vacant

Erediensten
April
Zondag

2

Sluiskil

10.00 uur
ds. L. de Kam

Zondag

9

Philippine

Palmpasen
ds. I. Koeman

10.00 uur

Donderdag 13 Philippine

Witte donderdag + H.A. 19.30 uur
ds. L. Freund

Vrijdag

14 Philippine

Goede Vrijdag
ds. L. Freund

19.30 uur

Zaterdag

15 Philippine

Paaswake + H.A.
ds. L. Freund

20.00 uur

Zondag

16 Sluiskil

Pasen
dr. J. de Prenter

10.00 uur

Zondag

23 Philippine

10.00 uur
ds. G.T. Grootjans

Zondag

30 Sas van Gent De Redoute
ds. J.C. de Beun

10.00 uur

Mei
Zondag

7 Sluiskil

10.00 uur
ds. P. Overduin

Van de kerkenraad
Omdat de berichten voor de Schakel van maart niet waren
opgenomen, volgt nog een kort verslag uit de kerkenraad van
februari.
De kerkenraadsvergadering van februari was de laatste
vergadering met onze predikant Annemarie van Andel.
Wij hebben gesproken over de prettige manier waarop we altijd
met elkaar hebben vergaderd. Er zijn vele zaken gepasseerd in
de afgelopen viereneenhalf jaar. Nu moeten wij verder zonder de
directe leiding van een eigen predikant. Wij danken Annemarie
van Andel voor alles wat zij in en voor onze gemeente heeft
gedaan.
In de vergadering is ook gesproken over de overdracht van de
taken, die we als kerkenraad nu zelf moeten gaan verrichten.

Op de regionale vergadering van de Classis, waarover wij in de
vorige Schakel hebben bericht, is aan alle kerkenraden in Zeeuws
-Vlaanderen gevraagd om zich uit te spreken over zaken, die
gaan veranderen in de organisatie van de Classis in onze
provincie.
In de vergadering hebben wij over deze zaken met elkaar
gediscussieerd. We hebben onze mening gegeven over een
aantal veranderingen, die zijn aangekondigd, en deze aan de
Classis Z.Vl. gezonden.
In de vergadering van de classis op 23 maart zullen de
ingezonden antwoorden van alle gemeenten in onze streek
worden besproken. Zie de vorige Schakel om meer over deze
veranderingen in de kerkorde te lezen.

De komende periode is een drukke tijd voor onze gemeente.
De 40-dagentijd is een bron van inspiratie en bezinning.
De vesperdiensten zijn voorbereid door een groep onder leiding
van Paula van Harn en Jan Neeteson.
De zondagsdiensten in de 40-dagentijd zijn in de liturgiecommissie
voorbereid.

Op 5 maart is de feestelijke afscheidsdienst van onze predikant
Annemarie van Andel druk bezocht door gemeenteleden en gasten
uit de regio en verschillende delen van het land.
Na de kerkdienst heeft iedereen afscheid van Annemarie kunnen
nemen, waarna een gezellige receptie volgde.
Als cadeau is door Annemarie gekozen om een bedrag te storten
voor het project “Open House “ in Ramle in Israël .
Onze gemeente heeft 350 euro geschonken, en de aanwezigen
tijdens de dienst hebben nog 310 euro gegeven. Een mooi bedrag.
Iedereen die heeft geholpen om deze dag tot een succes te
maken, tijdens de kerkdienst en daarna tijdens de receptie, wil de
kerkenraad van harte bedanken.
Op de kerkenraadsvergadering van 9 maart is het bezoek van de
heer G. Oosterwijk van het RCBB ( het landelijk bureau voor
beheerszaken van de PKN) besproken.
Om te mogen beroepen is het noodzakelijk om de komende zes
jaar een sluitende begroting te overleggen. Ook heeft hij een
aantal adviezen gegeven over te nemen stappen om dit te
bereiken.
De kerkenraad gaat zich intern beraden over de vervolgstappen.

