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Erediensten 
  

  

 

     Februari 
  

  

Zondag       5 Sas van Gent      De Redoute  10.00 uur 

     dr. J. de Prenter 

  

Zondag   12 Philippine      10.00 uur 

     ds. M. Vermet 

  

Zondag   19 Sluiskil      10.00 uur 

     ds. A.M. van Andel 

 

Zondag   26 Philippine      10.00 uur 

     ds.  D. Stap 

     

  

     Maart 
   

 
Zondag      5 Sluiskil   afscheidsdienst  10.00 uur 

     ds. A.M. van Andel 
 

                                                                                                                              

                                                                                                                             

  

 



Meeleven 
 

Al enige tijd hebt u de rubriek ‘Levenslied’ van de hand van dhr. 

Harry van Quekelberghe moeten missen.  

Hij heeft laten doorschemeren dat hij daartoe niet meer de pen 

ter hand zal nemen, omdat het schrijven ervan veel tijd en 

energie van hem vergt. Velen zullen dat betreuren.  

Gedurende vele jaren heeft Harry op een eigen en onnavolgbare 

wijze voor deze rubriek woorden weten te vinden waarin velen in 

onze gemeente zich herkenden en die hen bemoedigde.  

We zijn hem daar zeer dankbaar voor.  

En misschien zal er een bericht komen waarin hij zelf mededeling 

doet dat hij na vele jaren de zo geliefde rubriek het ‘Levenslied’ 

beëindigt.  

Intussen worden hier de namen van gemeenteleden genoemd 

voor wie er reden tot zorg is of was. 

Begin januari kwam mw. Westbroek, Sas van Gent, ten val 

waarbij ze haar pols brak en haar heup beschadigde.  

Na een kort durend verblijf in het ziekenhuis te Terneuzen 

verblijft ze nu voor herstel op de Seniorenafdeling van de Blauwe 

Hoeve te Hulst.  

Voor haar en haar man, meer dan 60 jaar gehuwd, is dit een 

verdrietige situatie waarvan nog onduidelijk is hoelang het zal 

duren.  

We hopen op spoedig herstel en wensen dhr. en mw. Westbroek 

veel sterkte. 

Mw. Henny Dubbeldam, Westdorpe, zag zich genoodzaakt een 

ingrijpende operatie te ondergaan.  

Moge deze ingreep voldoende garantie zijn voor herstel. 

Dhr. Gerrie de Braal, Westdorpe, moest helaas opgenomen 

worden in het ziekenhuis te Den Haag. Het gaat hem goed. Vol 

goede moed zet hij zich in om gauw weer terug te kunnen keren 

naar zijn huis en naar zijn echtgenote. 

 



 

 

Mw. Heleen Vink, Sas van Gent, ontving in december positieve 

berichten van het ziekenhuis.  

Op het moment van schrijven van dit bericht is er reden tot zorg. 

Houden wij haar en Paul, haar echtgenoot, in onze gedachten en 

gebeden. 

Dhr. Jan de Braal, Sas van Gent, heeft al langere tijd last van zijn 

knie. Naar het zich laat aanzien is een operatieve ingreep 

noodzakelijk. Veel sterkte en beterschap. 

Dhr. Dirk Stam, Terneuzen, is eind januari geopereerd aan zijn 

heup.  

Hij is optimistisch over het herstel en wij hopen met hem mee. 

Dhr. Lex de Grote, Sluiskil, hoopt binnenkort bericht te ontvangen 

na onderzoeken.  

Moge de uitslag goed zijn en beterschap gewenst. 

Mw. van Cadsand, Sluiskil, is aan het eind van deze maand 

verhuist naar Ter Schorre, Bachlaan, te Terneuzen.  

We zullen haar missen in onze gemeente, maar hopen van harte 

dat ze spoedig gewoon zal zijn aan haar nieuwe woonomgeving. 

In de afgelopen maand trok een griepgolf over ons land die ook tal 

van gemeenteleden voor kortere of langere tijd velde.  

