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Erediensten 
 
     November 
 
Zondag  4 Sluiskil gedachtenis  der namen 10.00 uur 
     ds. G. de Lang      
Zondag 11 Philippine         10.00 uur 
     ds. J.H. Brouwer 
Zondag 18 Sluiskil oogstdienst    10.00 uur 
     ds. K. v.d. Broeke     
Zondag 25 Philippine H.A.     10.00 uur 
     ds. J. de Beun 
 
 

    December 
 
Zondag  2 Sluiskil 1e advent    10.00 uur 
     ds. E. Rooze 
Zondag  9 Philippine 2e advent    10.00 uur 
     ds. D. Stap      
Zondag 16 Sluiskil 3e advent    10.00 uur 
     ds. S. Ketelaar 
Zondag 23 Philippine 4e advent    10.00 uur 
     mevr. E. Maassen 
Maandag 24 Sluiskil kerstnacht    22.00 uur 
     ds. M. van Manen 
Dinsdag 25 Sluiskil kerstmis    10.00 uur 
     ds. D. Stap 
Zondag 30 Philippine       10.00 uur 
     ds. D. Stap 

 
 
            Januari 
  
Zondag  6  Sluiskil         10.00 uur 
     ds. A. Muller 
 



Uit de diepten 
 

Gods naam is dat Hij mensen redt. Ik zal er zijn, heeft Hij 

gezegd. Ik zal er zijn om met jullie een weg van bevrijding te 

gaan. Een weg van bevrijding uit onderdrukking en slavernij; een 

weg van bevrijding uit vervreemding en ballingschap; een weg 

van bevrijding uit dood en doodse machten. Zijn naam is gespeld 

in de geschiedenis van mensen. Toen het volk Israël werd 

onderdrukt in Egypte; toen vreemde overheersers het land 

bezetten en de elite wegvoerden in ballingschap; toen grauwe, 

uitzichtloze ellende in de tijd van de Romeinse overheersing het 

leven van de mensen tekende.  

 

Als rode draad de bijbel door komen we tegen dat juist als het 

leven wordt teruggebracht onder een kleine hoek en mensen 

verdrukking en tegenspoed ervaren, de God van Israël zich laat 

kennen als degene die er is, die komt om het leven te doen 

herademen in verwachting en hoop. Regelmatig horen we in de 

bijbel over de lofzang die opklinkt uit de diepte. En dat gaat 

tegen de verwachting in, want het zou toch te verwachten zijn 

dat lofliederen vooral klinken als het leven ten volle wordt 

gevierd en tot ontplooiing komt. Dan klinken ze ook, maar een 

aantal van de mooiste lofliederen uit de bijbel klinkt op uit 

‘diepten van ellende’. De lofzang van Jona, de onwillige profeet 

die op zijn vlucht voor zijn roeping overboord van het schip werd 

gekieperd en, zo wil het verhaal, werd opgeslokt door een vis, 

klinkt niet als Jona na zijn angstig avontuur weer grond onder 

zijn voeten heeft, maar klinkt op vanuit de buik van de vis: 

‘In mijn nood roep ik de HEER aan 

en hij antwoordt mij. 

uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – 

u hoort mijn stem!’ 

 

 



Een ander loflied uit de diepte is de lofzang van de drie jongelin-

gen in het vuur. Die lofzang komt uit het boek Daniël, uit het 

apocriefe gedeelte. Ook deze lofzang is gesitueerd in een prachtig 

verhaal over redding waar geen redding meer mogelijk lijkt te zijn. 

In de tijd van de Babylonische ballingschap verblijven Daniël en 

zijn vrienden aan het hof van koning Nebukadnezar. Deze koning 

laat een gouden beeld maken dat door iedereen in zijn rijk moet 

worden aanbeden. Sadrach, Mesach en Abednego weigeren het 

beeld te aanbidden en daarop beveelt koning Nebukadnezar in 

woede en grimmigheid om de mannen in de vuuroven te werpen. 

De vlammen zijn zo hoog opgestookt dat degenen die het vonnis 

uitvoeren erdoor verbranden. Maar een engel van de HEER staat 

de drie jongelingen bij en zij zingen in de oven een loflied voor de 

HEER: 

‘Geprezen bent u, Heer, God van onze voorouders, 

geloofd en verhoogd in eeuwigheid.’ 

