




Erediensten 
  
  
     Januari 
  
  
Zondag       1 Philippine      10.00 uur 
     ds. N. Vlaming 
  
Zondag       8 Sluiskil      10.00 uur 
     ds. P. Overduin 
  
Zondag   15 Philippine      10.00 uur 
     ds. A.M. van Andel 
  
Zondag   22 Sluiskil      10.00 uur 
     ds. A.G.E. Klap 
 
Zondag   29 Philippine      10.00 uur 
     ds. A.M. van Andel 
     
  
     Februari 
   
 
Zondag      5 Sas van Gent  De Redoute  10.00 uur 
     ds. A.M. van Andel 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                             
  
 



Een nieuw jaar 
 
We staan aan het begin van een nieuw jaar.  
Dat ervaren we vaak toch als een bijzonder moment, die 
overgang van het ene naar het andere jaar.  
We wensen elkaar geluk, al het goede en nog veel meer.  
Het is eigenlijk niet belangrijk of die wensen realistisch zijn of 
niet. En het gaat ook niet om de al dan niet juiste verwachting of 
een nieuw jaar meer glans en glorie zal kunnen hebben dan een 
eerder jaar.  
We willen uitdrukking geven aan een hoop, die we vaak op dat 
moment van overgang van het ene naar het andere jaar in ons 
voelen.  
Een hoop die niet beïnvloed wordt door wat er in de wereld 
gebeurt. Maar die in dat moment in ons is als een zekerheid en 
die je bemoedigt om elkaar gelukkig nieuw jaar te wensen. 
Hoop op zinvol leven. Hoop dat het leven betekenis zal hebben. 
Hoop dat je er te midden van alles wat er gebeurt en gebeuren 
kan, mag zijn zoals je bent. Hoop dat je gedijen zult, leven mag. 
Het nieuwe van het nieuwe jaar verbleekt waarschijnlijk spoedig 
weer, omdat het leven toch ook gewoon doorgaat.  
De gewone dagelijkse dingen met hun rompslomp. En ook het 
nieuws, waarin de realiteit van deze wereld hard blijft.  
In die realiteit lijkt de hoop soms zo kwetsbaar, zo kansloos. 
Maar het is belangrijk dat die hoop, van dat moment dat je 
elkaar gelukkig nieuw jaar wenst, je dan toch bijblijft.  
Dat die hoop op zinvol leven, ongeacht wat er gebeurt, toch in je 
blijft.  
Daartoe staat in de kerk het gezamenlijk lezen uit de bijbel 
centraal. Dat woord van God dat in zo veelkleurige verhalen tot 
ons komt.  
Dat woord dat altijd wil inbreken in de realiteit van ons leven en 
opnieuw die hoop wil wekken.  
 



 
 
Hoop op vrede, hoop op verzoening tussen mensen en volkeren. 
Petrus zegt het in zijn eerste brief zo: “Heiligt de Heer, de 
Gezalfde, in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan al wie 
u een woord vraagt over de hoop die in u is.” (1 Petrus 3: 15).  
Vaclav Havel verwoord het in een gedicht aldus: 
 
“Diep in onszelf dragen wij de hoop. 
Als dat niet het geval is, 
is er geen hoop meer. 
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet voorspellen 
of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
 
Hoop 
in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
 
Z.o.z. 
 
 
 



 
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen 
omdat het kans van slagen heeft. 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme. 
Evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
ongeacht de afloop, 
het resultaat.” 
 
Gelukkig nieuw jaar en een hartelijke groet, 
 
Annemarie van Andel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie wenst u een goed en gezond nieuwjaar. 



Meeleven 
 
De maand december ligt achter ons.  
Een maand waarin het licht van de zon minder werd, maar de 
boodschap van Kerstmis, Licht in het duister, zich spreidde en 
gevierd werd, in kerk en wereld.  
Nu een nieuw jaar is begonnen mogen we onze gedachten en ons 
gebed richting laten geven door dit Licht.  
Het bemoedige ons tot meeleven met wie in zorg zijn.  
Enkelen van hen, leden van onze gemeente, noemen we hier. 
 

Dhr. Garskamp uit Sas van Gent werd een tijdje terug opgenomen 
in Zorgcentrum de Vurssche te Axel. Zijn echtgenote blijft achter in 
Sas van Gent. In al het verdriet wensen we hen veel moed en 
sterkte toe. 
 

We leven mee met mw. van Cadsand uit Sluiskil.  
 