Vervelend en jammer.  

Mogen er zonniger perioden aanbreken om dit ongemak met licht 

en warmte te laten wegsmelten. 

  

“zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen, als wij tot Hem keren…” 



Laat ons ter bruiloft gaan 
 

Met vreugde delen we u mee dat Janita Wouters en Chris 

Dieleman op vrijdag 17 februari in het huwelijk zullen treden.  

De inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden op dezelfde dag 

om 15.00 uur in een kerkdienst in het kerkgebouw te Sluiskil, 

waarvoor u van harte bent uitgenodigd.  

We wensen het bruidspaar en hun familie een feestelijke dag toe. 

Chris en Janita wensen we al het goede en de zegen van God nu 

zij hun leven verbinden en samen de toekomst tegemoet willen 

gaan.  

Het bruidspaar zal zich vestigen in Serooskerke als hun nieuwe 

woning gereed is. 

 

 



Thema-koffieochtend 
 

Het thema in februari is vrijheid.  

Dat is een ruim begrip dat bevrijding veronderstelt: omvallende 

muren, wegvallende grenzen of benauwdheden die verdwijnen.  

In de daardoor ontstane ruimte kan vrijheid komen en ervaren 

worden.  

Over de vrijheid voor een christenmens schreef Maarten Luther in 

1520 een verhandeling als samenvatting van zijn zienswijze.  

Hij noemt als uitgangspunt twee stellingen:  

Een christen is vrij over alle dingen, aan niemand onderworpen. 

Een christen is dienstvaardig aan allen, onderworpen aan allen.  

Veronderstelt Luther in deze stellingen een dilemma of benoemt hij 

de fundamentele existentie van het mens-zijn in navolging van 

Jezus Christus?  

Uit de bijbel zullen we in verband hiermee een gedeelte uit Galaten 

5: 1-14 lezen. 

De Thema-Koffieochtend zal plaatsvinden op dinsdag 21 februari 

van 10.00 – 11.30 uur ten huize van mw. Cocky Rammeloo, Dr. 

Buijzestraat 34 te Terneuzen.  

Van harte welkom. 

 

De deelnemers aan de Thema-Koffieochtend hebben het 

voornemen om elkaar maandelijks te blijven ontmoeten rond een 

thema of een gedeelte uit de bijbel, ook na mijn afscheid.  

Over de vormgeving denkt men in positieve zin na en zult u vast 

nog horen. 

 



In memoriam 

 

Johan Kaijser 

 

“Ik zal de halmen niet meer zien 

noch binden ook de volle schoven, 

maar doe mij in de oogst geloven 

Waarvoor ik dien…” 

 

Roland-Holst 

 

Dhr. Johan Kaijser is op 29 december onverwacht overleden. Hij 

is 92 jaar geworden.  

Hij was een goede bekende in onze gemeente en in de 

gemeenschap van Sluiskil. Een vriendelijke en meelevende man, 

altijd actief. Hij trok er vaak met zijn fiets op uit. Als je hem 

ergens tegenkwam, maakte hij graag een praatje en dan bleek 

hij goed op de hoogte van wat er zoal gebeurde en gaf daar 

graag commentaar op. Maar over zijn voorkomen lag altijd ook 

een zekere bescheidenheid.  

Bijna heel zijn leven woonde hij in de streek, met uitzondering 

van enkele jaren tijdens de 2e Wereldoorlog toen hij gedwongen, 

in het kader van de ‘Arbeitseinsatz’, in Berlijn verbleef. Na zijn 

terugkeer vond hij op de Zandstraat zijn lief, Maria van Cadsand. 

Zij overleed ruim 6 jaar geleden, een verlies dat hij als een ramp 

heeft ervaren. Vanaf dat moment gaf hij alleen en op eigen wijze 

vorm aan zijn leven. Hij was er dankbaar voor dat hij een goede 

gezondheid mocht genieten en dat hij in staat was om zijn leven 

in eigen hand te houden. Toen hij zich de dag voor zijn sterven 

niet goed voelde, werd hij voor de eerste keer in zijn lange leven 

in het ziekenhuis te Terneuzen opgenomen, alwaar hij is 

gestorven.  