De samenstelling van de kerkenraad is aan de orde geweest.
Er is dringend aanvulling nodig. Ook al omdat begin volgend jaar
een aantal mensen zullen aftreden volgens het rooster.
In deze Schakel is de rubriek “ Meeleven “/ “Lief en leed” niet
meer te vinden. Harry van Quekelberghe heeft deze rubriek vele
jaren met grote inzet geschreven.
Wij willen hem daarvoor van harte bedanken.
Onze predikant heeft het stokje nog enkele maanden overgenomen, maar nu zal deze rubriek niet meer verschijnen in de oude
vorm.
Wij willen iedereen, die een moeilijke periode doormaakt door
ziekte of anderszins sterkte toewensen.

Anastasia Neeteson-Leeuwangh, interim-voorzitter

Consulent
Ds Arie van der Maas uit Hoek is de komende zes maanden onze
consulent. Hij is beschikbaar voor enkele uren per maand.
Zijn voornaamste taak is het aanwezig zijn bij de vergaderingen
van moderamen en kerkenraad.
Pastorale taken behoren niet meer tot de taak van een consulent,
zoals dat vroeger wel het geval was.
De kerkenraad zal zich beraden op een oplossing voor het
pastoraat in de komende vacante periode.

Vijf maart
Deze dag was in meerdere opzichten bijzonder: de feestelijke
kerkdienst met mooie muziek en zang mede door de medewerking
van het Kerkkoor en de muzikanten van de gemeente, de woorden
gesproken na de kerkdienst en meer persoonlijk tijdens de
receptie, het gezellig samenzijn van gemeente en gasten.
Het was een waardig afscheid waaraan ik met plezier terugdenk en
waarvoor ik u allen hartelijk dank.
In het bijzonder dank aan de leden van de ‘feestcommissie’ en de
kerkenraad om alles in goede banen te leiden.
Ten behoeve van ‘OPEN HOUSE’ te Ramle, Israël, werd in totaal
een bedrag van € 610,- ingezameld!
Ik ben daar erg blij mee en weet dat deze gift zeer welkom zal
zijn.
Voor wie meer wil weten over dit bijzondere huis in Ramle:
bezoek de website:
http://www.friendsofopenhouse.co.il/story-of-the-house/
De schrijver Sandy Tolan heeft de geschiedenis rond dit huis
betekenisvol en in de context van de complexe geschiedenis van
Israël en Palestina weergegeven in het boek ‘De Citroenboom’,
ISBN 9789029073998.
U allen een gezegende viering van Pasen gewenst.
Hartelijke groet en tot ziens,
Annemarie van Andel

Bemiddeling
Zoals aangekondigd in de Schakel van februari heb ik tijdens de
gemeenteavond van 23 februari uitleg gegeven over mijn werk.
In het kort schetste ik die avond hoe in het afgelopen jaar de
onderlinge verhoudingen binnen kerkbeheer, het moderamen en
de kerkenraad dermate vertroebeld waren dat op mij een beroep is
gedaan te bemiddelen.
Die vertroebeling had alles te maken met het verloop van het
proces waarin wij ons als gemeente bevinden. Het proces om het
juiste antwoord te vinden op de vraag: Is het noodzakelijk dat wij
als gemeente wanneer wij een eigen predikant willen hebben een
kerkgebouw moeten verkopen, en zo ja, welk kerkgebouw?
Om de draad na de gemeenteavond van 27 oktober weer op te
pakken was het noodzakelijk eerst de verhoudingen binnen kerkbeheer, moderamen en kerkenraad te doen herstellen.
Daartoe heb ik veel mensen gesproken, en mensen met elkaar
laten praten. Die gesprekken hebben geleid tot herstel van wederzijds vertrouwen. Maar het is nog broos, het vertrouwen moet
gaandeweg in de toekomst verstevigen.
Ik noem nu letterlijk welke adviezen ik heb gegeven.
Ik heb kerkenraad, moderamen en kerkbeheer geadviseerd duidelijk te formulieren hoe intern en extern verhoudingen, verantwoordelijkheden en het toezicht daarop liggen.
Ik heb, met het oog op de broodnodige rust in onze gemeente de
kerkenraad geadviseerd zich nog eens te beraden over het
‘Voorgenomen Besluit’ om een einde te maken aan de verwarring
die is ontstaan door de misverstanden rond dit besluit. Duidelijkheid voor alles!