 

De HEER is erbij. Hij is er in woorden die wegen wijzen om te 

gaan. God laat zijn kinderen niet over aan hun lot. Hij maakt met 

hen een nieuw begin. En uit dat vertrouwen is in Israël in de loop 

van de tijd de verwachting gegroeid dat dit nieuwe begin niet 

alleen het deel zal zijn van hen die het historisch beleven, maar 

dat het ook het deel zal zijn van hen die al gestorven zijn en niet 

gezien hebben wat zij hoopten.  

 

We moeten dit niet nader willen invullen, laat staan bepalen. We 

mogen ons er aan toevertrouwen: dat ons kwetsbare, broze leven 

van mensen op aarde in tijd en eeuwigheid geborgen is en blijft in 

Gods liefde en trouw. In de pijn van het gemis van onze geliefden 

die ons in de dood zijn voorgegaan, kan dit vertrouwen ons 

bewaren bij het leven en bij de mensen die ons gebleven zijn. Dat 

wij ook in dagen van verlies en rouw blijven ademen van verwach-

ting en hoop: onze doden gedenken in het licht van de eeuwigheid 

en het leven trouw zijn. 

         M.J. Wisse 



Avondmaal 
 

Wij spreken woorden van brood 

wij gieten liederen wijn uit 

wij luisteren met onze handen 

en met onze lippen horen wij 

woorden van brood worden vlees 

terwijl de wijn zich tot bloed zingt 

dan groeien wij in de tijd 

terug tot de dag van de schepping 

vooruit tot het einde der wereld. 

Willem Barnard 
 

De gemeente die het avondmaal viert zet de tafelgemeenschap 

voort van Jezus met zijn leerlingen. Het brood wordt gebroken en 

de wijn wordt geschonken ‘tot zijn gedachtenis’. Avondmaal is 

maaltijd van de Heer. Brood, het dagelijkse voedsel voor mensen, 

en wijn, de drank van de vreugde, worden tekenen van de ge-

meenschap met de opgestane Heer. Bij de viering van het avond-

maal delen de deelnemers aan de viering brood en wijn. Zo vieren 

zij de gemeenschap met de opgestane Heer en met elkaar.  

 

In de kerken van de Reformatie delen de deelnemers aan de vie-

ring van het avondmaal brood én wijn, de zogenaamde communie 

onder twee gedaanten. Het brood wordt gebroken en gedeeld, de 

beker met wijn gaat rond. Het samen drinken uit de éne beker on-

derstreept de verbondenheid met de Heer en met elkaar. Wij delen 

in zijn leven. Soms hebben mensen uit hygiënische overwegingen 

moeite met het gemeenschappelijk drinken uit de éne beker.  

 



 

Daarom kiest men er soms voor om bij de viering van het avond-

maal kleine bekertjes te gebruiken. Ook in onze gemeente is vorig 

jaar deze keuze gemaakt. 

In de afgelopen periode is gebleken dat het gebruik van kleine be-

kertjes zowel praktische als inhoudelijke bezwaren oplevert. Er zijn 

onhandigheden bij het uitdelen en ontvangen van de bekertjes en 

de symboliek van de éne grote beker wordt gemist. Dit alles over-

wegende heeft de kerkenraad besloten voortaan weer de grote 

bekers te gebruiken.  

Voor hen die bezwaren hebben tegen het gebruik van de ene be-

ker, kan het een overweging zijn de beker aan zich voorbij te laten 

gaan. Het is een goede gewoonte in de kerken van de Reformatie 

om de communie onder beide gedaanten te vieren. Maar wie op 

welke grond dan ook niet uit de beker kan of wil drinken, neemt, 

ook als men alleen het brood ontvangt, volledig deel aan de maal-

tijd van de Heer.  

 

 

Bevestiging ambtsdrager 
In de vorige editie van De Schakel is gevraagd om aanbevelingen 

te doen voor ambtsdragers. Voor geen enkel ambt zijn aanbevelin-

gen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde 

leden worden ondersteund. Dit betekent dat de verkiezing ge-

schiedt door de kerkenraad. Het verheugt ons u te kunnen berich-

ten dat de heer P. Koelewijn zich bereid heeft verklaard het ambt 

van diaken te aanvaarden. We hopen dat hij in de dienst op zon-

dag 2 december door ds. E. Rooze in het ambt wordt bevestigd. 