 



 

Op 3 januari werd voorafgaand aan de crematie in een viering in 

besloten kring afscheid van hem genomen.  

Bij deze gelegenheid werd Prediker 3 gelezen.  

Voor velen in onze gemeente is het vreemd dat we Johan Kaijser 

niet meer in ons midden aantreffen.  

Hij was er immers bijna altijd.  

We zullen hem missen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar 

allen voor wie hij veel betekende, leden van onze gemeente, zijn 

familie, en in het bijzonder zijn dochter en schoonzoon, kleinkin-

deren en achterkleinkinderen.  

Moge de gedachtenis van zijn naam hen allen tot zegen zijn. 

 

 

 

In memoriam 
 

Tiny Perdaan-Dieleman 

 

Mw. Tiny Perdaan is overleden op 9 januari. Ze is 68 jaar 

geworden. Ze woonde met haar echtgenoot, Lodewijk Perdaan, op 

de Drostlaan te Sluiskil. Ze was helaas al langere tijd niet gezond 

en kon de laatste maanden niet meer haar huis verlaten. Wie haar 

kende zal dat opgevallen zijn. Met onze gemeente leefde ze samen 

met haar man op afstand mee. Het was hun beider wens dat aan 

de gemeente mededeling gedaan zou worden van haar sterven.  

Op 16 januari, voorafgaand aan de crematie te Terneuzen, vond 

de afscheidsplechtigheid plaats. Onze gedachten en gebeden gaan 

uit naar allen die haar lief hadden, in het bijzonder haar echtge-

noot, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

Moge de gedachtenis van haar naam hen allen tot zegen zijn. 

  



Van de kerkenraad 

 
 

Tijdens de vergadering van 19 januari heeft ds Henk van den Berg 

ons op de hoogte gebracht van zijn bevindingen in zijn rol van 

bemiddelaar.  

Deze tussenrapportage is een opstap naar een uiteindelijk advies. 

We hebben veel waardering voor het werk, dat hij tot nu toe in het 

belang van onze gemeente heeft verricht. 

Voortvloeiend uit zijn werk wordt een gemeenteavond gehouden 

op donderdag 23 februari.  

Op deze avond zal ds Henk van den Berg aan de gemeente uitleg 

geven over zijn bemiddelingswerk. 

Ook zal worden besproken, hoe we verder gaan met de procedure 

van de verkoop van één van de gebouwen.  

Zoals u al eerder is bericht, worden in de komende periode geen 

besluiten genomen dienaangaande. 

 

Op zondag 5 maart zal ds Annemarie van Andel voor de laatste 

keer voorgaan als  predikant in dienst van onze gemeente.  

In deze dienst zal ons koor medewerking verlenen.  

We bieden na deze bijzondere dienst een receptie aan en hopen 

velen te mogen begroeten op deze ochtend. 

We zijn dankbaar voor alles wat ds van Andel in onze gemeente 

heeft gedaan.  

Als predikant met een deeltijd verbintenis heeft zij veel tot stand 

gebracht.  

Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een predikant, die 

veel heeft betekend voor mensen in onze gemeente. 

Een commissie, bestaande uit Marieke Villerius, Joke Zegers en Jan 

Neeteson zal de organisatie voor deze dag op zich nemen. 

 

 



 

Het is een enorm karwei om voor alle zondagen een predikant te 

vinden, die voorgaat in onze kerken.  

Het is Jan Neeteson gelukt om dit jaar alle preekbeurten in te 

vullen.  

We willen hem dankzeggen voor deze prestatie. 

 

De kerkenraad is aanwezig geweest op een bijeenkomst van de 

Classis Zeeuws-Vlaanderen in Hoek, waar gesproken is over de 

toekomst van de classis in Zeeland. 