Mw. Hofman, ook wonend in Sluiskil, hoopt op herstel en 
beterschap, maar dat gaat helaas traag. 
 

Mw. Bergsma uit Sas van Gent werd opgenomen in het ziekenhuis 
te Terneuzen. Ze is nu weer thuis om verder te herstellen. 
 

Mw. Janey de Geus uit Philippine zag zich vlak voor de feestdagen 
opnieuw geconfronteerd met zorgen om haar gezondheid.  
 

We wensen elk van hen en een ieder die het niet goed gaat van 
harte beterschap, maar bovenal al het goede.   
 

In de afgelopen maand verloren Heleen en Paul Vink hun 
schoonmoeder en moeder, na een lang ziekbed. Zij stierf op 9 
december. We condoleren hen met dit verlies en leven met hen 
mee in al hun zorgen. 
 
           Z.o.z. 



 
Als wens voor het nieuwe jaar geven we u de zegen door uit het 
Iona Abbey Worship Book. 
 
In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD. 
In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 
Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
THUIS TE BRENGEN. 
AMEN. 
 
 
Thema koffieochtend 
 
Dinsdagmorgen 10 januari van 10.00 – 11.30 uur. 
Op verzoek zal het gesprek gaan over de positie van vrouwen in 
het tweede testament en dan m.n. door de ogen van Paulus.  
In zijn brieven en de brieven die aan hem worden toegeschreven 
staan uitspraken die voor vrouwen in deze tijd moeilijk 
aanvaardbaar zijn.  
Hoe moet je zulke teksten lezen en verstaan?  
Hebben ze in deze tijd nog wel betekenis? We zullen één van 
deze teksten lezen en bespreken: 1 Timoteüs 2.  
Het verdient aanbeveling de hele eerste brief aan Timoteüs te 
lezen. Dat geeft een indruk van de samenhang waarin gesproken 
wordt over de positie van vrouwen.  
De Thema-Koffieochtend zal plaatsvinden bij  
mw. Marleen Dieleman, Rentmeesterstraat 25 te Sluiskil. 
 



Van de kerkenraad 
 
In de vergadering van december is in de kerkenraad gesproken 
over de opengevallen functie van voorzitter. Er is gekozen om een 
interim-voorzitter te benoemen voor een beperkte periode. 
Ondergetekende heeft deze taak op zich genomen nadat de 
voltallige kerkenraad zich hierover positief heeft uitgesproken. 
In de vergadering is ook gesproken over de problematiek van de 
verkoop van een van onze gebouwen.  
De kerkenraad vindt het belangrijk, dat besluiten hierover worden 
opgeschort, totdat de rust is weergekeerd en het onderling 
vertrouwen in de colleges is teruggekeerd. 
 
Deze vergadering was de laatste voor twee van onze diakenen. Ina 
Verpoorten en Harry van Quekelberghe hebben te kennen gegeven 
hun taak als diaken neer te willen leggen.  
Beiden hebben hun taak als diaken heel lang en met grote inzet 
vervuld.  
Ina heeft een groot deel van de tijd het ambt bekleed van 
penningmeester van de diaconie. De laatste tijd was zij ook 
adviseur van de penningmeester van kerkbeheer. Als leidster van 
de kindernevendienst werd er ook nooit vergeefs een beroep op 
haar gedaan. Zij heeft nog vele andere taken vervuld in onze 
gemeente, die wij niet allemaal kunnen noemen.  
Ina heeft te kennen gegeven om samen met Joke Zegers de 
kindernevendienst te blijven doen. Dat stellen wij zeer op prijs. 
Ook Harry heeft een lange staat van dienst. In het verleden heeft 
hij het ambt van ouderling bekleed en is een periode scriba 
geweest. Na een korte “vrije” periode is hij diaken geworden. Ook 
hij heeft vele andere werkzaamheden in dienst van onze gemeente 
gedaan. 
 



 
 
Wij hebben Ina en Harry op gepaste wijze in onze vergadering 
bedankt voor alle inzet en collegialiteit in de kerkenraad. 
Mede namens u allen in onze gemeente wil ik hen bedanken voor 
al hun werk in onze gemeenschap.  
 
Er zijn meer mensen, die afscheid nemen. Wij willen Ineke van 
der Brugge bedanken voor haar inbreng als lector en voor haar 
bezoekwerk.  
Dick van Nes neemt afscheid uit het college van kerkbeheer. 
Daarnaast zet hij zich al lang in als koster van Philippine.  
Gelukkig wil hij de laatste taak nog even volhouden.  
Wij zijn daar dankbaar voor.  
In een dienst van aantreden en afscheid in de komende periode 
zullen wij binnen de kring van onze gemeente onze dank 
uitdrukken. 
 
