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Erediensten
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Van de kerkenraad
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de
komende kerkdiensten.
Op 5 november is de Gedachtenis der namen dienst.
De liturgiecommissie zal deze dienst samen met de predikant
voorbereiden.
We hopen op een goede dienst, waarin we onze overleden
gemeenteleden gedenken.
De liturgiecommissie komt ook bijeen in de komende periode om
de adventszondagen en de kerstdiensten voor te bereiden.
De kerkenraadsleden zijn druk bezig om alles zo goed mogelijk te
laten verlopen voor de voortgang van al het gemeentewerk.
We hopen, dat na de gemeenteavond snel duidelijkheid komt
over de toekomst.
Het is noodzakelijk, dat de kerkenraad op volle sterkte komt, om
alles ook in de komende tijd in goede banen te kunnen leiden.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal zijn we gebruik gaan
maken van kleine glaasjes.
Voor de kinderen en gemeenteleden, die geen wijn willen
drinken, zijn er glaasjes gevuld met druivensap.
Deze staan apart op de bladen.

Het is traditie om tijdens de oogstdienst een extra inzameling te
houden voor een speciaal doel.
Dit jaar willen we u vragen een gift te geven voor de ramp in
Bangladesh en Myanmar, waar vooral de kinderen worden
bedreigd door hongersnood.
Er staat een doos klaar voor uw giften.
Het bedrag wordt overgemaakt aan Kerk In Actie, die een
hulpprogramma ter plaatse heeft.
We willen allen, die met ziekte en gemis te maken hebben veel
sterkte toewensen.
Als gemeente willen wij rondom diegenen staan, die dat nodig
hebben.
Indien u dat wenst, kunt u aangeven om in de voorbeden de
namen te noemen, van de mensen die we willen bemoedigen.
Anastasia Neeteson, interim voorzitter

Bij Openbaring 7: 2-17
In het boek Openbaring lezen we het visioen van de 144.000
verzegelden uit Israël en de schare die niemand tellen kan.
Het is het visioen dat zo prachtig is weergegeven in het schilderij
‘Het Lam Gods’ van Van Eijck: al die mensenstromen verzameld
rondom het lam dat is geslacht, maar leeft.
Trouwhartig en secuur worden de namen van de twaalf stammen
van Israël een voor een genoemd.
Naast hen staat de menigte die gekomen is uit de grote verdrukking, de mensen die geleden hebben alle lijden dat het deel van
mensen is: oorlog, geweld, gemis, honger en dorst, eenzaamheid,
verraad…
Verdrukking is een woord dat herinnert aan Egyptische toestanden.
Mitsraïm, land van angst en verdrukking, is in de bijbel de naam
van Egypte.
De ziener Johannes wijst in zijn Openbaring met het noemen van
de grote verdrukking terug naar de geschiedenis van Israël: de
bevrijding uit het slavenhuis om op weg te gaan naar het land van
belofte.
In zijn visioen ziet hij een overeenkomst tussen het volk Israël dat
onderdrukt werd in Egypte en de martelaren die omwille van hun
geloof zijn vervolgd.
Die martelaren, zij die komen uit de grote verdrukking, hebben
hun gewaden wit gewassen in het bloed van het Lam, zegt Johannes.
Het Lam is opnieuw een verwijzing naar het verhaal van de bevrijding, waar verteld wordt dat het bloed van een lam aan de deurposten van de Israëlieten werd gestreken opdat de verderfengel
hun deur voorbij zou gaan.

Maar het Lam is bij Johannes natuurlijk eerst en vooral aanduiding
voor Christus, de verrezen Heer, het lam dat geslacht is, onze
dood gestorven, maar leeft voor God.
In het bloed van dat Lam hebben de martelaren hun gewaden wit
gewassen.
Ze staan daar, thuisgekomen, gereinigd van alles wat hen heeft
gekweld en ze zingen met de engelen mee de lofzang voor de
troon van God.
Met die lofzang stemmen wij hier op aarde in als wij in de viering
rondom de tafel het Sanctus, het driemaal heilig zingen.
Wij hier, zij bij God, één koor in de hemel en op de aarde. Het is
een schitterend en troostrijk visioen dat Johannes ons hier voorhoudt en het eindigt met de belofte die ons zo menselijk nabij
komt: En God zal alle tranen uit hun ogen wissen…
Professor A.A. van Ruler (1908-1970, predikant en hoogleraar
dogmatiek) zag dat indertijd heel letterlijk voor zich: God die als
een moeder met de punt van haar schort de tranen van de ogen
van haar kinderen veegt en hen troost, zodat hun verdriet een
einde vindt.
De lezing van dit Bijbelgedeelte is een van de klassieke lezingen
voor de viering van Allerheiligen.
Een lezing vol belofte en troost als wij hen gedenken die ons op de
weg van geloof, hoop en liefde zijn voorgegaan.
M.J. Wisse

