




Erediensten 
 
      Mei 
 
Zondag        6 Sluiskil      10.00 uur 
       ds. S. Ketelaar   
      
Donderdag 10 Philippine   Hemelvaartsdag  10.00 uur 
       i.s.m. gem. Hoek 
       ds. J. de Beun 
  
Zondag    13 Philippine         10.00 uur 
       ds. D. Stap 
 
Zondag    20 Sluiskil   Pinksteren Oec. dienst 10.00 uur 
       m.m.v. gez. koor 
       Ds. A. Muller 
        Past. M. Dieleman 
 
Zondag    27 Philippine         10.00 uur 
       ds. D. Stap 
 
     Juni 
 
Zondag         3 Sluiskil      10.00 uur 
       ds. A. Muller  
 
Zondag    10 Philippine         10.00 uur 
       ds. E. Rooze 
 
Zondag       17 Sluiskil      10.00 uur 
       ds. M. van Manen 
Zondag    24 Philippine         10.00 uur 
       ds. M. Vermet 
 
     Juli 
 
Zondag        1 Sluiskil      10.00 uur 
       ds. S. Ketelaar 



Psalm 150 
 
In de psalmen van Israël wordt ons de lofprijzing voorgezongen 
en geleerd.  
Nu zult u misschien denken: in die psalmen wordt toch ook 
geklaagd en gevloekt, geworsteld en gestreden om wat mensen 
moeten dragen? Dat klopt.  
Maar ook het gedempte zingen, het lied in mineur, blijft een lied, 
en uiteindelijk wordt ook dat lied een lofzang, een danklied om 
God die zich niet alleen laat kennen op de hoogtepunten van ons 
leven, maar die ook aanwezig blijkt in diepten van ellende.  
Ook daar gaat in zijn  naam het leven open naar toekomst, ook 
daar licht het visioen op van gerechtigheid en vrede, een aarde 
als woonplaats voor alle mensen. 
 
 
Psalm 150 is de afsluiting van het boek van de psalmen.  
De 150 psalmen zijn in vijf boeken verzameld.  
Aan de laatste psalm van de vier voorgaande boeken is steeds 
een korte lofprijzing toegevoegd, maar de psalm die het laatste 
boek afsluit, psalm 150, is een en al lofprijzing.  
Het is niet anders dan één voortgezet Halleluja.  
De oproep ‘Hallelu’ ‘Looft’, klinkt 12 keer.  
In dat twaalftal wordt aangegeven wat in de laatste regel wordt 
samengevat als: alles wat adem heeft.  
Alles wat adem heeft loof de Heer. 
 
 



 
Er is in het boek van de psalmen gebeden en gevloekt, gezegend 
en gedankt, geroepen uit diepten van ellende en gejubeld op de 
toppen van geluk.  
Als dat alles is gezegd en gezongen loopt het uit op de oproep de 
HEER te prijzen met stem en instrument.  
Psalm 150 is werkelijk een lofzegging van de tweede soort, een 
lofzegging als besluit van alle ervaring en van alle wijsheid.  
 
loof hem om zijn krachtige daden,  
loof hem om zijn oneindige grootheid.  
 
Loof de HEER, want Hij is goed. Op álle plaatsen en momenten 
van het leven, op toppen van geluk maar ook in diepten van 
ellende, laat Hij zich kennen als de God die om mensen bewogen 
is om ons te redden en te bevrijden.  
Hij draagt ons leven, ons hele leven, in zijn liefde en trouw.  
 
En daarom: 
 
Loof hem met hoorngeschal,  
loof hem met harp en lier,  
 
loof hem met dans en tamboerijn,  
loof hem met snaren en fluit.  
 
Loof hem met klinkende bekkens,  
loof hem met slaande cimbalen.  
 
Alles wat adem heeft, loof de HEER.  
Halleluja! 
 
 



 
Nu is er iets moois te vertellen over de opsomming van de 
instrumenten.  
Om te beginnen horen we: ‘loof hem met hoorngeschal’. In het 
Hebreeuws is dat: loof hem met een stoot op de sjofar.  
De sjofar is de ramshoorn waarop de priester blaast.  
De ramshoorn wordt geblazen aan het begin van het nieuwe jaar 
als oproep tot bekering, het maken van een nieuw begin. Mensen 
mogen nieuwe mensen zijn, die ernst maken met Gods liefde en 
trouw en deze gestalte geven in hun leven en samenleven op 
aarde.  
 
Halleluja!  
Loof God in zijn heilige woning,  
loof hem in zijn machtig gewelf,  
 
‘Loof hem met harp en lier’. Harp en lier zijn de instrumenten van 
de levieten in de tempel, de instrumenten van de tempelliturgie. 
Met deze instrumenten wordt de toon aangegeven voor de 
lofzang in het heiligdom, voor de feestvierende gemeente die 
verzameld is om God de eer te geven. 
 
loof hem met dans en tamboerijn,  
loof hem met snaren en fluit.  
 