Vanaf deze plaats wensen wij hem Gods zegen toe bij de vervul-

ling van zijn ambt. Intussen wordt door de kerkenraad gezocht 

naar verdere aanvulling van het college.  

 

M.J. Wisse 



De Classis Delta leeft!  
Een impressie van de 2e vergadering na 1 mei 2018. 

 

Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te 

Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen 

na de overgang op 1 mei 2018.  

Tot deze datum waren er 6 classes in deze regio, nu samenge-

bracht in één nieuwe classis. Met 26 aanwezige leden en advi-

seurs was het "quorum" ruimschoots behaald. Dat is het aantal 

leden dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te nemen. Er werd 

begonnen met een gezamenlijke maaltijd wegens de lange 

aanrijtijd van hen die de uithoeken van Delta vertegenwoordigen. 

Samen eten heeft bovendien een positief effect op de saamhorig-

heid - elkaar leren kennen - die bij een kerkelijke vergadering 

gewenst is. 

Preses (voorzitter) ds. Piet de Graaf (Zierikzee) opent de verga-

dering met het lezen van een gedeelte uit Handelingen 15, de 

vergadering van de apostelen. Hij neemt deze historische 

bijeenkomst, waar in gezamenlijkheid gezocht wordt naar Gods 

bedoelingen voor de toekomst van de Kerk, als voorbeeld voor 

onze kerkelijke vergadering: "Je spreekt met elkaar tot opbouw 

van de Gemeente van Christus. Dat is niet saai! Daar is ruimte 

voor de werking van de Heilige Geest. Met elkaar ben je een 

instrument van God".  

Scriba (secretaris) Piet van den Boogaart wordt bedankt voor zijn 

keurige verslag van de eerste vergadering, compleet met lijst van 

besluiten en actiepunten. Er is ongelooflijk veel administratief 

werk op hem afgekomen in deze opstartfase. Dat laatste geldt 

ook voor de financiële commissie, waarin nog enkele nieuwe 

leden benoemd worden. Het Classicale College voor Behandeling 

Beheerszaken krijgt ook uitbreiding met de benoeming van 

enkele mensen uit het Zuid Hollandse deel van de delta. 

Hierna wordt gekeken naar de verkiezingsregeling van onze 

nieuwe classis.  



Die zal uiteraard anders verlopen dan in de oude structuur.  

Heel kort weergegeven: Voortaan zullen er uit iedere ring (dit zijn 

de oude classes) vier afgevaardigden naar de classis Delta 

verkozen worden.  

Elke kerkenraad krijgt één stem per kandidaat- classislid uit hun 

ring. Ieder jaar zal een deel van de classisleden aftreden. Er wordt 

een rooster van aftreden opgesteld uitgaand van een zittingster-

mijn van 5 jaar. Ook zullen er enkele toegevoegde leden zijn, 

waaronder de classispredikant. Het Breed Moderamen (bestuur) 

van de classis zal het voortouw nemen bij de organisatie van de 

verkiezingen.  

Binnenkort zullen de kerkenraden worden benaderd met het 

verzoek om aanbevelingen voor de vacatures per 1 januari 2019. 

Onze classispredikant ds. Arie van de Maas heeft geïnventariseerd 

hoe het staat met het opzetten van de Ringen van Gemeenten op 

het grondgebied van de voormalige classes. In 5 van de 6 regio's 

is al een goede start gemaakt. Op Walcheren is in juli al een eerste 

goed bezochte en interessante ontmoeting geweest, waar ook de 

afgevaardigden naar de classis aanwezig waren. Eén van hen zit in 

de stuurgroep ("Ringleiding") om de lijn naar de Classis Delta kort 

te kunnen houden. 

Ds. van der Maas heeft en verzamelt suggesties voor het instellen 

van diverse werkgroepen uit de classicale vergadering.  

