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Hou vol!
“Ik hoop dat de brief jullie moed geeft. Ik wilde jullie laten zien
hoe goed God is. Daarop moeten jullie blijven vertrouwen.”
1 Petrus 5: 12b (Bijbel in Gewone Taal)
We leven in de Paastijd. Het Paasfeest is, in gemeenschap met
de wereldwijde kerk gevierd, voorafgegaan door de 40 – dagen
tijd.
Een periode in kerk, liturgie en geloofsleven van extra concentratie op wat het betekent leerling van Jezus te zijn.
In deze schakel mag ik als consulent en ‘buurdominee’ uit Hoek
enkele woorden ter overdenking en inspiratie schrijven.
En daarvoor ga ik graag te rade bij enkele gedachten uit de
eerste Petrus brief.
Een document uit de vroegste geschiedenis van de kerk, een
brief ter bemoediging, bij het leerling van Jezus zijn.
Hou vol.
Misschien zijn deze twee woordjes wel de kortst mogelijke
samenvatting van de eerste Petrus brief. Hou vol.
Er is heel veel aan de hand, om jullie heen en in jullie zelf, in de
kerk en in de wereld, waardoor je zou kunnen afhaken, los laten.
Maar: hou vol.
De christenen waarvoor Petrus schreef, of waarschijnlijk degene
die dat in zijn naam deed, leefden zo’n 30 tot 60 jaar nadat de
beweging van Jezus van Nazareth op gang is gekomen.
De tweede helft van de eerste eeuw.
Die woorden ‘hou vol’ hebben ze hard nodig.
Want het geloof, de nieuw ontvangen ervaring wie God is, het
inzicht, de beleving, dat Liefde en Licht daarbij voorop gaan,
wordt
inmiddels
behoorlijk
op
de
proef
gesteld.

De verhalen over Jezus, over hoe hij leefde met zijn leerlingen,
hoe hij zich in grenzeloze liefde overgaf, de verhalen over wat hij
mensen leerde aan nieuwe inzichten over God en zijn koninkrijk,
over geloven, over goed leven, het is al weer zo lang geleden.
En de mensen, de samenleving om hen heen… In het beste geval
worden ze getolereerd maar begrepen worden ze niet of
nauwelijks.
En ja meestal weten ze zelf ook niet goed uit te leggen waarom ze
nou zo aangetrokken worden door deze nieuwe vorm van het
joodse geloof waar ook niet-joden in kunnen meedoen.
Ze zijn maar met weinigen, groepjes van 10, 20 soms 30
mensen….
En er zijn ook zoveel andere benaderingen van leven en geloven
om hen heen. Zou het allemaal wel waar zijn wat die apostelen
zoals Petrus en Johannes en Paulus verkondigen.
En wáár zijn…. wat is waar zijn? Als het waar is heeft het dan ook
betekenis.
Voor hen?
En los daarvan, nou ja los, intussen lijkt het hen ook gaandeweg
meer te gaan kosten.
Ze worden er steeds vaker ook op aangekeken.
Want ja, ze doen niet op alle onderdelen van de samenleving mee.
Ze maken in bepaalde gevallen andere keuzes.
En dat wordt hun soms kwalijk genomen.
En daarbij loopt het ook wel eens uit de hand.
Krijgen zij de schuld.
Omdat ze de goden van het sociale en economische bestel niet
langer dienen zeggen anderen weer dat het hun schuld is dat
dingen fout gaan.
En ze kennen de voorbeelden in de kring van familie en vrienden.

Mensen die eerst meededen in de beweging van Jezus maar nu
toch andere wegen zijn gegaan.
En het gaat ze goed.
Soms bekruipt hen wel eens de gedachte: waarom doen we dit
eigenlijk? gebruiken.
Niet dat er nou een gevoel van kommer en kwel overheerst bij
mij als ik naar de kerk van deze dagen of naar mijn eigen
geloven en leven kijk.
Nee, er gebeuren mooie dingen. Nieuwe initiatieven.
Of jarenlange liefdevolle trouw van mensen voor goede dingen.
En in ons vrije Nederland moeten we zeker ook niet te
dramatisch doen dat we als christenen buiten gesloten, of sterker
nog, onderdrukt zouden worden.
Wat dat betreft zijn er kerkgemeenschappen in andere landen die
de consequenties van het christelijk geloof veel sterker aan de
lijve ervaren.
Maar toch is er ook bij ons wel veel aan de hand waardoor we
het “hou vol” en ook de verdere inhoud die meekomt goed
kunnen gebruiken.

Maar ten diepste om één ding: Om leven, om goed leven voor
alle mensen.

