Erediensten
Juli
Zondag

1

Sluiskil

Zondag

8

Philippine

Zondag

15

Sluiskil

Zondag

22

Philippine

Zondag

29

Sluiskil

ds. S. Ketelaar
ds. P. Overduin
ds. E. v.d. Kaaij
ds. J. de Beun
ds. D. Stap

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Augustus
Zondag

5

Sas van Gent de Redoute
Mevr. E. Maassen

10.00 uur

Zondag

12

Sluiskil

10.00 uur

Zondag

19

Philippine

Zondag

26

Sluiskil

ds. J.H. Brouwer
ds. D. Stap
Ds. D. Stap

10.00 uur
10.00 uur

September
Zondag

2

Philippine

ds. J. de Beun

10.00 uur

Overdenking bij Marcus 7: 1-23
In Marcus 7: 1-23 lezen we een discussie met betrekking tot de
traditie. Farizeeërs en schrift geleerden uit Jeruzalem
verzamelen zich bij Jezus. De zaak waarom het gaat blijkt het
houden van de reinheidswetten te zijn. Aanleiding van het
gesprek is dat gezien is dat de leerlingen van Jezus hun handen
niet wassen voor het eten. Zoals bekend zal zijn waren er in
Jezus' dagen net als in de hedendaagse Joodse traditie allerlei
voorschriften en geboden die het leven van dag tot dag
ordenen. Daaronder waren en zijn reinheidswetten die ervoor
waken dat de omgang met de heilige God bezoedeld wordt door
het profane, sterfelijke leven. Nu hadden de farizeeën een deel
van de reinheidswetten, die golden voor de priesters in de
tempelliturgie, ingevoerd in de samenleving. De intentie was
een uitbreiding van het priesterlijke, liturgische leven over het
hele, dagelijkse bestaan. In de reformatie vond iets overeenkomstigs plaats, toen elementen uit de liturgie van de kloosters,
zoals het psalmgebed en de voortgaande lezing, werden
overgezet naar de zondagse eredienst en de huisliturgie. De
bedoeling was het dagelijkse leven te heiligen. Maar het gevaar
dat bij zulke goede bedoelingen altijd op de loer ligt, is dat de
vorm verstart tot een systeem waarin men het leven wil
onderbrengen, en dat dit systeem en de gehoorzaamheid eraan
uiteindelijk belangrijker worden dan de relatie met God en
medemensen. Dat gevaar bedreigt alle religieuze tradities. En
dat gevaar wordt door Jezus aangewezen in zijn scherpe reactie
op de vraag van de farizeeërs en de schrift geleerden.
In deze reactie van Jezus heeft men wel de afwijzing van de
joodse traditie gezien.

Dat heeft men verkeerd gezien, en die fout heeft niet alleen het
joodse volk in de loop der tijden veel ellende van de kant van
christenen bezorgd, maar die fout heeft ook doen voorbijzien aan
de indringende waarschuwing die hier bij monde van Jezus klinkt
voor verstarring en pervertering van de éigen traditie, de
christelijke, in welke vorm dan ook. Want Jezus wijst hier niet de
traditie van zijn volk af (hoe zou hij), maar hij waarschuwt dat
traditie, iedere traditie, in blinde onvoorwaardelijke trouw aan
haar systeem voorbij kan leven aan de kern waarom het
begonnen is: Gods geboden te onderhouden, hem en de
medemensen van harte te dienen en lief te hebben. De weg die
in het evangelie gewezen wordt is geen andere dan die in de tora
aan het volk wordt voorgehouden: het gebod van God vasthouden. Dat ís het gebod dat in de traditie wordt bewaard en
doorgegeven. Het is ook het gebod dat de traditie bewaart voor
verstarring, omdat Hij die het gebod gesproken heeft groter is
dan de traditie en nooit onder te brengen is in een systeem. Hij is
de God van liefde, die Israël heeft liefgehad en in Israël zijn
schepping trouw is; die in Jezus zijn liefde openbaart in trouw
aan mensen en opzoekt en terecht brengt wat in het leven
verloren loopt. Wie weet te staan voor het aangezicht van deze
God beseft dat traditie Hem nooit ten volle vatten zal, en dat dus
iedere traditie, hoe goed of waardevol ook, altijd open is naar de
toekomst. Wie weet te staan voor het aangezicht van deze God,
hoeft dus niet bang te zijn om oude, vertrouwde vormen los te
laten als de tijd daarom vraagt en nieuwe, ongebaande wegen te
beproeven.
M.J. Wisse

Uit de kerkenraad
In de vorige editie van De Schakel heeft ds. Arie van der Maas
als voorzitter van de classis Zeeuws Vlaanderen u geïnformeerd
over de voortgang met betrekking tot de verkiezing van
ambtsdragers. Dit keer valt mij de eer te beurt u op de hoogte
te brengen van de stand van zaken en de werkzaamheden van
de (interim-)kerkenraad.