Te denken valt aan: - Oecumene en interkerkelijke samenwerking, 

- Gebedsgroep voor kerk, werk en samenleving - Samenwerking 

gemeenten, - Communicatie, - Pionieren en nieuwe vormen van 

kerk-zijn, en daarnaast zal er ook aandacht zijn en blijven voor b.v. 

Kerk en Israël en ZWO. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook 

anderen uit de classis bij een werkgroep betrokken zullen zijn.  

Iets over de afgesproken tijd wordt deze boeiende vergadering 

besloten met het bidden van het Onze Vader. 

 

Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta 



Even voorstellen 
 

Ds Gerard de Lang 

Beste kerkgangers, uw kerkenraad vroeg of ik mezelf kort aan u 

wil voorstellen.  

Sinds 2010 sta ik in Zaamslag. Daarvoor ben ik predikant 

geweest in Westerhaar (Twente) en in Schiedam, en mijn eerste 

gemeente was Serooskerke (W.).  

U treft in mij een voorganger die in de loop van zijn leven de 

volle breedte van de kerk heeft bediend.  

In mijn studententijd (lang geleden…) ging ik ook wel in 

vrijzinnige gemeenten voor, en in de periode Schiedam en 

Westerhaar kwam ik met regelmaat ook op gereformeerde-

bondskansels.  

Die breedte in de kerk is mij lief, daar ben ik denk ik heel 

hervormd in.  

Ik ben in 2009 getrouwd met Diet Verhagen, die eerder gehuwd 

was met Ds Wagter († 2004). Diet heeft vijf kinderen en samen 

hebben we zeven kleinkinderen.  

Samen houden we ook van zingen, in het Zeeuws-Vlaams 

Kamerkoor en met de Evensingers in Vlissingen.  

Ik ben 63, dus over een paar jaar komt het pensioen. Mooi, maar 

toch ook een beetje jammer, want er is nog zoveel te ontdekken 

en te doen.  

Ik kijk er naar uit bij u voor te gaan. 

 

Koffieochtend 
Deze zal plaats vinden op 6 november 10.00 uur. 

Deze keer is het bij Ds. D Stap. 

Kastanjelaan 18 Terneuzen 

 

 

 



Even voorstellen 

 
Ds Karin van de Broeke is nu ruim 10 jaar verbonden aan 

de protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’ te Noord-Beveland.  

Van 2013-2018 is zij echter vooral vanuit Utrecht ingezet als 

preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Sinds april 2018 is zij weer volledig werkzaam als 

predikant op Noord-Beveland. 

In 1963 werd zij in Rotterdam geboren. Daar groeide zij op in een 

randkerkelijk gezin.  

Zij is altijd blij geweest dat haar ouders wel de keuze gemaakt 

hebben om haar te laten dopen. Haar middelbare schooltijd 

woonde zij in Zeeland en ging zij in Goes naar school.  

Daarna studeerde zij met veel plezier in Leiden.  

Zij begon met rechten, na haar propedeuse maakte zij de overstap 

naar theologie.  

Zij was inmiddels met kerk en geloof in aanraking gekomen, onder 

meer door mee te gaan naar catechisatie. Het heeft haar leven 

blijvend veranderd. 

Haar eerste gemeente was ook in Zeeland. Het was de Hervormde 

Gemeente te Kruiningen.  

Deze gemeente was bij haar afscheid inmiddels een Verenigde 

Protestantse Gemeente, doordat zij een federatie aangegaan was 

met de Gereformeerde Kerk Kruiningen. 

Vervolgens is zij tien jaar lang studentenpastor in Leiden geweest. 

Zijdelings is zij ook nu nog betrokken bij de Leidse Studenten 

Ekklesia, een oecumenische gemeenschap die uit het studenten-

pastoraat ontstaan is. 

Naast haar werk als gemeentepredikant heeft zij enkele neven-

functies, waaronder: voorzitter NBG, lid Executive Committee WCC. 

 



Plan van Aanpak Herstart, Opbouw en Doorgroei 
 

Tijdens de gemeenteavond is met u besproken het Plan van Aan-

pak voor Herstart, Opbouw en Doorgroei van onze protestantse 

gemeente te Philippine, Sas van Gent en Sluiskil. Als geheugen-

steuntje en voor diegenen die niet aanwezig konden zijn, hebben 

we de hoofdpunten voor u samengevat. 