Gedachtenis der namen
Op zondag 5 november staat de dienst in het kader van de
“gedachtenis der namen”
De gemeenteleden die in de periode van 1 november 2016 tot heden zijn overleden zullen worden herdacht.
Wij hopen dat zij hierdoor blijvend herinnerd mogen zijn.
De familie van de overleden gemeenteleden zijn uitgenodigd om
tijdens deze dienst aanwezig te zijn.

Amnesty international kaarsenverkoop
Op de zondagen 26 november en 10 december zal er na de dienst
gelegenheid zijn om kaarsen, kaarten en kerstartikelen te kopen
t.b.v Amnesty International.
Het is altijd weer fijn om te merken dat iedereen zich zo betrokken
toont.
Ook dit jaar reken ik op uw gulle bijdrage en participatie.
Waarvoor bij deze alvast mijn hartelijke dank en
bijzondere waardering.
Mede namens Amnesty International,
Marieke Villerius

Liturgiecommissie
De liturgiecommissie is een commissie die niet bij iedereen
bekend is.
Deze bereidt de bijzondere diensten voor en doet dit al sinds ds.
Ingrid Lodewijk predikant was bij ons.
De commissie bestaat uit de voorganger, de 3 organisten,
een kerkenraadslid en 2 leden van het koor.
Heleen Vink was een trouw en betrokken lid van de commissie,
maar wij moeten haar inbreng helaas missen.
Haar plaats is opgevuld door Mieke Verplanken, namens het koor,
zodat de commissie nu naast Mieke,
bestaat uit Tony van Dixhoorn, Piet Hamelink, Steven van Harn,
Geertje de Die en ondergetekende.
Ook nu wij geen eigen predikant hebben gaat de commissie door.
Wij hechten aan een stijlvolle, mooie liturgie volgens een lange
protestantse traditie.
Zo zijn wij nu druk bezig geweest een liturgie te maken voor de
Gedachtenis der Namendienst, en gaan daarna de liturgie voor de
Adventsdiensten maken.
Ook maken wij een liturgie voor de kerstdiensten, de 40-dagentijd,
de diensten in de Stille Week, Pasen en Pinksteren.
De uitwerking in het maken van een liturgieboekje wordt gedaan
door Mieke (met haar man Paul) en ondergetekende,
waarna Jan de Braal voor vermenigvuldiging zorgt.
Ik hoop dat u het werk van de commissie waardeert.
Aan- en opmerkingen over de liturgie kunt u kwijt bij Piet Hamelink
en ondergetekende.
Jan Neeteson

Geluid in de kerkzaal Sluiskil
Bij regelmaat ontvangen wij als Kerkenraad klachten over de geluidskwaliteit van de luidsprekers in de kerkzaal van ons kerkgebouw in Sluiskil.
Met name de oudere gemeenteleden zijn hierover ontevreden.
Het geluid zou “rondzingen ,hol en met veel echo “ doorkomen.
Daarnaast zou de ene luidspreker 1 seconde later het geluid produceren dan de andere luidspreker.
Gezien deze klachten hebben wij Echo Audio uit Terneuzen gevraagd hiernaar onderzoek te doen.
Men heeft de akoestiek in de kerkzaal doorgemeten.
Als proef heeft Echo Audio twee luidsprekers geplaatst.
Iedere luidspreker is onderverdeeld in een aantal speakers die het
geluid produceren
in een omvang van honderd graden en tot maximaal 12 meter ,
tot aan het muurtje onder het orgel.
De huidige luidsprekers hebben een bereik tot de achterwand van
de kerkzaal.
Hierdoor weerkaatst het geluid terug in de kerkzaal met echo’s als
gevolg.
De luidsprekers die wij op proef hebben kunnen worden bijgesteld
om zo het gewenste resultaat te krijgen.
In een 3-tal diensten worden de twee luidsprekers uitgeprobeerd
en willen wij van de gemeenteleden horen of de kwaliteit al dan
niet beter is.