Elders in de Schakel kunt u hier over lezen. 

 

 

Anastasia Neeteson- Leeuwangh 



Bemiddeling 
 

Zoals dominee Annemarie van Andel in de Schakel van januari 

meedeelde ben ik in opdracht van de kerkenraad van onze ge-

meente bezig met het voeren van gesprekken.  

Gesprekken met leden van de kerkenraad, met leden van Kerkbe-

heer en met gemeenteleden.  

Die gespreksfase is afgerond.  

De volgende fase is het voeren van gesprekken binnen en met de 

diverse colleges van onze gemeente.  

Die fase is nog gaande.  

Daarover kan ik, zo zult u begrijpen, geen mededelingen doen. 

Wel kan ik meedelen dat op de gemeenteavond van 23 februari 

aanstaande ik de gemeente op de hoogte zal brengen van mijn 

bevindingen en van mijn adviezen aan kerkenraad en gemeente. 

Graag onderschrijf ik wat de voorzitter van de kerkenraad Anasta-

sia Neeteson in dezelfde Schakel schreef: “De kerkenraad vindt 

het belangrijk dat besluiten over verkoop worden opgeschort tot 

het onderlinge vertrouwen in de colleges en de rust in de gemeen-

te is teruggekeerd”. 

 

Dominee Henk van de Berg. 



Gemeenteavond donderdag 23 februari 2017 
 

 

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op 

23 februari in Sluiskil. 

 

Aanvang: 19.30 u. 

 

Op deze avond zal gesproken worden over het bemiddelingstraject 

van ds Henk van den Berg.  

Een toelichting van zijn hand vindt u elders in deze Schakel. 

Er zal ook gesproken worden over de problematiek van de verkoop 

van één van onze gebouwen en informatie worden gegeven over 

de stand van zaken tot nu toe. 

 

U bent allen van harte welkom. 

 

Afscheidsdienst ds Annemarie van Andel op zon-

dag 5 maart 
 

Deze dienst zal op de reguliere tijd om 10 uur gehouden worden. 

Het was de wens van onze predikant om dit te doen vanuit het 

midden van de eigen gemeente. 

Er zullen een aantal genodigden zijn, en na de dienst zal tijd wor-

den ingeruimd voor een kort officieel gedeelte  

Daarna is iedereen uitgenodigd om in een gezellig samenzijn na de 

kerkdienst afscheid te nemen van ds Annemarie van Andel. 

 

We nodigen iedereen van harte uit om op 5 maart aanwezig te 

zijn. 

 

De kerkenraad 

 



Start Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt 
 

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan.  

Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’.  

Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is?  

Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om 

een financiële bijdrage over te maken.  

Misschien is ook bij u de brief voor Kerkbalans al op de mat geval-

len. Doet u weer mee? 

 

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door 

er in uw omgeving aandacht voor te vragen.  

Zo laat u weten dat u het werk van uw gemeente van belang vindt 

en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is.  

 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 

leden.  

Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 

ruimhartig in.  

In de eerste weken van februari komt een vrijwilliger het formulier 

bij u ophalen.  

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdra-

ge! 



Even voorstellen 

 
Ds. A.G.E. Klap 

 

In 1974 ben ik als predikant bevestigd in de Geref.  

Kerk te Fijnaart.  

Daarna ben ik predikant geweest te Doetinchem ( 1979 – 1985), 

Oosterbeek(1985 – 1996), Terneuzen ( 1996 – 2006) en tenslotte 

ben ik in 2006 weer teruggekeerd naar mijn eerste liefde Fijnaart, 

waar ik in 2010 met emeritaat ben gegaan.  

Van 2006 tot 2012 heb ik ook  nog gewerkt in de Gereformeerde 

Kerk te Anna Jacobapolder.. 

Als afgevaardigde van Zeeuws-Vlaanderen heb ik als synodelid de 

fusie tussen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerk tot 

P.K.N.kerk mee mogen maken. 