Het is noodzakelijk dat het college van diakenen op korte termijn 
kan worden uitgebreid. Het is, nu er nog twee diakenen zijn, 
moeilijk om alle taken in te vullen.  
Wij hopen dat er binnen de gemeente mensen zijn, die zich 
geroepen voelen diaken te worden.  
 
In januari zal de vergadering van de kerkenraad plaatsvinden op 
donderdagavond 19 januari, een week later dan aanvankelijk 
gepland. De Classis heeft namelijk op onze ‘vaste’ vergaderda-
tum, 12 januari, een speciale vergadering in classicaal verband 
uitgeschreven waarvoor alle leden van de kerkenraden in Zeeuws 
Vlaanderen zijn uitgenodigd.  



 
 
Het belangrijkste onderwerp van deze avond is presentatie en 
toelichting door Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen ds. 
Sophie Bloemert van de in december 2016 aan de kerkenraden 
toegezonden door de synode voorgestelde kerkordewijzigingen in 
verband met Kerk 2025. Dit mogen we niet missen. Daarnaast is 
het een gelegenheid om collega’s van andere gemeenten te 
ontmoeten. 
 
Namens alle leden van de kerkenraad wens ik iedereen 
                    
      GEZEGENDE KERSTDAGEN EN ALLE GOEDS VOOR 2017 
Anastasia Neeteson- Leeuwangh 
 
Bemiddeling 
In dit bericht laten we u weten dat ds. Henk van de Berg, in zijn 
rol als bemiddelaar, in de afgelopen periode gesprekken heeft 
gevoerd met leden van de kerkenraad, van het kerkbeheer en 
enkele gemeenteleden.  
Ondersteund door deze brede informatie is een volgende stap in 
voorbereiding. Dat is het gesprek in de verschillende colleges van 
onze gemeente o.l.v. ds. Henk van de Berg.  
In dit stadium kan daarover verder nog niets gezegd worden.  
We hopen u in een volgende Schakel te kunnen berichten over zijn 
adviezen aan het adres van de kerkenraad en het kerkbeheer ter 
voorkoming van onderlinge verstoringen van verhoudingen. 
Intussen gaan in de kerkenraad en het kerkbeheer de ‘gewone’ 
werkzaamheden door. Want de voortgang van en het welzijn van 
onze gemeente is voor ons allen belangrijk. 
 
AMvA 
 



 
Grensoverschrijdende Oecumenische viering in Week van 
Gebed 
 
Vrijdagavond 20 januari 
Aanvang: 19.00 uur 
Plaats: Protestantse kerk te Philippine 
Thema: “Jouw hand, mijn glimlach.” 
In de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, 15-22 
januari, werken de Elisabeth Parochie, de Parochie van Assenede
-Evergem-Zelzate en onze gemeente weer samen.  
Dit jaar hebben de Duitse kerken de gebedsweek voorbereid.  
Op hun voorstel zal deze week in het teken staan van verzoening 
en terugblikken op 500 jaar Reformatie.  
Zij kozen als centrale schriftlezing 2 Korintiërs 5: 14-20, waar 
Paulus spreekt over de liefde van Christus die mensen drijft. Dirk 
Gudde, voorzitter Raad van Kerken: ‘We bidden dat deze 
drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.  
In de viering zullen pastor Niek van Waterschoot, pastor 
Emmanuel Vidts en ds. Annemarie van Andel voorgaan. 
We hopen op een 
gezegende viering en 
goede onderlinge 
ontmoetingen. Van harte 
welkom. 
 



 



HANNA WAPENAAR is weer terug uit Zuid Afrika!  
 
