Erediensten
September
Zondag

2

Philippine

Zondag

9

Sluiskil

Zondag

16

Philippine

Zondag

23

Sluiskil

Zondag

30

Philippine

ds. J. de Beun
ds. E. Rooze
ds. M. van Manen
ds. S. Ketelaar
ds. M. Vermet

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Oktober
Zondag

7

Sluiskil

Zondag

14

Philippine

Zondag

21

Sluiskil

Zondag

28

Sas van Gent de Redoute
ds. M. Vermet

ds. P. Overduin
ds. D. Stap

ds. E. Rooze

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

November
Zondag

4

Sluiskil

ds. G.de Lang

10.00 uur

Bij Marcus 9: 30-37
In het evangelie van Marcus speelt het Messiasgeheim een grote
rol.
Mensen worden geraakt, getrokken en afgeschrikt door het
geheim van de Messias dat in Jezus in hun bestaan binnenkomt.
Ze bewegen zich rond een geheim dat zich niet afdoende laat
duiden en dat hen aantrekt en afstoot tegelijkertijd.
Dat dit leidt tot irritatie en onbegrip mag ons niet verwonderen.
We merken deze irritatie en onbegrip bij de religieuze en
burgerlijke gezagsdragers die door Jezus’ optreden in verlegenheid worden gebracht.
We merken de irritatie en het onbegrip ook bij de kring van
Jezus’ naaste volgelingen, zijn discipelen, zijn leerlingen.
Zij vormen de kring van intimi, van mensen die het meest met
Jezus vertrouwd zijn.
Maar ook zij kunnen hem niet altijd volgen op zijn weg.
Wanneer Petrus heeft uitgesproken dat Jezus de Christus is, de
Messias, de Gezalfde van God naar wie de geschiedenis uitziet,
dan complimenteert Jezus hem niet met dit heldere inzicht, maar
verbiedt hij hem hierover te spreken.
En als Jezus vervolgens spreekt over zijn lijden en sterven,
meent Petrus Jezus te moeten berispen. Petrus wordt daarop
door Jezus aangesproken als Satan, tegenstander en teruggeroepen achter hem, achter Jezus. Slechts in het volgen op Jezus’
weg zal Petrus leren die weg te verstaan.
Niet door Jezus voor te houden hoe hij zich naar de inzichten van
Petrus over de Gezalfde van God dient te gedragen.
Dat laatste is een les die alle theologen zich blijvend ter harte
moeten nemen, maar dit terzijde…

In hoofdstuk 9:30-37 spreekt Jezus opnieuw over zijn lijden en
sterven.
En de leerlingen begrijpen er niks van, maar durven hem er niet
naar vragen.
Petrus heeft al een behoorlijke afstraffing te pakken gekregen en
ze zitten niet op een herhaling daarvan te wachten.
Maar begrijpen doen ze er dus niets van, al dat gepraat over lijden
en sterven.
Onderweg discussiëren ze wel, zo blijkt uit het vervolg, over de
vraag wie van hen de meeste is.
Misschien is dat wel gekomen door al dat gepraat over lijden en
sterven.
Want stel je voor dat Jezus onverhoopt inderdaad wegvalt.
Dan zal toch een de leiding van de groep moeten overnemen.
Er is toch behoefte aan enige structuur en ordening van een
groep.
Die behoefte bestaat tot in onze dagen. Hoezeer we ons soms ook
afzetten tegen het instituut kerk met alle bestuurlijke en
kerkordelijke regels die aan het instituut eigen zijn, we hebben het
ook nodig.
We hebben het nodig om ons samenzijn te ordenen, om gestalte
te geven aan onze roeping in de wereld, om door te geven ook
aan komende generaties wat ons is toevertrouwd.
Tegelijkertijd kent u wellicht de uitspraak: Jezus predikte het
koninkrijk maar de kerk is gekomen…’. Uit die uitspraak klinkt spijt
om de institutionalisering die zo makkelijk leidt tot verstarring van
de levende, sprankelende en inspirerende prediking van Jezus.
Welnu, de leerlingen discussiëren over de vraag wie van hen de
meeste is.
Ze maken een voorzichtig begin met nadenken over bestuurlijke
ordening.