Herstart 

Met de verkiezing van nieuwe kerkenraadsleden op 28 februari 

2018 maakte de gemeente een begin met de herstart van de ker-

kenraad. In afwachting van de bevestiging van de verkozen ker-

kenraadsleden besloot het Breed Moderamen van de toenmalige 

classis Zeeuws-Vlaanderen drie interim-kerkenraadsleden te be-

noemen. Twee van hen, uw consulent mevr. ds. M.J. (Marjo) Wis-

se en de heer Arie Haasnoot te Putte (hij heeft zich in een eerdere 

editie van De Schakel aan u voorgesteld), zijn benoemd tot 31 de-

cember aanstaande. De interim-kerkenraad heeft lopende zaken 

behartigd en een subsidieaanvraag, inclusief voorlopig plan van 

aanpak, aan de Commissie Steunverlening van de Protestantse 

Kerk voorbereid. In de viering van zondag 17 juni jl. zijn vijf ker-

kenraadsleden in het midden van de gemeente bevestigd in hun 

ambt. De kerkenraad heeft op 20 juni jl. het voorlopige plan van 

aanpak bekrachtigd en de subsidieaanvraag ingediend. De kerken-

raad, nu dus bestaande uit zeven leden, heeft zich ingewerkt en 

heeft behalve de voortgang van de dagelijkse zorg en de wekelijk-

se erediensten onder andere de volgende zaken opgepakt: uitvoe-

ring actie Kerkbalans, organiseren vrijwilligersavond in september, 

opstarten procedure tot voordragen en verkiezen nieuwe ambts-

dragers ter aanvulling en het beleggen van een gemeenteavond 

met u allen. Eind september stelde de Commissie Steunverlening 

een financiële bijdrage uit de Solidariteitskas van de kerk in het 

vooruitzicht van € 23.500 voor externe begeleiding “met als doel 

om een toekomstbestendige structuur voor de organisatie van het 

kerkenwerk neer te zetten, 



zodat de gemeente zich vitaal en duurzaam in de maatschappij 

weet te positioneren”. De subsidie dekt tweederde van de geschat-

te kosten, onder voorwaarde dat de gemeente zelf een derde 

daarvan uit de eigen begroting betaalt. Op 25 oktober heeft de 

kerkenraad besloten het plan van aanpak in aangepaste vorm vast 

te stellen, en ter uitvoering daarvan een derde deel van de ge-

raamde kosten (€ 11.700) voor rekening van de gemeente ten 

laste van de begrotingsjaren 2018 en 2019 te reserveren. 

Voor de korte termijn, als onderdeel van de herstartfase voorziet 

het plan van aanpak in: 

-Inzet van een externe interim-voorzitter, tevens procesbegeleider, 

in beginsel tot en met december 2019. De kerkenraad heeft als 

zodanig aan Arie Haasnoot opdracht verstrekt; 

-Inschakelen externe deskundige bijstand door een ervaren (oud-)

kerkrentmeester, die de kerkenraad technisch ondersteunt bij de 

opzet van het financieel beheer in de toekomst, tegen de achter-

grond van zwaarwegende besluiten in de toekomst met financiële 

consequenties; 

-Teambuilding en deskundigheidsbevordering nieuwe kerkenraad-

sleden; 

-Voeren van gesprekken met oud-kerkenraadsleden, gemeentele-

den en andere (nu en voorheen) betrokkenen door zowel nieuwe 

kerkenraadsleden als externe begeleider, met als doel te luisteren; 

-Opstellen inhoudelijk actieplan door extern begeleider ten behoe-

ve van kerkenraad. 

Opbouw 

Naast de vooral bestuurlijke herstart zijn acties nodig tot opbouw 

van het gemeenteleven, aansluitend aan al het goede dat nu al 

gebeurt: Er worden impulsen gegeven aan het gemeentewerk bij 

pastoraat, diakonie en beheer, met bijzondere aandacht voor 

pastorale zorg en voor vorming en toerusting op geestelijk gebied; 

 

 



Op korte termijn wordt tijdelijk beperkte pastorale bijstand inge-

huurd van een predikant, gericht op heling en verzoening; 

Gespreksbijeenkomsten van gemeenteleden per kern, per doel-

groep en per thema; 

Periodieke bijeenkomsten voor vrijwilligers (daarvan is er in sep-

tember jl. al een gehouden); 

Voorbereiden van beleidsplan met een herijking van het bestaande 

beleidsplan 2015 – 2020, ter bespreking in een gemeentebijeen-

komst; 

Besluitvorming eventueel over samenwerking met buurgemeenten 

en over beroepingswerk van een predikant. 