Tegen de bevestiging van enkele van de verkozen ambtsdragers
was bezwaar ingediend bij het Classicaal College voor het
Opzicht regio Delta. Half mei ontving de interim-kerkenraad
bericht dat het College voor het Opzicht de bezwaren
ongegrond heeft verklaard. Daarop is de datum van 17 juni
vastgesteld voor de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.
Een van de verkozen ambtsdragers, dhr. L. Hamelink, heeft zich
om persoonlijke redenen teruggetrokken.
De heer C. Nijenhof, de voormalige voorzitter van kerkbeheer,
heeft in mei zijn werkzaamheden en alle daarbij behorende
stukken overgedragen aan de interim-kerkenraad. Hem is
inmiddels door de nieuwe kerkenraad met dank voor zijn
werkzaamheden decharge verleend.
De heer A. Haasnoot heeft in de afgelopen periode in
samenspraak met de kerkenraad en andere betrokkenen een
plan van aanpak voor de komende periode opgesteld. In dit
plan van aanpak is uitgewerkt hoe de komende tijd in de
gemeente gewerkt gaat worden aan herstart, opbouw en
doorgroei. Dit plan van aanpak en een kostenbegroting zijn
gestuurd naar de Commissie Steunverlening met een aanvraag
voor subsidie. Deze commissie heeft al een startsubsidie
toegekend voor het voorbereidende traject.

Nu is dus subsidie aangevraagd voor het voortgaande traject in
de periode 2018-2020. Als deze subsidie wordt toegekend, zal
twee derde van de kosten worden gesubsidieerd. Een derde van
de kosten komt voor rekening van de plaatselijke gemeente. In
oktober hoopt de kerkenraad een gemeentebijeenkomst te
beleggen om het plan van aanpak aan u te presenteren. Dan
verwachten wij ook antwoord te hebben op de subsidieaanvraag.
Inmiddels zijn op 17 juni vijf nieuwe ambtsdragers bevestigd: de
heer A. F. de Bruijne, diaken; de heer A. J. Dieleman, ouderlingkerkrentmeester; de heer A. L. Eggebeen, ouderling; de heer A.
E. M. van Leeuwen, ouderling-kerkrentmeester en mevrouw J.
Verplanken-Meesen, diaken. Ook vanaf deze plaats wensen wij
hun Gods zegen toe in hun ambt.
Met vijf ambtsdragers is de kerkenraad nog niet voltallig. Daarom
blijven de heer A. Haasnoot en ds. M.J. Wisse met de hun
toegekende bevoegdheden van het breed moderamen van de
classis deel uitmaken van de nieuwe kerkenraad. De heer L.
Kamphuis, die met de heer Haasnoot en ds. Wisse lid was van de
interim-kerkenraad, heeft zijn werkzaamheden voor de gemeente
beëindigd nu de nieuwe kerkenraad is aangetreden. We danken
hem van harte voor de grote inzet en betrokkenheid die hij in de
afgelopen periode zowel als scriba van de classis Zeeuws
Vlaanderen en als lid van de interim-kerkenraad heeft getoond.
Ook danken wij de ambtsdragers uit de regio die door hun
ambtelijke aanwezigheid in de diensten ervoor gezorgd hebben
dat de kerkdiensten ook na het aftreden van de vorige kerkenraad door konden gaan. Het doet goed te ervaren dat de
onderlinge verbondenheid van de gemeenten in de regio op deze
wijze gestalte krijgt!

In de eerste vergadering van de nieuwe kerkenraad op 20 juni
is afgesproken dat ds. Wisse voorzitter zal blijven tot september. Vanaf september zal de heer A. Haasnoot voorzitter
worden van de kerkenraad. Als assessor (vice-voorzitter) is
gekozen de heer A.L. Eggebeen en als scriba de heer A.E.M.
van Leeuwen. De kerkenraad zal zich in de zomerperiode
inwerken en de urgente zaken behartigen.
In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG) is de heer A.J. Dieleman benoemd als functionaris
gegevensbescherming. De kerkenraad buigt zich nog over
verdere uitwerking van de regelgeving rondom de nieuwe
privacywetgeving en houdt u hierover op de hoogte.
In de plaatselijke regeling van de gemeente is bepaald in
paragraaf 3.7.1 dat gemeenteleden en andere belangstellende
als toehoorder tot de kerkenraadsvergaderingen worden
toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. De data van de kerkenraadsvergaderingen
worden bekend gemaakt in ‘De Schakel’ en in de afkondigingen
op de zondag voorafgaande aan de vergadering. De eerstvolgende vergaderingen zijn op woensdag 18 juli, dinsdag 21
augustus en (onder voorbehoud) woensdag 26 september.
Vanaf september hopen we een vaste datum voor de
kerkenraadsvergaderingen te kunnen afspreken.
Op 21 juni is er een oriënterend gesprek geweest tussen leden
van de kerkenraad en de heer Jack de Koster. Dit gesprek is
onderdeel van een gespreksronde die dit voorjaar is geïnitieerd
door de classis Zeeuws Vlaanderen en die binnen het ressort
van de (voormalige) classis wordt gehouden.