Ze werkt sinds januari 2015 als uitgezonden medewerker van Kerk 
in Actie bij het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg.  
In onze regio zal ze van 15-19 januari op initiatief van lokale ZWO 
commissies diverse gemeenten bezoeken.  
Hanna heeft er zin in en ziet uit naar ontmoetingen met reeds be-
kende en nog niet gekende gemeenteleden. Over de inhoudelijke 
voorbereiding op Presentaties en Bijbellezen in de context zegt ze 
zelf:  
 
“Nu ik weer even terug ben in Nederland, ben ik blij dat ik in de 
gelegenheid ben om wat over mijn werk bij het Ujamaa Centrum 
in Zuid Afrika te komen vertellen. Tijdens het tweede jaar van mijn 
uitzending heb meer inzichten gekregen in de culturen, geloven en 
samenleving. Hoe sta je als gelovige, als Christen, in de samenle-
ving? Wat is je roeping? 
Door de bijbel heen lopen lijnen van stagneren en losbreken, be-
zinnen en actie ondernemen, vestigen en op reis gaan. Telkens als 
het volk compleet vast zit in mensgemaakte structuren stuurt God 
profeten om aan te kaarten waar het niet goed zit. Het leven van 
een profeet is niet makkelijk want het gaat in tegen de bekende 
structuren. Het Ujamaa Centrum volgt een profetische theologie, 
daar wil ik het graag dit jaar met jullie over hebben.” 
 
In dit bericht is het van belang uw aandacht te vestigen op dins-
dagavond 17 januari.  
Op initiatief van ds. Arie van der Maas en ondergetekende is Han-
na uitgenodigd om leiding te geven aan een avond over Bijbelle-
zen in de context in het licht van een profeet.  
De avond vindt plaats in de Protestantse kerk te Hoek en begint 
om 19.30 uur. 
We hopen van harte op uw belangstelling! 



 

 
 
 
Andere gelegenheden om een Presentatie of Bijbellezen in 
de context o.l.v. van Hanna bij te wonen: 
 
Zondag 15 januari vanaf 10.00 uur te Terneuzen 
Waar:  Opstandingskerk te Terneuzen 
  Bellamystraat 7, 4536 AK  
 
Programma: 
10.00 uur kerkdienst m.m.v. Hanna Wapenaar 
12.00 uur  start presentatie Hanna en gesprek 
13.00 uur  lunch voor leden ZWO commissies en diakoniën 
14.00 uur  einde bijeenkomst 
 
          Z.o.z. 



 
 
Maandag 16 januari om 15.30 – 17.00 uur te Axel  
Bijbellezen in de context 
Waar:  Jeugdruimte van de PKN Kerk te Axel 
  Koestraat 2, ingang Passage 
 
 
Woensdag 18 januari om 18.00 uur te Oostburg 
“Samen eten in de kerk” te Oostburg 
Belangstellenden uit de regio zijn welkom 
Voor informatie en aanmelding:  
 mw. Willy Kamphuis (Telefoon 0117 462145) 
 mw. Pytsje Simpelaar (pytsje@zeelandnet.nl)  
 
 
Donderdag 19 januari om 19.30 uur te Hulst 
Ontmoeting op initiatief van PG Oosthoek te Hulst 
Waar:  protestants kerkgebouw te Hulst 
  Houtmarkt 11, 4561 CX  
 
Programma: 
19.15 uur  inloop met koffie/thee  
19.30 uur  presentatie over Hanna’s werk bij het Ujamaa Centrum  
20.15 uur  pauze  
20.30 uur  kennismaken met “bijbellezen met andere ogen”  
21.30-22.00 uur  gezellige afsluiting  
Belangstellenden uit de regio zijn welkom  
 



Vesperdiensten 
 
Al lange tijd houden we in de 40-dagentijd vesperdiensten in Phi-
lippine. 
Vrijwilligers uit onze gemeente en de katholieke parochie bereiden 
de vespers voor. 
Vijf keer worden deze diensten gehouden.  
Ook dit jaar willen we de traditie voort zetten.  
De voorbereiding vindt gezamenlijk plaats en het thema van de 
diensten wordt samen met de hele groep uitgediept. 
Het is noodzakelijk, dat we een minimum aantal deelnemers heb-
ben van 10. 
Ik wil een beroep op u doen om u op te geven om mee te doen. 
U kunt u opgeven bij Paula van Harn. 
Tel: 491863 of paulavanharn@hotmail.com 
 
De vespercommissie 
 
Bedankt 
 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de lieve en goede 
wensen, de vele kaartjes en attenties die we mochten ontvangen 
rondom ons huwelijk.  
Het was een bewuste keuze om de inzegening te laten plaatsvin-
den tijdens een reguliere dienst in het midden van de gemeente. 
Jullie aanwezigheid heeft 4 december 2016 tot een heel bijzonde-
re, onvergetelijke dag gemaakt.  
Wij hebben ervaren dat de gemeente warm met ons meeleefde op 
belangrijke momenten in ons leven.  
Nogmaals onze dank, en onze beste wensen voor iedereen in dit 
nieuwe jaar dat voor ons ligt. 
 