Verjaardagsfons Sluiskil
April
Mevr. De Bruijne
Mevr. Dieleman
6 kaarten verstuurd

aantal

Mei
Mevr. De Bruijne
14 kaarten verstuurd

aantal
8

Juni
Mevr. De Bruijne
8 kaarten verstuurd

aantal
7

€53,00

Juli
Mevr. De Bruijne
6 kaarten verstuurd

aantal
3

€14,00

Augustus
Mevr. De Bruijne
14 kaarten verstuurd

aantal
11

€78,00

September
Mevr. De Bruijne
11 kaarten verstuurd

aantal
9

€21,50

Mattanja de Bruijne

1
4
Totaal

€ 5,00
€20,50
€25,50

€35,50

Administratie

Vrijwillige bijdragen 2017 ;
- toegezegd
- ontvangen t/m september 2017
Inkomsten
mei 2017
juni 2017
juli 2017
aug. 2017

oud papier;
€ 522,=
€ 625,=
€ 493,=
€ 456,=

Collectes Kerkbeheer;
augustus 2017
september 2017

€ 158,59
€ 259,10

€ 29.205,00
€ 23.112,04

Extra diaconale collecten
Zondag 12 november
Vakantie voor vluchtelingenkinderen
Vluchtelingen Werk Nederland biedt asielzoekers en
vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen
jaarlijks een vakantie aan.
Op vakantie gaan is voor de meeste mensen in Nederland heel
gewoon.
Voor vluchtelingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist iets
bijzonders.
Normale vakanties zijn voor hen te duur.
Terwijl het zeker voor kinderen erg fijn is om te kunnen spelen en
ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak
stressvolle woonsituatie.
Daarom biedt Vluchtelingen Werk asielzoekers en
vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan.
Daar wordt volop gebruik van gemaakt.
Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. het projectnummer 'D 065102' of doneer online.
Hartelijk dank.

Extra diaconale collecten
Kerstactie : Kinderen in de knel.
24 en 25 december
Geef hoop aan een kind op de vlucht.
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of
honger.
Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld.
Kinderen die zichzelf moeten redden.
Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend.
Daarom komt de kerk in actie.
In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens.
Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat
ook hun toekomst op het spel.
Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad.
Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van
schoolgebouwen en het trainen van docenten.
Voor €35 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.
Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer 'K00059' of doneer online.
Hartelijk dank!

Extra collecten kerkbeheer
Missionair werk en kerkgroei
Zondag 3 december
Help de nieuwe kerk in Drachten
Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en
hun ouders.
Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in
Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners.
Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in
één jaar tijd te lezen.
De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café
voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten.
Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact
te komen.
Om samen met hen na te denken over de Bĳbel, bidden, leerling
zĳn van Jezus en een community vormen.
Doel is dat tieners zelf actief worden!
De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken
zoals Yours!.
Op zondag 3 december is de collecte bestemd voor dit belangrijke missionaire werk.
Doet u mee?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Extra collecten kerkbeheer
Collecte Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is
Zondag 10 december
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen
samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450
schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa.
Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.
Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in
crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen
over geloofsopvoeding en relatieproblematiek
De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven.
De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de
plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers
maar ook voor bĳvoorbeeld luchthavenpastoraat.
Geeft u ook?
Dit kan ook op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat.

De zegen van God
De zegen van God onze Vader die hemel en aarde gemaakt heeft
En nog alles onderhoud wat leeft dat Hij ons allen nabij moge zijn.
De zegen van God onze Heer die ons door Zijn Geest wil leiden
En nooit van ons zal scheiden dat Hij ons allen nabij moge zijn.
De zegen van God de almachtige die onze zonden heeft vergeven
En ons trouw blijft in dit leven.

De zegen van God de allerhoogste die altijd
Zijn gelofte gestand doet
En ons bij wil staan in tegenspoed dat
Hij ons allen nabij moge zijn.
Dichter: Fedde Nicolai

Predikant:

vacant
consulent ds.M Wisse

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

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