Doel van de gesprekken is verkenning van de situaties waarin
gemeenten verkeren en het onderzoeken van mogelijkheden tot
samenwerking in de regio.
Pastoraal medewerkster Ank Muller heeft vakantie van 7 juli tot
en met 7 augustus. Wanneer u in deze periode pastorale bijstand
nodig hebt, kunt u contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij weten welke predikanten voor vervanging beschikbaar
zijn.
Ik sluit aan bij de wens van ds. Arie van der Maas uit de vorige
editie van De Schakel dat nieuw vertrouwen, hoop en geloof
mogen groeien in en vanuit de gemeente. En ik wens ons allen
een goede zomer toe waarin voor ieder, of u op reis gaat of thuis
blijft, tijd en ruimte is voor re-creatie.

Ds. M.J. Wisse, consulent

Diakonie
65 jaar na de Ramp:
Zeeland doet wat terug voor Pakistan
In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland.
Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug.
Meer dan 57 Zeeuwse kerken hopen in 2018 samen met Kerk in
Actie geld op te halen voor hulp in Pakistan.
Help them, join the Holland Evening, prijkt in maart 1953 op een
dia in bioscopen in Karachi.
In de Pakistaanse havenstad wordt op dat moment geld ingezameld voor Zuidwest-Nederland.
Daar zijn begin februari 1.835 doden gevallen door de watersnoodramp, 72.000 mensen worden geëvacueerd omdat hun huizen en dorpen niet meer bewoonbaar zijn.
Van over de hele wereld krijgen dorpen in Zeeland, Zuid-Holland
en Noord-Brabant steun.
Pakistan is een van de landen die Nederland te hulp schieten.
Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug.
Via Kerk in Actie komen veel protestantse kerken onder de naam
‘Zeeland voor Pakistan’ in actie voor projecten in Pakistan.

In het kader van verbondenheid met de wereldwijde kerk heeft de
classis niet zomaar voor een land gekozen, maar heel bewust voor
Pakistan. “Zeeland bestaat grotendeels uit plattelandsgemeenten”,
“Daardoor voelen we ons verbonden met Pakistaanse boeren.”
De gemeenten steunen die boeren via een partnerorganisatie van
Kerk in Actie.

De classis heeft nog een andere reden om voor Pakistan te kiezen.
We geloven dat we van elkaar kunnen leren.
In Pakistan vormen christenen al heel lang een minderheid.
In Nederland moeten wij soms nog leren om als minderheid een
weg te vinden in dit steeds meer seculiere land.
Om deze actie te ondersteunen worden er cartridges ingezameld.
Ook wij willen hier aan mee doen. Er zal in beide kerken een doos
komen te staan waarin u uw lege cartridge kunt deponeren. Graag
deze verpakken in een plastic zak. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorgen.
Kom ook in actie voor Pakistan

Classicale indeling
1 Mei 2018 is voor de classes van de Protestantse Kerk in Nederland een historische datum.
Vanaf die dag kent onze kerk niet langer 74 maar 11 classes.
Onze gemeente behoorde bij de classis IJzendijke, en behoort
vanaf 1 mei 2018 tot de classis Delta.

De classicale structuur waarin de lokale kerken samenwerken behoort al zo’n vierenhalve eeuw tot onze kerkvorm.
De benaming classis is afkomstig uit het Latijn.
Classis betekent “vloot”. Bij een vloot denken we aan een verzameling schepen die met elkaar optrekken.
Ieder schip heeft zijn eigen bemanning en een eigen roer. Ieder
schip kan dus ook een eigen koers bepalen.
Maar alle schepen vormen samen een vloot.
Zij varen met elkaar, ze houden rekening met elkaar, ze hebben
onderling contact.
Als het niet helemaal voor de wind gaat, proberen de schepen elkaar te helpen.
De gemeenten uit de classis trekken met elkaar op, wisselen ervaringen uit, helpen elkaar als bijvoorbeeld één van de gemeenten
tijdelijk zonder predikant is.
Ook kunnen gemeenten in classisverband samen nadenken over
actuele thema’s, uitdagingen voor de kerkelijke gemeente in de
21e eeuw, en natuurlijk over de corebusiness van de kerk: het geloof in de God van de Bijbel.

Uit “Geloven in de classis” van Leon van den Broeke.