Bart Kindt en Margriet Rous 



Extra collectes kerkbeheer 
 
Zondag 15 januari 2017  
Oecumene 
In een tĳd waarin tegenstellingen steeds groter lĳken te worden, is 
het belangrĳk om te zoeken naar saamhorigheid en verbinding. Op 
allerlei manieren werkt onze Protestantse Kerk dan ook aan 
oecumene, hier in Nederland en wereldwĳd. Voor dit bĳzondere 
doel collecteren we op zondag 15 januari. In de Wereldraad van 
Kerken werken honderden 
verschillende kerken samen, waaronder de Protestantse Kerk. 
Zeker in schrĳnende situaties 
vol spanning zoals in Syrië, Irak, of Sudan is samenwerking 
noodzakelĳk bĳ het bouwen aan 
een vreedzame samenleving. Ook in Nederland heeft de 
Protestantse Kerk verbinding hoog in het vaandel staan. Samen 
met 15 andere kerken is de Protestantse Kerk lid van de Raad van 
Kerken. De Raad vervult een belangrĳke rol als gesprekspartner 
voor de overheid over actuele thema’s als sociale samenhang en 
zorg voor kwetsbare mensen. Binnen de Raad van Kerken werkt de 
Protestantse Kerk ook mee aan de landelĳke week van gebed in 
januari en aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Tĳdens 
deze Pelgrimage getuigen de kerken samen van het geloof dat ons 
oproept om de gerechtigheid, vrede en heelheid van 
de schepping te zoeken. De Protestantse Kerk ondersteunt nog 
meer initiatieven die bĳ dragen aan verzoening en verbinding, 
zoals SKIN, Samen Kerk in Nederland, een 
landelĳke vereniging van internationale en migrantenkerken. De 
opbrengst van deze 
collecte gaat naar dit belangrĳke, verbindende werk van de 
Protestantse Kerk.  
Van harte aanbevolen. 
 



 Zondag 22 januari 2017 
 
Catechese en educatie 
De collecte van 22 januari is bestemd voor catechese in de 
Protestantse Kerk. 
Veel kerken zoeken naar de juiste vorm voor catechese en kloppen 
met hun vragen aan bĳ JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Vragen zoals: Hoe zorg ik dat catechese leuk is, maar ook 
leerzaam? We willen iets nieuws, maar welke methode moeten we 
kiezen? Jongeren hebben het druk. Hoe zorgen we dat ze weer op 
de catechese komen? JOP helpt kerken bĳ deze vragen. Door 
trainingen, advies en het ontwikkelen van materiaal. Met uw steun 
kan JOP in 2017 een nieuwe methode ontwikkelen voor het 
tienerwerk! Catechese in de plaatselĳke kerk is van groot belang. 
Want tĳdens catechese leren jongeren de basis van navolging van 
Jezus Christus. Dat is van grote waarde! Dankzĳ uw bĳdrage kan 
JOP kerken blĳven helpen met catechese. Ook in de toekomst 
willen we het goede nieuws van Jezus Christus blĳven delen met 
de nieuwe generaties. Daar collecteren we voor.  
Van harte aanbevolen 
 
 
Uw kerkbeheer 



Thema Kerkbalans 2017 ‘Mijn kerk verbindt’ 
 
In januari gaat de actie Kerkbalans van start.  
Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’.  
Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage.  
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhan-
kelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van 
mensen zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?  
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in.  
In de eerste weken van januari komt een vrijwilliger het formulier 
bij u ophalen.  
 