Verder adviseer ik de kerkenraad een studie- of werkgroep in te
stellen waarin de drie oorspronkelijke kernen van onze gemeente
zijn vertegenwoordigd.
Deze groep zal tegen de achtergrond van ons (eventueel te wijzigen) Beleidsplan voorstellen formuleren met het oog op de toekomst van de gemeente, daarbij o. a. gebruik makend van de
ideeën en voorstellen, geopperd tijdens de laatste gemeenteavond.
Inmiddels heeft op 9 maart op uitnodiging van kerkbeheer de
heer Oosterwijk van het Regionaal College voor de Behandeling
van Beheerszaken (RCBB) in een gesprek met een deel van de
kerkenraad adviezen gegeven om te komen tot een duidelijke,
degelijk onderbouwde begroting. Op grond van zo’n sluitende
begroting kan dan aan de gemeente worden getoond wat nodig is
voor het hebben van een predikant en het aanhouden van een
kerkgebouw.
Hiermee gaan kerkbeheer en kerkenraad aan de slag. Duidelijk zal
zijn dat een en ander zijn tijd nodig heeft. Zoals de voorzitter van
de kerkenraad aan het eind van de gemeenteavond meldde: “Wij
moeten onze tijd nemen om verdere plannen te maken.
Het vinden van een goede weg binnen een korte termijn kunnen
wij niet beloven”.
Henk van de Berg.

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden afwisselend gehouden in Philippine,
Sluiskil en vier keer per jaar in Sas van Gent in de Redoute.
We verdelen de diensten zo goed mogelijk over de twee kerkgebouwen, met die restrictie, dat alle grote feestdagen in Sluiskil
worden gevierd.
Ook kerken we een aantal keren per jaar elders, zoals tijdens de
oecumenische vieringen met onze broeders en zusters van de Elisabethparochie.
Met Pinksteren dit jaar zullen we te gast zijn in de RK- kerk van
Philippine.
Omdat de diensten in de Stille week de laatste jaren door minder
mensen bezocht worden, wordt de dienst van Witte Donderdag
vanaf dit jaar ook in Philippine gehouden. Net als de diensten van
Goede Vrijdag en de Paaswake.
De Paaswake zal dit jaar zijn om 20.00u. Dit om meer mensen de
gelegenheid te geven deze dienst mee te vieren.

Diaconale collecte
Zondag 9 april
Het collectedoel is: het Minke Zuidema Fonds.
Dit is het schoolfonds van het PSC, waaraan de predikant, die op
deze dag voorgaat in onze dienst verbonden is.
Het Protestants Sociaal Centrum is een vrijwilligersorganisatie in
Antwerpen en zet zich in voor vluchtelingen en mensen in armoede.
Met dit fonds helpt men jongeren, die hier zonder ouders zijn, om
naar school te gaan. Het kan gaan om het schoolgeld, boeken, een
gevulde brooddoos, een busabonnement…
Ook kinderen uit gezinnen, die te weinig geld hebben voor de
schoolrekeningen, kunnen geholpen worden.
Op deze manier zijn door de jaren heen een zestigtal kinderen en
jongeren geholpen om hun schoolcarrière op een goede manier te
beëindigen.

Extra collectes kerkbeheer
Zondag 16 april 2017
Jeugdwerk
Op 16 april wordt in de meeste gemeenten van de Protestantse
Kerk gecollecteerd voor JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk.
‘Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging
Hij toen niet dood?’ Veel jongeren weten niet meer wat we vieren
in de kerk met Pasen.
Nelleke Plomp is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk.
In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest en hoe zij opeens geraakt kunnen worden
als ze de kracht van het Paasverhaal ontdekken.
Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw
uit te leggen aan deze jongeren. JOP gelooft dat jongeren het
recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen
van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn.
Daar zet JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van materialen
en trainingen.
Helpt u mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA
041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte
JOP Paascollecte.