Loof hem met klinkende bekkens,  
loof hem met slaande cimbalen.  
 
Met de tamboerijn en de dans worden de vrouwen geïntrodu-
ceerd.  
 
 



 
Hoort u wat er gebeurt: er wordt ingezet met de plechtige liturgie 
van de hoge feestdagen, maar binnen de kortste keren danst de 
liturgie de straat op.  
De lofprijzing van de naam van de HEER wordt niet alleen aan de 
mannen voorbehouden, maar ook de vrouwen doen mee.  
En het is niet alleen een zaak van het hoofd en het hart, maar van 
het hele lijf.  
Met de dans worden ook de zinnen geïntroduceerd.  
We zien de rokken zwieren en horen de castagnetten rinkelen. 
Voor de Dordtse vaderen die de Statenvertaling maakten was die 
dans al te frivool.  
Zij veranderden de dans in het orgel: ‘looft hem met de trommel 
en fluit; looft hem met snarenspel en orgel!’ Maar in de bijbel zelf 
wordt echt gedanst.  
Heel het leven wordt omarmd: het sacrale en het profane, ieder en 
alles doet mee.  
 
En zo zien we ze dansen, de stoet zangers en muzikanten van 
psalm 150: een lange rij.  
Vrouwen en kinderen gaan zwierend voorop en ze worden gevolgd 
door heel het volk van zangers en zieners, van grote en kleine 
gelovigen, en ik ben er vast van overtuigd dat achterin de rij ook 
de Dordtse vaderen een voorzichtig huppelpasje wagen.  
Halleluja, looft de HEER, want Hij is goed. 
 
M.J. Wisse 



Voortgang verkiezing van ambtsdragers  
 
In de vorige Schakels hebben wij u geïnformeerd over de 
procedure ‘verkiezing van ambtsdragers’.  
In het laatste bericht schreven we dat we hoopten over te 
kunnen gaan tot bevestiging op Palmzondag 25 maart.  
Er is echter, zoals bekend gemaakt via de afkondigingen bij de 
kerkdiensten, toch gebruik gemaakt van de mogelijkheid bezwaar 
in te dienen tegen de bevestiging van enkele verkozenen.  
Op het moment dat ik dit bericht schrijf is nog niet bekend 
wanneer en met welke inhoud het regionaal college voor het 
opzicht uitspraak zal doen. Wellicht komt er in de loop van de 
maand mei duidelijkheid.  
 
In het licht van deze situatie heeft het breed moderamen 
besloten met ingang van 16 april een interim – kerkenraad te 
benoemen bestaande uit de volgende drie personen: consulent 
ds. Marjo Wisse uit ’s Heer Arendkerke – die daartoe tijdelijk 
extra bevoegdheden krijgt van het breed moderamen -, de heer 
Leen Kamphuis uit Oostburg, die nog tot 1 mei a.s. scriba van de 
classis is en de heer Arie Haasnoot uit Putte.  
De heer Haasnoot heeft een brede bestuurlijke deskundigheid en 
ervaring binnen en buiten de kerk.  
Onderzocht wordt of hij in de komende periode ook voor een 
langere periode van betekenis zou kunnen zijn voor kerkenraad 
en gemeente in de gegeven situatie.  
De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten zal in de 
komende weken, nog verzorgd blijven worden door ambtsdra-
gers vanuit andere gemeenten in de classis. 
Als centraal contactpersoon voor vragen/ mededelingen aan de 
interim – kerkenraad kunt u het beste terecht bij de consulent 
ds. Marjo Wisse.  
 



 
Voor pastorale zaken kunt u ook in de komende periode een 
beroep blijven doen op pastoraal werker Ank Muller. 
Tenslotte is het denk ik goed te vermelden dat in verband met een 
bestuurlijke reorganisatie van de Protestantse Kerk als gevolg van 
het traject Kerk2025 (zie www.protestantsekerk.nl ) met ingang 
van 1 mei 2018 een einde komt aan het bestaan van de classis 
Zeeuws-Vlaanderen waarbij deze opgaat in de grotere classis 
Delta. Deze classis Delta omvat de zes classes van de provincie 
Zeeland en de Zuid – Hollandse Eilanden. M.i.v. 1 mei komt er dus 
ook een einde aan de bemoeienis van het breed moderamen van 
de classis Zeeuws – Vlaanderen met uw gemeente.  
In de eerste weken van de maand mei zal de nieuwe classicale 
vergadering een breed moderamen kiezen die de taken, 
 bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het oude breed 
moderamen, ook voor de gemeenten in Zeeuws – Vlaanderen, 
overneemt. 
 