Maar als Jezus hen vraagt waarover zij onderweg zo druk in
gesprek waren, doen ze er het zwijgen toe.
Ergens, misschien, hebben ze het gevoel dat het niet helemaal in
de haak is, dat gespreksonderwerp van hen onderweg.
Ze zwijgen.
Maar Jezus heeft goed verstaan wat hen bezighoudt en
antwoordt: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij van allen de
laatste en van allen de dienaar zijn’. Het is niet helemaal duidelijk
hoe die zin verstaan moet worden.
Sommigen menen dat het om oorzaak en gevolg gaat: wie de
eerste wil zijn, valt van zijn troon en wordt de minste.
Anderen menen dat het om een aansporing gaat: als je de eerste
wil zijn, dan moet je de minste willen wezen.
Maar dat zou natuurlijk valse bescheidenheid in de hand werken,
en dat is wel een van de ergste vormen van hoogmoed.
Het is nog helemaal niet zo makkelijk te verstaan wat Jezus hier
zegt.
Het kan pas verstaan worden uit het vervolg, waar Jezus zich
identificeert met het kind: Hij pakte een kind op en zette het in
hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:
‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op;
en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij
gezonden heeft.’
Het kan dus pas verstaan worden vanuit Jezus eigen weg, vanuit
zijn dienst aan mensen, zijn trouw tot in de overgave aan het
lijden en de dood, vanuit zijn opstanding.

In het koninkrijk van God gaat het niet om groots en meeslepend
leven, maar om leven in trouw aan Gods droom, aan het visioen
van gerechtigheid en vrede.
En afgeleid daarvan hoort het dus ook in de kerk niet te gaan om
groots en meeslepend leven, om voorname plaatsen, maar om
trouw aan de minsten van de mensen, de mensen die niets in te
brengen hebben dan lege briefjes.
Want voor hen staat het kind in dit verhaal symbool. Het kind is
geen symbool van onschuld, maar van weerloze kwetsbaarheid,
van de vraag om recht en bescherming.
Met alle mensen die in hun onmacht en rechteloosheid die vraag
stellen, identificeert Jezus zich.
Met de vluchtelingen en ontheemden, met allen die geen helper
hebben. En hij nodigt zijn volgelingen uit om zich tot hen te keren,
te bekeren.
Een herder moet naar de schapen ruiken, heeft paus Franciscus
gezegd. Wie in deze wereld Jezus wil volgen op zijn weg, moet
niet bang zijn voor vieze handen en vuile voeten.
In onze dagen is de kerk nogal bezig met zichzelf, met overleven,
met het zoeken naar nieuwe, aansprekende vormen van kerk-zijn,
leuke dingen voor de mensen…
Het evangelie vraagt ons om stil te staan bij de vraag of wij de
weg van de Messias verstaan en of we hem volgen.
Het nodigt ons uit om onze ego’s los te laten, door de knieën te
gaan en ons te laten leren door het kind, de vluchteling, mensen in
nood.
Zij zijn de vraag van de Messias aan ons.

M.J. Wisse

Aanvulling kerkenraad
In de vorige aflevering van De Schakel hebben we met
dankbaarheid gemeld dat er op 17 juni vijf nieuwe ambtsdragers
zijn bevestigd.
Ook is toen gemeld dat hiermee de kerkenraad nog niet voltallig
is.
Daarom blijven de heer A. Haasnoot en ondergetekende met de
hun toegekende bevoegdheden van het breed moderamen van
de classis deel uitmaken van de nieuwe kerkenraad.
Op deze wijze kan het werk in de gemeente voortgang vinden.
De nieuwe kerkenraad is met grote inzet aan het werk gegaan.
Werkzaamheden die in de afgelopen periode noodgedwongen
zijn blijven liggen worden opgepakt; dossiers worden bestudeerd
en er wordt gesproken met mensen die binnen de kerk
werkzaam zijn om inzicht te krijgen in bestaande afspraken en
organisatiestructuren.
In oktober hopen we u daarvan op een gemeentebijeenkomst
verslag te doen.
Intussen bestaat het verlangen de kerkenraad verder aan te
vullen.
Tot vreugde van de kerkenraad is er al een naam ingediend van
iemand die zich beschikbaar stelt.
Conform de kerkorde en de plaatselijke regeling roepen we alle
doopleden en belijdende leden op om namen (met adressen en
telefoonnummers) van personen die zij willen aanbevelen als
ambtsdragers in te dienen.
Daarbij dient vermeld te worden voor welk ambt iemand wordt
aanbevolen.

De aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend te worden
ingediend bij de scriba van de kerkenraad de heer A.E.M. van
Leeuwen, e-mail aemleeuwen@zeelandnet.nl, Hertog van
Bourgondiëstraat 1, 4553 CW Philippine.
Aanbevelingen dienen binnen te zijn uiterlijk 1 oktober 2018.
Als voor een ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die
door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund,
geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.
Als voor een ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien
of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de
kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt
door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die
verkiesbaar zijn.
De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die
door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen. Als het
aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures
voor dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad
verkozen verklaard. Als het aantal namen op de lijst groter is dan
het aantal vacatures voor dat ambt, geschiedt de verkiezing door
de stemgerechtigde leden van de gemeente. Een en ander is na te
lezen in ordinantie 3 van de kerkorde.

Het zou mooi zijn om voor 2019 geen verlenging van de
bevoegdheden van de heer Haasnoot en ondergetekende bij de
classis te hoeven aanvragen, omdat de kerkenraad ter plaatse
voldoende leden telt. Wij blijven dan voorlopig wel de ons
toebedeelde taken vervullen, maar zonder stemrecht binnen de
kerkenraad. Dat zou weer een stap in de goede richting zijn … We
rekenen op uw meedenken en meeleven.
M.J. Wisse

Diakonie

Extra collecten Diaconie
Najaarscampagne / actieweek 23 t/m 30 september 2018
Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Vandaag staan we aan het begin van een actieweek voor de kerk
in het Midden-Oosten.
Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk.
In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot.
Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is
gevlucht voor oorlog en geweld.
Blijven geloven in delen
Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden.
Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven.
Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water.
Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van
hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs.
Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun
hard nodig.
Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn.

Uitnodiging bijeenkomst vrijwilligers PG Philippine-Sas
van Gent-Sluiskil.
Zoals in vele kerkgenootschappen vormen onze vrijwilligers een
onmisbare schakel om een (h)echte kerkgemeenschap met elkaar
te vormen.
U behoort ook tot ons team van betrokken vrijwilligers binnen onze kerk en daarom nodigen wij jullie allen uit voor een informele
bijeenkomst om eens bij te kunnen praten en wellicht nieuwe ideeën op te kunnen doen.
Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen:
*
*
*
*
*

korte terugblik recent verleden
vooruitblik richting toekomst
wensen en ideeën en wat hebben we daarvoor nodig
mogelijkheden om de groep vrijwilligers uit te breiden
wat verder ter tafel komt

Graag ontmoeten we elkaar op:
Dag
: dinsdag 18 september 2018
Tijdstip
: 19.30 uur
Plaats
: de Ark te Sluiskil
Indien mogelijk graag vooraf aanmelden via
e-mail: aemleeuwen@zeelandnet.nl
Wij rekenen graag op uw aanwezigheid en spreken op voorhand
onze dank hiervoor uit.
Met vriendelijke groet.
Kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
ds. Marjo Wisse, interim voorzitter kerkenraad

Regionale zangmiddag in Zeeuws-Vlaanderen

Aan alle zanglustigen binnen en buiten de kerk
Leden van (parochie)koren, cantorijen
PKN gemeente De Verbinding organiseert voor de regio ZeeuwsVlaanderen
een zangmiddag rondom het kerklied.
Datum:
Locatie:

zaterdagmiddag
GroteKerk Groede.

15september

2018.

Het belooft een feestelijke middag te worden.
Vanaf 13.30 uur wordt u in de kerk verwelkomd met koffie en lekkers uit het bakimperium van Martha Roelofs.
Om 14.00 uur gaan we samen zingen: bekende liederen om het
hart aan op te halen en minder bekende om bij te blijven in het
steeds vernieuwende repertoire van het kerklied.
Daarbij worden we niet alleen begeleid door de dan beschikbare
organisten,ook een aantal blazers en snarenspelers zullen de samenzang opluisteren.Mensen die graag meerstemmig zingen kunnen ook aan hun trekken komen.Om 16.00 uur wordt deze middag
afgesloten.De muzikale leiding is in handen van cantrix Martha
Roelofs en Adrie Oosterling.
Van harte welkom !!
Graag tot ziens op 15 september.
Mede namens Martha Roelofs,
Vriendelijke groet,
Adrie Oosterling
Info:
Adrie : 06 – 50617910
Martha : 06 – 27148939

Deze keer willen we met liefhebbers gaan fietsen van Philippine
naar Watervliet dit is ongeveer 25 km.
Onderweg houden we een stop.
In Watervliet is er gelegenheid om de kerk te bezoeken, hierna
gaan we naar “DE MISTLETOE” een koffie & Eethuisje vlak bij de
kerk.
Wanneer we allemaal zijn uitgerust rijden we weer terug naar Philippine.
Thuiskomst rond 17.30 uur.
Vertrek om 13.30 uur bij Coby thuis .

Predikant:
consulent:

vacant
ds. M. Wisse

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