Na mijn emeritaat preek ik bijna elke zondag nog ergens in het 

land en één keer per jaar in Parijs. 

Dominee Klap woont in Heikant. 

 

 



Even voorstellen 

 

Mijn naam is Jannica de Prenter.  

Ik studeerde theologie en religiewetenschappen aan de Katholieke 

Universiteit van Tilburg en de KU Leuven.  

Aan het begin van mijn studie, bleek al vrij snel dat mijn interesses 

vooral lagen op het gebied van  exegese en Bijbelwetenschappen. 

Ik wilde alles weten over de Bijbelse talen, de joodse geschiedenis 

en de oud-oosterse cultuur waarin de Bijbel ontstaan is.  

Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend om Bijbelwetenschap-

pen als specialisatie te kiezen.  

Ik koos ervoor om mijn masterscriptie te schrijven over Rachab, 

een prachtig verhaal over een sterke vrouw, die ondanks haar Ka-

naänitische achtergrond weet, dat YHWH de Enige is die heerst 

over de hemel en de aarde (Joz 2:11).  

Vanaf toen heeft het boek Jozua me niet meer losgelaten.  

Want hoe moeten wij vandaag de gewelddadige verhalen over de 

verovering van het heilige land verstaan? Ik wijdde mijn proef-

schrift aan dit onderwerp, en bestudeerde de gewelddadige oor-

logsretoriek in Joz 9-11 vanuit het hedendaagse onderzoek binnen 

de taal- en letterkunde naar ideologisch en gewelddadig taalge-

bruik. 

Naast mijn passie voor de Schrift, heb ik een warm hart voor de 

zorg.  

Ik werk momenteel als geestelijk verzorger voor Tragelzorg.  

Als geestelijk verzorger sta ik mensen met een verstandelijke be-

perking bij in hun geloof- en zingevingsvragen en werk ik samen 

met kerken bij het organiseren van speciale vieringen.  

Daarnaast volg ik in Brussel de predikantenopleiding van de facul-

teit protestantse godgeleerdheid.  

 



 

 

De beslissing om protestantse theologie te gaan studeren is een 

bewuste keuze.  

Als kind groeide ik op met zowel de katholieke en protestantse tra-

ditie.  

Na een jarenlange zoektocht, kies ik ervoor om protestants te wor-

den.  

Ik ben nu lid in de protestantse kerk in Axel, waar in tijdens de 

pinksterdienst belijdenis zal doen.  

Mijn katholieke wortels draag ik met me mee.  

Ik ben dus oecumenisch, in hart en nieren. 

Mijn studietraject in Brussel is eigenlijk een omscholing, en zal in 

die zin maar kort zijn.  

Binnen een jaar hoop ik deze studie te hebben afgerond, zodat ik 

beroepbaar ben als predikant binnen de VPKB. 

Daarnaast hoop ik als gastpredikant in Zeeuws-Vlaanderen actief 

te blijven. 

Jannica heeft verscheidene publicaties op haar naam staan met 

name over Jozua, gewelddadige godsbeelden en oorlogsretoriek in 

de Bijbel. 



Extra diaconale collecte 19 februari 

 
Werelddiaconaat  

 

Vandaag collecteren we voor het wereld-diaconale werk van 

Kerk in Actie.  

Centraal staat het werk van onze partner 

Swantara voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken. 

Deze Indonesische eilanden staan van oudsher bekend om de 

nootmuskaat.  

Meer dan de helft van de bevolking leeft van de 

opbrengsten hiervan.  

De wereldwĳde vraag naar de specerĳ is hoog.  

De boeren op de Noord-Molukken hebben echter 

moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. 

Door het gewelddadige conflict op de Molukken begin deze 

eeuw gingen boeren de nootmuskaat zelf verwerken. 

Hierdoor zĳn problemen ontstaan met een schimmel.  

Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prĳs voor 

de nootmuskaat. 

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bĳ  aan het organiseren en 

trainen van boeren.  