Voor mij is dit dus een laatste bericht aan u als voorzitter van de 
classis.  
Het was een moeilijk jaar dat achter ons ligt.  
Ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat er door deze crisis heen 
nieuw vertrouwen, hoop en geloof mag groeien in en vanuit de 
gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil.  
En dat hoe dan ook de Liefde van de Levende Christus wegen zal 
blijven vinden tussen mensen, binnen en buiten kerken en 
kerkgebouwen. 
 
Ds. Arie van der Maas 
voorzitter classis Zeeuws Vlaanderen 
apvdmaas@zeelandnet.nl  
06 – 13423121 
 
 



Mag ik me even voorstellen? 
 
In een andere bijdrage in deze Schakel is u meegedeeld dat ik 
benoemd ben tot tijdelijk kerkenraadslid van uw gemeente.  
Graag stel ik me aan u voor. 
Ik ben in 1951 geboren in Katwijk aan Zee, ben getrouwd en heb 3 
kinderen en 4 kleinkinderen.  
Ik woon in Putte (NB), maar ben kerkelijk aangesloten bij de 
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom, waar ik diaken ben.  
In mijn werkzame leven was ik gemeenteambtenaar in leidingge-
vende en adviesfuncties.  
De laatste jaren heb ik een praktijk in coaching en mediation.  
Vele jaren vervul ik al bestuurlijke functies in PKN-gemeenten waar 
ik woonde, en in de classis West-Brabant als voorzitter.  
In verschillende protestantse gemeenten ben ik ingevallen of heb 
ik bemiddeld als tijdelijk hulp nodig was.  
Ik houd ervan, misschien kun je dat een roeping noemen, mensen 
te helpen zelf een kwestie op te lossen, zodat ze daarna snel weer 
zelf hun weg kunnen vervolgen.  
Deels zal ik mijn werk als interim-kerkenraadslid achter de scher-
men doen, deels zullen wij in de toekomst vast in gesprek met 
elkaar komen over de toekomst van de gemeente.  
Ik zie er naar uit u bij gelegenheid te ontmoeten, en hoop op Gods 
zegen voor herstel van de situatie in uw gemeente. 
 
Putte, april 2018. Arie Haasnoot 



Kerkbalans 
 
Met dankbaarheid hebben wij geconstateerd dat door een aantal 
gemeenteleden nog steeds de vrijwillige bijdrage wordt betaald 
zoals men gewend was te doen.  
Door omstandigheden is er dit jaar in de gemeente Philippine – 
Sas van Gent – Sluiskil in de maand januari geen geldwervingsactie 
geweest.  
Daarom zullen sommigen van u hun bijdrage nog niet hebben 
gegeven.  
Anderen houden wellicht hun bijdrage achter totdat er meer 
duidelijkheid is over de toekomst van de gemeente.  
Zoals u begrijpt kan het werk in de gemeente geen voortgang 
vinden zonder de financiële bijdrage van de gemeenteleden. 
Daarom hopen we in september alsnog met de formulieren voor 
kerkbalans bij u langs te komen.  
U hoeft hier natuurlijk niet op te wachten.  
Als u op voorhand, in navolging van anderen, uw bijdrage voor 
2018 geheel of gedeeltelijk alvast wilt overmaken, zouden wij dat 
zeer op prijs stellen! 
In de interim-kerkenraad is de afspraak gemaakt dat we in 2019 
de geldwerving uitstellen tot maart.  
In 2020 hopen we weer zoals gebruikelijk in januari bij u langs te 
komen.  
We hopen op uw begrip en steun in deze zaak. 
 
M.J. Wisse, consulent 



Extra collecte diaconie 
 
Zondag 20 mei Pinksteren 
 
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh 
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om 
christen te worden. 
Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. 
Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad.  
De kerk in het district Mymenssingh (MCCP) ondersteunt kleien 
jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, ondersteunt 
gemeenteleden om hun leef omstandigheden te verbeteren.  
Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vak trainingen en micro-
kredieten om hun inkomen te vergroten.  
Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. 
Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk.  
Op de zondagschool krijgen kinderen bijbelonderwijs.  
Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. 
MCCP wil in 2018 twintig lokale kerken ondersteunen om bloeien-
de gemeenschappen van hoop te zijn. 
 
Doet U mee? Dit kan ook via NL89ABNA 0457 457 457  
 
 
  
 
 
 



Extra collecte diaconie 
 
Zondag 10 juni 
 
Bijen houden biedt jongeren een toekomst 
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelij-
ke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde.  
De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot.  
Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nau-
welijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.  
De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren 
een vakopleiding bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel be-
drukken.  
De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöpera-
ties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.  
Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. J 
ongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te ver-
werven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.  
Dit jaar wil het centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 
400 jongeren trainen in (mensen)-rechten.  
Helpt u mee dit mogelijk te maken?  
 
