Diaconale Collecte zondag 5 juni
Hulp na sexueel geweld
In Guatemala heerst een machocultuur. De gevolgen van de burgeroorlog, die jarenlang (1960-1996) het land heeft beheerst, zijn
nog steeds merkbaar. Hoewel de oorlog al twintig jaar geleden is
beëindigd, kampt de samenleving nog steeds met trauma’s door
onverwerkte gruweldaden. Corruptie en straffeloosheid zijn aan de
orde van de dag. De georganiseerde misdaad is zelfs geïnfiltreerd
in staatsinstellingen. Deze sociale wanorde, in combinatie met de
machocultuur, heeft geleid tot vergaande discriminatie van en geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit geldt vooral voor vrouwen en
meisjes die laag opgeleid en/of van inheemse origine zijn.
Veel kinderen en jongeren in Guatemala, met name meisjes, krijgen te maken met seksueel geweld. Ook lopen ze gevaar om
slachtoffer te worden van mensenhandel en gedwongen als prostituee te moeten werken. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in
Actie, zet zich in voor deze meisjes.
In een aantal opvanghuizen in het land, waaronder in het centrum
van de hoofdstad, vangt de organisatie meisjes op die slachtoffer
geworden zijn van seksueel geweld of mensenhandel. Jaarlijks
kunnen daar ongeveer dertig meisjes terecht. Ook als zij zwanger
zijn of een kind hebben, kunnen zij daar terecht. Eenmaal bij Refugio, krijgen de meisjes psychologische hulp en volgen ze onderwijs. Het doel is dat de meisjes op een gegeven moment (weer)
zelfstandig een leven kunnen opbouwen. Daarom volgen ze ook
een beroepstraining, zodat ze later een inkomen kunnen verwerven. Voorbeelden hiervan zijn trainingen voor kok, kleermaker of
verkoper. Op die manier voorkomt de organisatie dat jongeren in
een spiraal van geweld terecht komen.
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Refugio laat het niet bij opvang en begeleiding alleen: de organisatie gaat ook in gesprek met de overheid om problemen aan te
kaarten, zoals seksueel en huiselijk geweld en mensenhandel. Op
deze manier komt de organisatie op voor de belangen van de
meisjes en zet ze zich in voor het voorkomen van geweld.
Refugio is opgericht door een groep professionals die uitgebreide
ervaring hebben met kinderen en kinderrechten. In Guatemala is
weinig specialistische aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik en van mensenhandel. Refugio vormt daarop een
uitzondering en is daarom een veilige haven voor de meisjes die
hiermee te maken hebben.
Steun dit werk NL89 ABNA S 0457 457 457 tnv Kerk in Actie te
Utrecht o.v.v. projectnummer W018653

Diaconie
Collectes:
27 maart
April
Via bank
Gift

€ 124,91
€ 219,57
€ 5,00
€ 20,00

Oecumenische dienst 15 mei 2016:
Tijdens de oecumenische dienst is er gecollecteerd voor missionair
werk en pastorale zorg in de Elisabethparochie en de Protestantse
gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, welke collectes gelijkelijk gedeeld zijn.
De totale bijdrage aan de collecte voor het missionaire werk was
€ 188,94 en voor de pastorale zorg € 194,84.
Hartelijk dank voor alle bijdragen.
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Verjaardagen
80 jaar
6-6-2016

22-6-2016

Mevr. J.F. Klaassen – Moes
Landstraat 1
4541GB Sluiskil
Mevr. A.H. Neijt – Cornelisse
Mosselpolderstraat 12 4553PT Philippine

90 jaar
5-6-2016

22-6-2016

Mevr. E.J. Hofman – Scheele
St. Elisabethlaan 41 4541GS Sluiskil
Mevr. J.H. Westbroek - de Witte
Stevensstraat 14
4551CK Sas van Gent

Administratie april 2016
Collecten
Kerkdiensten
Extra collecte kerkbeheer
Extra collecte Kerkmuziek

€ 225,32
€ 59,62
€ 95,30

Oud papier februari 2016

€ 616,00

Vrijwillige bijdrage 2016
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Toezeggingen
Ontvangen

€ 34.719,50
€ 17.811,32

Crèche en kindernevendienst
Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst
Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385
Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040
Kindernevendienst Joke Zegers

tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten

tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:
Copy voor de volgende schakel Voor 23 juni 2016
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van
inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo
mogelijk de meisjesnaam erbij.
Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen
haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:
Zorgsaam Ziekenhuis de Honte
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric
UZ Gent
AZ - Campus Maria Middelares
AZ – Campus Sint-Josef
AZ–Sint-Jan Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Redoute
Ter Schorre
De Blide
Bachtendieke
Vremdieke
De Vurssche
De Molenhof
’t Verlaet
Annelot ter Walle
Emmaus
De Blauwe Hoeve
De Hoge Platen

Wielingenlaan 2
Pastoor van Genklaan 6
De Pintelaan 185
Kortrijksesteenweg 1026B
Kliniekstraat 27
Ruddershove 10
‘s Gravenpolderseweg 114
Koudekerkseweg 88
Rijsenburg 2
Bachlaan 90
Alberdingk Thijmstraat 1
Koninginnelaan 2
Irisstraat 30
Rooseveltlaan 1
Molenstraat 14
Bernhardtstraat 22
Ter Wallestraat 7
Handboogstraat 6
Truffinoweg 2
Westlandstraat 4

4535 PH Terneuzen
4501 AJ Oostburg
9000
Gent
9000
Gent
B-9050 Brugge
Brugge
4462 RA Goes
4382 EE Vlissingen
4551 HT Sas van Gent
4536 GD Terneuzen
4532 CZ Terneuzen
4532 BP Terneuzen
4542 EE Hoek
4571 HT Axel
4543 CM Zaamslag
4554 BE Westdorpe
4521 AZ Biervliet
4515 CW Ijzendijke
4561 NT Hulst
4511 XX Breskens

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