Als resultaat leveren zĳ  een betere kwaliteit nootmuskaat.  

Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor ze sterker 

staan.  

Hun inkomsten verbeteren merkbaar.  

Swantara besteedt in het bĳ zonder aandacht aan vrouwen, omdat 

zĳ  minstens de helft van het werk doen, maar desondanks vaak 

achtergesteld worden.  

Ze ontvangen een lager loon en krĳgen geen leningen om een ei-

gen onderneming op te bouwen. 

 



 

 

In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrou-

wen. Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert.  

Van harte aanbevolen! 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL 89 ABNA 0457 

457 457 

tnv Kerk in Actie ovv collecte Werelddiaconaat. 

 

Hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

Repetities koor 
 

Op dinsdag 7 februari a.s. willen we weer beginnen met  

de koorrepetities. 

Uiteraard voor de Pasmorgen, maar ook aan de afscheidsdienst 

van Annemarie willen we onze medewerking verlenen. 

Zoals gewoonlijk verwachten wij jullie weer allemaal en ook  

eventuele nieuwe zangers(essen) in de Ark te Sluiskil.  

We beginnen om 19.30 uur. 

 

Namens het bestuur, 

Mieke Verplanken. 



Jaardoel diaconie. 

 
Zoals ondertussen wel bekend is, is het jaardoel van de diaconie 

het Rooseveltpaviljoen (voorheen Roosevelthuis) te Doorn. 

Van 29 april t/m 6 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse Zeeuwse  

vakantiereis georganiseerd. 

Voor deze reis komen mensen in aanmerking die lichamelijk be-

perkt zijn, in de brede zin van het woord. 

Vanaf Goes gaat het met twee bussen een rolstoelbus en een ge-

wone bus richting Doorn.  

Op zondag is er een kerkdienst met avondmaal, ook ’s avonds is er 

altijd wat te doen.  

We gaan dit jaar naar Apenheul in Apeldoorn en winkelen  

in Veenendaal.  

Deze reis is geheel verzorgd. 

Kunt u dus niet meer zelfstandig met vakantie of ziet u dit niet 

meer zo zitten omdat u b.v. met een rollator loopt, of wilt u nog 

wat meer informatie dan kunt u terecht bij Mieke Verplanken. 

Als u interesse hebt en u wilt zich aanmelden, dan is 20 februari de 

uiterste aanmeld datum. 

We hopen dat er ook dit jaar weer gasten uit onze gemeente zijn 

die mee willen met deze reis. 

U kunt dan zelf zien waar het geld van het jaardoel voor gebruikt 

wordt. 



 

 

 

 

 

 

 

Het Rooseveltpaviljoen (voorheen Roosevelthuis) te Doorn. 



Wijzigingen in de kerkorde 
 

In 2015 verscheen "Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg". 

In deze beleidsnotitie van de landelijke Protestantse Kerk 

Nederland wordt een visie op de toekomst van de kerk beschre-

ven. De kernwoorden zijn: ruimte, eenvoud en transparantie.  

En de belangrijke thema's zijn: (nieuwe) vormen van kerk zijn, 

onze plaats in de samenleving en de organisatie.  

 

Om al deze veranderingen mogelijk te maken, moet de Kerkorde 

op veel onderdelen gewijzigd worden.  

Dat is werk voor de landelijke Synode, die met voortvarendheid 

het volgende rapport uitbracht: Kerk 2025: een stap verder.  

Daarin worden de concrete wijzigingen beschreven.  

Deze zullen in meerdere delen besproken worden. 

 

Dat bespreken gaat als volgt: de synodebesluiten worden in de 

kerkenraad besproken.  

De kerkenraad geeft zijn mening door aan de classis.  

In deze vergadering van de regionale kerken vindt een gezamenlij-

ke afweging (=consideratie) plaats.  

De classis geeft zijn mening door aan de landelijke Synode.  

 

Over de wijzigingen in de Kerkorde was er op 12 januari j.l. een 

voorlichtingsavond te Hoek.  