Extra collecte Kerkbeheer
Zondag 1 juli
MET SCHOOL NAAR DE KERK
Veel gemeenten hebben een band met een school in de buurt.
Maar wanneer een kerk een contact wil opbouwen met een school,
vraagt dit soms veel geduld.
Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk.
Dat maakt dat het soms een paar jaar duurt, voordat er een goede
relatie ontstaat. In andere plaatsen is het lĳntje tussen kerk en
school heel dun geworden of zelfs verdwenen.
Toch zĳn die lĳntjes wel waardevol om te gebruiken.
Christelĳke leerkrachten en ouders van de school willen zich
meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en school. Ze
organiseren bĳvoorbeeld excursies voor de leerlingen naar een
kerk, zodat kinderen horen en ervaren wat er in de kerk gebeurt.
Ook zĳn ze betrokken bĳ godsdienstonderwĳs of bieden ze leerlingen uit achterstandswĳken een luisterend oor.
De meeste ouders stellen het op prĳs als hun kinderen kennismaken met de wereld van de kerk en geloven.
Ze zien het als verrĳking van de levens van hun kinderen. JOP,
Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen door kennis uit het
hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Met uw bĳdrage aan de collecte ondersteunt u het werk van JOP
om schoolkinderen in contact te brengen met kerk en geloof.
Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.
Doet u mee?

Zondag 8 juli en zondag 22 juli
Het is u allen bekend, dat de financiële situatie binnen onze gemeente zorgen baart.
Er is altijd wel iets in onze kerkgebouwen wat onderhoud of reparatie nodig heeft. Dit zijn kosten die regelmatig terugkeren, en
soms ook niet uitgesteld kunnen worden.
Om deze extra kosten op te vangen, mag er enkele keren per jaar
worden gecollecteerd voor ons eigen kerkbeheer. We bevelen deze
collecten van harte bij u aan.
Zondag 2 september
STEUN DE PIONIERSPLEKKEN IN NEDERLAND
De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets
meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het
Christelĳk Spiritueel Centrum in Hilversum. Bĳna een kwart van de
Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel
mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zĳn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelĳk Spiritueel Centrum in Hilversum richt
zich vanuit het christelĳk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bĳ de behoeften van nieuwe spirituelen. Activiteiten zĳn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten
met lichaam, ziel en geest. Het Christelĳk Spiritueel Centrum voelt
zich thuis bĳ stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten, zoals de getĳdegebeden, waar mensen de kans krĳgen
om even uit de drukte te stappen. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken in heel Nederland, zoals het Christelĳk Spiritueel Centrum in Hilversum. Met uw bĳdrage maakt u het mogelĳk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Van harte
aanbevolen!

Extra collecte diaconie
Zondag 12 augustus
ONDERWĲ S VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN KAMEROEN
Het is niet makkelijk om te op te groeien met een beperking of om
een gehandicapt kind op te voeden.
Dat is in Nederland al een levenslange zorg. Laat staan in een arm
land als Kameroen, waar men kinderen met een beperking vaak uit
schaamte en onwetendheid thuis houdt, waardoor ze onderwĳs
missen.
De school Fedeme in Douala, partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelĳke beperking onderwĳs en gedragstherapie.
Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bĳvoorbeeld naaien, hout- en riet-bewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blĳven slapen.
Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen
kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school ook ruimte aan gezonde kinderen, die regulier onderwĳs volgen, en leren de kinderen
met elkaar spelen.
Mede dankzĳ uw bĳdrage kunnen dit jaar dertig verstandelĳk beperkte kinderen op de school Fedeme passend onderwĳs krĳgen.
Vandaag is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in
Actie, zoals de school Fedeme in Kameroen.
Helpt u mee? Hartelĳk dank!
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen

ZEEUWS – VLAAMS KAMERKOOR
o.l.v. Marcel van Westen
Feestelijk concert – het koor bestaat 70 jaar !
Uitgevoerd worden werken van o.a.
Purcell ( Thou k now est, Lord), Mozart ( Ave Verum , Litaniae Lauretanae), Mendelssohn ( o.a. Sei stille dem Herrn, Jauchzet
dem Herrn, Verleih uns Frieden gnädiglich) en Fauré ( Cantique de
Jean Racine).
Ook zullen enkele gospels ten gehore worden gebracht.
Zaterdag 7 juli 2018 Grote kerk Groede
Aanvang 17.00 uur
Receptie na afloop !
U kunt kaarten à € 12,- bestellen door overm ak ing van het
bedrag op rekening NL65RABO0101245351 t.n.v. Zeeuws-Vlaams
Kamerkoor, onder vermelding van uw naam en adres en het aantal
kaarten.
Deze liggen dan gereed bij de ingang van de kerk.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Ook zijn kaarten aan de kerk verkrijgbaar.

Predikant:
consulent:

vacant
ds. M. Wisse

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

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

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