Het lijkt wel, zo proef ik, alsof in of misschien wel door de crisis
waarin de kerk in Noord West Europa zich bevindt, steeds
eenvoudiger en helderder toch weer in beeld komt waar het om
gaat.
Dat veel rim – ram van organisatie en cultuurtjes en regels van
minder belang aan het worden zijn.
Dat we behoorlijk wat ballast kwijt raken en dat door kerken heen,
en zeker ook buiten de bestaande kerken om trouwens, mensen
elkaar en de grote waarde van het evangelie ontdekken of
herontdekken en serieus inzetten op het leerling zijn, het navolger
zijn van Christus.
Met verschillende accenten, maar dit is wel een belangrijke rode
draad.
Velen herontdekken de kern.

En als het dan daarom gaat, om dat gedrag, om die levensstijl, ook
dan vallen tijd en ruimte weg en klinkt bijvoorbeeld de eerste
Petrus brief alsof hij aan ons geschreven is.
Het gaat niet om ingewikkelde theologische verhandelingen.
Om groots opgezette campagnes of slimme redeneringen waarmee
het gelijk van het christelijke geloof ten opzicht van andere geloven of andere levensbeschouwingen aangetoond wordt.
Geen gehakketak.
Het gaat om de eenvoud van geloven: Wees eensgezind, leef met
elkaar, heb elkaar lief, wees barmhartig en bereid de minste te
zijn.
Dat is de beweging die Jezus met zijn leven en met zijn leerweg op
gang heeft gebracht.
Als ruimte scheppende vernieuwing van de godsdienst, de dienst
aan God.
Als vormgeving van het goede leven, vormgeving van, deelhebben
aan de nieuwe wereld, aan de betere wereld van God.
Zijn Koninkrijk.
Vergeld geen kwaad met kwaad.
En als je wordt uitgescholden? Scheld dan niet terug.
Zegen juist, ofwel spreek goede woorden, levenswoorden, opdat je
ook zelf zegen ontvangt.
Doe dat, leef zo in navolging van Jezus Christus zegt de apostel,
eer hem zo met heel je hart.
En als iemand je vraagt waarop de hoop die blijkbaar in je is
gebaseerd is, wees dan bereid je te verantwoorden.
Ik hoor er in, dring je verhaal, dring je geloof niet op aan anderen.
Laat zien door je leven, door je gedrag en houding wat Christus
betekent voor je.
En valt dat op, wordt er naar gevraagd, vertel dan waarop het
gebaseerd is. En als je dat doet, doe het dan zachtmoedig, met
respect, ook als dat

betekent dat het je wat kost, dat het je op een weg van lijden
brengt.
Denk dan aan Jezus, aan Christus, die je is voorgegaan op die
weg.
Een weg die lijden kende, overgave, maar die door alle dingen
heen een weg van het leven werd.
Want, zo schrijft de brief, naar het lichaam werd hij gedood maar
naar de geest tot leven gewekt.
Zo wordt niet alleen aan de lezers en hoorders in de eerste eeuw
maar ook aan ons een richting gewezen en hoop geboden.
Is er voor de kerk, ook in dit gebied toekomst? Concreter: zullen er
ook in de komende decennia in dit deel van de wereld, concreter in
Zeeland en in Zeeuws-Vlaanderen geloofsgemeenschappen blijven?
Jawel, als de richting van het leerling zijn van Jezus, het discipel
schap opnieuw of voor het eerst gevonden wordt en vol gehouden
wordt.
Hoe die geloofsgemeenschappen ofwel hoe die kerk er uit komt te
zien?
Ik zou het niet precies weten al zie je hier en daar, zo denk ik
soms, nieuwe contouren ontstaan.
Misschien wel weer sterk gelijkend op die gemeenten uit de eerste
eeuw.
Groepjes van 10, 20, 30 mensen die elkaar vasthouden.
Omdat ze weten dat ze op één of andere wonderlijke wijze vastgehouden worden.
Vastgehouden woorden door dat verhaal van Jezus, die, ja inderdaad, naar het lichaam gedood werd maar naar de geest tot leven
gewekt en zo als Levende voor ons uitgaat.
Ds. Arie van der Maas