Onze kerkenraad was hier voltallig aanwezig.  

In de kerkenraadsvergadering van 9 februari zullen we onze 

mening formuleren.  

In de classisvergadering van 23 maart vindt de consideratie plaats. 

 

 

 



  

 

Het eerste deel van de wijzigingen gaat over: 

er komen 11 classicale vergaderingen (in plaats van nu 75) 

er komt meer ruimte voor nieuwe initiatieven en meer mogelijkhe-

den voor 'open plekken' (=gebieden zonder kerk). 

Later dit jaar volgt deel 2 van de wijzigingen. 

 

Normaal gesproken besteden we in De Schakel niet zoveel 

aandacht aan notities en vergaderingen over regels.  

In dit geval maken we een uitzondering: 

Achter deze zeer korte samenvatting zitten grote veranderingen in 

de kerkelijke organisatie en in de vormen van kerk-zijn.  

Wie meer wil lezen: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/

nieuws/kerk-2025-een-stap-verder 

 

Ook voor ons is het niet alleen een ver-van-ons-bed verhaal.  

De classis Zeeuws-Vlaanderen gaat op in een groter geheel.  

Mogelijk blijft er in onze regio wel een vorm van ontmoeting 

bestaan.  

En over vormen van kerk zijn in onze gemeente Philippine-Sas van 

Gent-Sluiskil al meerdere opmerkingen gemaakt toen we spraken 

over onze toekomst.  

De nieuwe regels bieden daarvoor ruimte. 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/kerk-2025-een-stap-verder
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/kerk-2025-een-stap-verder


Diaconie 
 

Collectes: 

December 2016      € 441,44 

24 en 25 dec. 2016 Kinderen in de Knel € 232,69 

 

 

 

December 2016 

Collecten 

Kerkdiensten      € 402,41 

Extra collecte Pastoraat    €   92,51 

 

Oud papier November 2016   €  611,60 

 

Verjaardagsfonds Phiilippine   €  374,-- 

 

 

Vrijwillige bijdrage 2016 

 

Toezeggingen      €  36.862,04 

Ontvangen                €  34.075,96 

  



Mutaties ledenbestand 
 

Overleden 

 

29-12-2016 Dhr. J.M. Kaijser 

   Schoutstraat 3 4541EH  Sluiskil 

 

09-01-2017 Mevr. C.J.A. Perdaan - Dieleman 

   Drostlaan 52 4541ES  Sluiskil 

 

 

 

Verjaardagen  
 

 

85 jaar 

 

12-02-2017 Mevr. E.A.M. Garskamp - Klerks  

   Westsluis 8 4551BD  Sas van Gent 

75 jaar 

 

13-02-2017 Dhr. M. de Steenwinkel  

   Spuikompark 1 4553BC  Philippine 

 

15–02-2017 Mevr. M.S. Witte - Hamelink 

   Kanaalzicht 27 4541CH  Sluiskil 



Korte berichten. 
 

Inleverdata Schakel 

 

Omdat er nogal eens verwarring ontstond, heeft de redactie 

besloten dat, tenzij anders in de Schakel vermeld wordt, 

de inlever datum voor de copy voortaan de 21e van die maand is. 

 

 

 

Roosters 2017 

 

Aan allen die gebruik maken van het rooster van de kerkdiensten 

zoals ambtsdragers, organisten, lectoren en dergelijke, is het 

rooster voor 2017 digitaal toegezonden.  

Graag een berichtje aan de kerkenraad als het anders is. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

 

In de kerken blijven regelmatig kledingstukken liggen. 

Op dit moment ligt er in Sluiskil nog een mooie pet op zijn 

eigenaar te wachten. 



 

Predikant:  ds. Annemarie van Andel 
 

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  

Met ingang van januari is er namelijk alleen nog op de eerste  

zondag van de maand kindernevendienst met uitzondering van  

januari, juli en augustus. 



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 Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  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 