 
Administratie 
 
NOVEMBER 2016 
 
Collecten 
 
 Kerkdiensten     €  228,07 
  
 Oud papier Oktober 2016   €  572,--- 
 
 Verjaardagsfonds Philippine  €    79,--- 
 
     
    Vrijwillige bijdrage 2016 
 
     Toezeggingen     €  36.542,00 
 Ontvangen     €  31.063,93 
 



Wijziging opzet kindernevendienst 
 
Zoals al in de Schakel van december aangekondigd werd, zal met 
ingang van dit jaar de opzet van de kindernevendienst wijzigen. 
Tot nu toe was er elke zondag voor de kinderen de mogelijkheid de 
kindernevendienst te bezoeken tijdens de kerkdienst.  
Het zal ook u niet ontgaan zijn dat er de laatste jaren soms wel en 
soms geen kinderen zijn.  
Na onderling overleg, hebben we aan de kerkenraad voorgesteld, 
dat er voortaan elke eerste zondag van de maand (m.u.v. januari, 
juli en augustus) kindernevendienst aangeboden wordt. 
Ook op de andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom.  
In het besef dat het soms wel erg moeilijk voor kinderen kan zijn 
wat er in de kerk verteld wordt en dat het daardoor ook lang kan 
duren, willen we voor de kinderen een ontdekkist plaatsen in de 
kerk, waarin boekjes, kleurplaten, stiften, kleurpotloden enz. zitten, 
waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse 
thema’s.  
Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf. 
In Sluiskil komt er in de buurt van de kerkenraadsbank een tafel in 
de kerk te staan, waaraan de kinderen, als ze dat willen, tijdens de 
uitleg van de bijbel, met de ontdekkist aan de gang kunnen.  
In Philippine zal de kist voorin de rechtse bank komen te staan.  
We hopen met deze werkwijze een alternatief aan te bieden voor 
de overige zondagen, waarop geen kindernevendienst meer aange-
boden wordt. 
 
Ina, Joke en Marie-Claire 
 
 
 
 



 Verjaardag fonds Sluiskil  

Mevr. De Bruijne    1  € 7,00 
Mevr. Dieleman    3  €19,00 

Mevr. De Bruijne    4  €30,00 
Mevr. Dieleman    1  €  5,00 

Mevr. De Bruijne    8  €55,00 
Mevr. Dieleman    5  €28,75 

Mevr. De Bruijne    4  €21,00 
Mevr. Dieleman    3  €25,00 

Mevr. De Bruijne    5  €40,00 
Mevr. Dieleman    1  €20,00 

Mevr. De Bruijne    4  €20,00 
Mevr. Dieleman    1  €  5,00 



Diaconie 
 
Collectes:  
September     €   77,60 
Oktober      € 247,98 
Gift via bank     €     5,00 
November      € 173,97 
 
Extra collectes: 
18 sept.  
Steun de kerk in het Midden-Oosten € 108,80 
Gift via bank     €   60,00 
Totaal      € 168,80 
16 okt. Werelddiaconaat   €   77,60 
6 nov. Najaarszendingscollecte  €   71,01 
 
Nagekomen gift oogstdienst t.b.v. Dorcas Voedselactie € 10,00, zo-
dat de totale opbrengst  uitkomt op € 364,50.   
Door de diaconie is dit aangevuld tot € 400,00 
 
Jaardoel Roosevelthuis: 
Tussenstand      € 365,91 
Gift       € 152,50 
25-9-2016      €   45,15 
30-10-2016     € 140,97 
27-11-2016     €   61,66 
Gift       € 100,00 
Nieuwe tussenstand    € 866,19 
 
In januari en februari collecteren we op de laatste zondag van de 
maand nogmaals voor het jaardoel.  



Wat is Kerkbalans 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Neder-
land.  
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op 
de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdra-
ge.  
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te 
geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt.  
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de 
generaties voor en na ons.  
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen 
die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt 
te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.  
Geef aan Kerkbalans. 
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 
februari. 



De recordpoging is onderdeel van het Landelijk Inluidmoment van 
de actie Kerkbalans. 
Het programma begint zaterdag 21 januari om 12.00 uur in de 
Domkerk in Utrecht.  
Direct na de recordpoging klinken om 13.00 uur de klokken van de 
kerk op het plein, en van andere kerken in de stad.  
Tegelijkertijd klinken door heel Nederland in meer dan 100 steden 
en dorpen kerkklokken, als start van de grootste fondsenwervende 
actie van Nederland.  
Deze klokken luiden de actie Kerkbalans gezamenlijk in. 
 
 
 

 
 
 
 
De actie Kerkbalans is een jaarlijkse campagne van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk 
in Nederland.  
Met Kerkbalans vragen lokale kerken hun leden om een financiële 
bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. 



AMNESTY   INTERNATIONAL   KAARSENVERKOOP 
 
Op de zondagen 20 november en 11 december heb ik na de dienst 
kaarsen en kaarten verkocht t.b.v Amnesty International. 
Het is altijd weer fijn om te merken dat iedereen zich zo betrokken 
toont. Ook dit jaar was de opbrengst weer verrassend groot nl. 
332,05 euro 
Waarvoor bij deze mijn hartelijke dank en waardering. 
 
Namens Amnesty International, 
Marieke Villerius 



 

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  



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 