Van de kerkenraad
Voor de kerkenraadsvergadering van 20 april was ook onze consulent ds A. van der Maas uitgenodigd.
Hij heeft kennisgemaakt met de leden en uitgelegd wat de taak
van een consulent inhoudt. Hij woont de kerkenraadsvergaderingen en de vergaderingen van het moderamen bij. Ook begeleidt de
consulent het beroepingswerk, indien dat aan de orde is. Het pastoraat is geen onderdeel van zijn taak. We zoeken een oplossing
voor het pastoraat.
We hebben tijdens de vergadering teruggekeken op de erediensten in de afgelopen periode. De diensten in de Stille Week zijn
goed bezocht en waren indrukwekkend. Op Paasmorgen was een
mooie kerkdienst , mede door de medewerking van het koor. We
willen alle mensen, die hebben meegewerkt aan de diensten, hartelijk dankzeggen voor hun medewerking. Ds Freund en dr Jannica
de Prenter, de bloemschikgroep, de organisten en het koor olv Piet
Hamelink, de kindernevendienst en alle anderen die hun steentje
hebben bijgedragen.
We zijn rijk met zo’n groot vrijwilligerscorps.
In de vergadering is aan Levien Hamelink ontheffing verleend van
zijn taak als ouderling. Om persoonlijke redenen heeft hij aangegeven zijn ambt te willen neerleggen.
De kerkenraad betreurt het besluit, maar respecteert zijn keus.
Wij willen hem hartelijk danken voor al het werk, dat hij voor onze
gemeente heeft gedaan.
We willen allen in onze gemeente, die door ziekte of verlies, door
verdriet en pijn worden getroffen, veel sterkte toewensen.
Dat het Licht van Christus mag schijnen op hun pad.

Anastasia Neeteson-Leeuwangh, interim-voorzitter

Heilige doop op zondag 21 mei
Cees en Ilse de Greef hebben de Heilige Doop aangevraagd voor
hun dochter Karlijn Sophie, geboren op 13 februari j.l.
De bediening van de Heilige Doop zal plaatsvinden op zondag 21
mei in de kerkdienst in Sluiskil om 10.00 u.
Voorganger in deze dienst zal zijn ds de Beun uit Brugge.
We wensen de doopouders van harte geluk met de verrijking van
hun gezin.

Extra collectes kerkbeheer
Zondag 7 mei 2017
Missionair Werk en Kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het
Badhuis, een gezamenlijk project van de Oude Kerk, de Stichting
Welzijn Ouderen en het wijkplatform.
Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om
elkaar te ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor
de hele wijk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de
week ‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch, en
zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bĳ Het Badhuis,
dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden.
Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de wĳk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel.
Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij de Bĳbel open
gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met
het christelijk geloof.
Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activiteiten in de wijk.
Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de
wijk. Dat staat voorop.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk
pioniersplekken als Het Badhuis. Helpt u mee?
Uw kerkbeheer
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Koffiegesprek
Onze vorige bijeenkomst `De wandeling` in Wachtebeke was een
succes. Een goede opkomst, heerlijk wandelweer en mooie gedichten die door Coby verzorgd werden.
De laatste koffiemorgen van dit seizoen willen we houden op
dinsdag 30 mei. U bent dan van harte welkom bij Mattanja de
Bruijne Spoorstraat 56 in Sluiskil.
In september willen we weer met vernieuwde energie verder
gaan. In een volgende Schakel zal nog vermeld worden wat het
onderwerp is en waar dit zal zijn.
Wie zich aan wil sluiten bij onze groep is altijd welkom. Wel graag
een berichtje van te voren naar de gastvrouw in verband met de
te zetten koffie of thee.
Vriendelijke groeten, en iedereen een goede vakantie gewenst.
Marleen.

Administratie
MAART 2017
Collecten
Kerkdiensten

€ 311.36

Oud Papier
Januari
Februari

€ 558,-€ 487,--

Vrijwillige bijdrage 2017
Toezeggingen
Ontvangen

€ 30.645,-€ 12.807,98

Korte berichten
We werden er op attent gemaakt op het dubbel parkeren in de
kasteelstraat gelieve hier op te letten.

Extra diaconale collecte zondag 21 mei
Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op
in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door
armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen
leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de
criminaliteit te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in
Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer
dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook
kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject
en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen,
kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren
kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te
communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer
vertrouwen in zichzelf en in anderen.
Op zondag 11 juni collecteren we voor het wereld-diaconale werk
van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in
Colombia. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de
voetbalschool. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Werelddiaconaat.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Predikant:

vacant
consulent A. van der Maas

Ouderling:

Anastasia Neeteson, interim voorzitter kerkenraad
Steven van Harn, scriba
Marieke Villerius

Diaken:

Anastasia Neeteson, voorzitter diaconie
Mieke Verplanken, administratie diaconie

Ouderling-kerkbeheerder:
Cees Neijenhof, voorzitter 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 Blaauwe 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