Dit kan ook via NL89ABNA 0457 457 457 
 



Extra collecte diaconie 
  
Zondag 17 juni 
 
Inloophuis als rustpunt 
In onze hectische samenleving raken nog al wat mensen tussen 
wal en schip.  
Vaak spelen werkeloosheid, gebrek aan inkomsten of psychische 
beperkingen een rol.  
Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer.  
Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn.  
Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een 
maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie DAK (door Aandacht 
Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 
5.000nvrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat 
die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. 
Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar men-
sen gezien en gehoord worden. 
Van harte aanbevolen.  
Dit kan ook via NL89ABNA 0457 457 457 
 



Extra collecte kerkbeheer 
 
Zondag 6 mei 
 
Help de nieuwe kerk in Deventer 
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer.  
Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en bete-
kenis heeft in onze levens hier en nu.  
Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en 
hun plek in de maatschappij.  
Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zĳ 
gelegenheid voor reflectie.  
Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de 
stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk be-
reikt werden. 
De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pio-
niersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op 
zoek zĳn naar actuele vormen van samenzĳn en bezinning, die 
aansluiten bĳ het dagelĳks leven van de huidige generatie.  
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 
0444 444 777 t.n.v.  
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk en Kerkgroei mei. 
 



 
Door een misverstand waren verjaardagen en jubilea van april niet 
in de vorige Schakel vermeld. 
Daarom zijn ze alsnog hier vermeld. 
 
 
Verjaardagen 
 
75 jaar 
 
18-4-2018  Mevr. C. de Groote – Scheele 
   Landstraat 5  4541GB  Sluiskil 
 
 7-5-2018  Dhr. I.W. Riemens 
   Zandstraat 50  4551LH  Sas van Gent 
 
 2-6-2018  Dhr. N.D. Willeboordse 
   Vier Ambachtenstraat 11  4551HA  Sas van Gent 
 
85 jaar 
 
11-6-2018  Mevr. W. de Braal – Jansen 
   Canadalaan 49 4551AK  Sas van Gent 
 



Huwelijksjubilea 
 
45 jaar 
 
6-4-2018  Dhr. W. de Feijter en Mevr. J.M. de Feijter – Zegers 
   Visartstraat 53  4541BA  Sluiskil 
 
50 jaar 
 
30-5-2018   Dhr. J. Dooms en Mevr. L.J. Dooms - den Exter 
    Eilandstraat 8  4553BMPhilippine 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Verhuisd 
 
4-4-2018   Dhr. P. van Bendegem  
    van: Gildestraat 10, 4541GH Sluiskil 
    naar: Alberdingk Thijmstraat 79, 4532CZ Terneuzen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Overleden 
 
29-3-2018  Mevr. C.M. Oppeneer – Hamelink 
    Buitenweg 5, 4551AA Sas van Gent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Overgeschreven 
 
Naar:  Protestantse gemeente te Hoek, 
  Dhr. A.C. de Feijter   
  Wervenweg 13 , 4551MC Sas van Gent 



Koffieochtend 
 
Op dinsdag 24 april zijn wij voor de laatste keer dit seizoen op de 
gebruikelijke manier bij elkaar geweest onder de bezielende leiding 
van ds. Dick Stap.  
Het thema was deze ochtend, wie was Jezus? 
Om dit seizoen af te sluiten willen we nog een gezellige dag samen  
doorbrengen. We willen dit op 7 juni doen. We willen ons dan om 
10 uur met enkele auto's verzamelen bij het busstation in 
Terneuzen. Vandaar uit gaan we richting Breskens om daar koffie 
te drinken. Daarna een strandwandeling met een gezamenlijke 
lunch. 
U kunt zich daarvoor opgeven bij mevr. C. Rammeloo voor dinsdag 
5 juni.  
Ook als u nog nooit meegedaan heeft bent u van harte uitgeno-
digd. 
In het nieuwe seizoen willen we starten op 18 september bij ds. 
Stap thuis. 
Van harte uitgenodigd. 
 



 

Predikant:  vacant 
   consulent: ds. M. Wisse 
 

et ingang van 16 april is een interim – kerkenraad benoemd, 
bestaande uit de volgende drie personen: consulent ds. Marjo 
Wisse uit ’s Heer Arendkerke – die daartoe tijdelijk extra be-
voegdheden krijgt van het breed moderamen -, de heer Leen 
Kamphuis uit Oostburg, die nog tot 1 mei a.s. scriba van de clas-
sis is en de heer Arie Haasnoot uit Putte. D



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 