Zondag 23 april 2017
Eredienst en kerkmuziek
Zowel in Nederland als op Cuba zoeken gemeenten naar nieuwe
manieren om hun kerkdiensten vorm te geven.
Daarvoor wordt op 23 april gecollecteerd in veel gemeenten van de
Protestantse Kerk.
In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden dat ze
geen eigen predikant meer kunnen betalen. Toch willen ze in kleine
kring blijven samenkomen rond Gods Woord.
De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine, maar vitale gemeenten met materiaal voor vieringen, zoals preekschetsen en liturgieën.
Op Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de
overheid. Hier hebben steeds groter wordende gemeenten behoefte aan meer liturgische structuren en eigen kerkelijke liederen.
Het protestants oecumenisch Centrum Kairos in Matanzas, partner
van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse kerken bij het vormgeven van
hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcultuur.
Steun de kerken in Nederland en Cuba. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in
Nederland o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.

Uw kerkbeheer

Koffiegesprek
Het thema voor de volgende bijeenkomst is “De Wandeling”.
Wij willen gaan wandelen in Wachtebeke.
Dat willen we doen op donderdag 20 april.
We willen ons met de auto verzamelen om 9.30 uur op het Keizer
Karelplein in Sas van Gent, waarna we gezamenlijk vertrekken. We
willen een lunchpakket, drinken en wandelschoenen meenemen
zodat we er een mooie dag van kunnen maken.
Iedereen, ook als u nog nooit mee gedaan hebt bent u uitgenodigd
om mee te gaan. U kunt zich opgeven bij Marleen Dieleman
Rentmeesterstraat 25 Sluiskil.
Bij slecht weer is het koffiemorgen bij Mattanja de Bruijne Spoorstraat 56 Sluiskil.

Nostalgisch gedichtje
Naamloos
Schuchter komt het voorjaarshoedje
Uit het doosje uit de kast
Schuchter kijkt men of ‘t gedoetje
Van het vorig jaar nog past
Schuchter komt het voorjaarskleurtje
Op de weiden en in’ t bosch
Schuchter geurt het eerste geurtje
Tussen ‘t gras en in het mos.
Schuchter komt de eerste tuinbank
Van de zolder naar benee
Schuchter brengt Pa d’ eersten tuinklank
‘n Duren bos radijsjes mee.
Schuchter wordt door mens, dier, planten
‘t Lentelijk toilet gemaakt,
‘t Leeft en lacht aan alle kanten:
Heel de wereld is ontwaakt.
Clinge Doorenbos.
Profiel
Achternaam: Clinge Doorenbos
Roepnaam: Hens
Voornaam: Johannes Pieter Jacobus Helmich
Geboren: 09-06-1884
Te: Würzburg
Overleden: 11-05-1978
Te: Bussum

Even voorstellen
Ina Koeman is stadspredikant in Antwerpen.
Geboren in 1953 in Zaandam (NL). Kwam in 1973 in België met
het gezin, waartoe zij behoort.
Studeerde protestantse theologie in Brussel. Werkte in het Oude
Wijkenpastoraat in Rotterdam (1984 – 1989).
Kwam terug naar Antwerpen in 1989, sindsdien is zij verbonden
aan het Protestants Sociaal Centrum. Eerst als coördinator (1989
– 1996), vanaf 1996 als stadspredikant.
Het PSC is een vrijwilligersorganisatie, die samenwerkt met vluchtelingen in alle verschillende statuten en met (andere) mensen-inarmoede.

Korte berichten
Mede door jullie aanwezigheid en belangstelling is onze bruiloft,
op 17-02-2017, een onvergetelijke dag geworden!
Hartelijk dank hiervoor. Chris & Janita Dieleman.

Administratie
FEBRUARI 2017
Collecten
Kerkdiensten

€ 283,35

Gift via Mevr. Rammeloo

€

50,--

Vrijwillige bijdrage 2017
Toezeggingen
Ontvangen

€ 29.205,-€ 10.834,32

Predikant:

vacant
consulent A. van der Maas

Ouderling:

Anastasia Neeteson, interim voorzitter kerkenraad
Levien Hamelink, vice-voorzitter kerkenraad
Steven van Harn, scriba
Marieke Villerius

Diaken:

Anastasia Neeteson, voorzitter diaconie
Mieke Verplanken, administratie diaconie

Ouderling-kerkbeheerder:
Cees Neijenhof, voorzitter kerkbeheer
Joke Zegers, administratie kerkbeheer
Arno Dieleman, ledenregistratie

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