Doorgroei: 

Vanaf het begin van het winterseizoen 2019/2020 hopen we dat de 

gemeente doorgroeit naar een ‘normale’ situatie waarin de ge-

meente zich vitaal en duurzaam in de maatschappij weet te posi-

tioneren. Enkele activiteiten die alvast voorzien zijn: 

Een gemeentebijeenkomst ter evaluatie; 

Voortzetting van gesprekken van gemeenteleden per kern, per 

doelgroep, en per thema; 

Beroepen en bevestigen van een nieuwe predikant in deeltijd, 

eventueel in samenwerking met andere gemeente(n); 

Besluitvorming door kerkenraad, gehoord de gemeente, over 

eventuele verkoop van een kerkgebouw en over andere investerin-

gen. 

Tot slot: 

Het is niet weinig wat er in de gemeente gebeurt en gaat gebeu-

ren. Misschien heeft u vragen of wilt u uw gedachten uitspreken. 

Daarvoor staan we open; we vinden het fijn tips te horen, maar 

ook van uw zorgen kennis te nemen. U kunt daarvoor contact 

opnemen met procesbegeleider Arie Haasnoot, telefoon 06-

24693847 of e-mail arie@haasnootmediation.nl , en natuurlijk ook 

met de scriba van de kerkenraad, Albert van Leeuwen. 

 

         De kerkenraad 

mailto:arie@haasnootmediation.nl


Besluitenlijst  
Overzicht van de in de kerkenraad genomen besluiten  

sinds 8 mei 2018 



 

Extra collecten november en december 

 

Zondag 4 november 2018  
Aandacht voor Pakistan 

Op zondag 4 november 2018 is het Zendingszondag. Op het lande-

lijke Kerk in Actie rooster wordt aandacht gevraagd voor Brazilië, 

maar in Zeeland hebben we in overleg met Kerk in Actie gekozen 

om die zondag ons te concentreren op het project ‘Zeeland voor 

Pakistan’.  

De eerste zondag van november staat elk jaar in het teken van 

Zendingszondag. Dat is een mooie traditie. Nu er zoveel gemeen-

ten betrokken zijn bij het Kerk in Actie project ‘Zeeland voor Pakis-

tan’, willen we daar op deze Zendingszondag bijzonder aandacht 

aan schenken. In diverse protestantse gemeenten in Zeeland staat 

dan ook zondag 4 november 2018 in het teken van aandacht voor 

de projecten in Pakistan. Van harte aanbevolen! 



11 november 
Perspectief voor (ex)gedetineerden 

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw le-

ven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te 

doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het 

werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kun-

nen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een 

structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en 

zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig 

uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 ge-

vangen, ex-gevangen en hun familieleden. 

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk 

van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u 

mee? 

 

18 november  
Oogstdienst 

 
Wij doen dat omdat we om hen geven. 

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze le-

ven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra 

moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun ei-

gen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik 

bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. In no-

vember worden de pakketten ingezameld. In de maanden daarna 

nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg 

blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen ge-

ven. Wij zamelen geen pakketten in maar houden een collecte. 

Met het geld hiervan kan o.a. het vervoer van de pakketten be-

taald worden.  U kunt uw gift ook storten op rek. NL61 ABNA 0481 

5171 62 t.n.v.  de diaconie. 

 

https://dorcasvoedselactie.nl/


25 november 

Eindejaarscollecte 2019 
 

Een goed gesprek  

We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van 

alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? 

Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zeker-

heden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte 

ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protes-

tantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan.  

 

Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe 

jaar een plek van ontmoeting is. Een plek waar we met God, el-

kaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We 

doen dat bijvoorbeeld door het organiseren van een gesprekskring 

en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij 

mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Door op zon-

dag samen ons geloof te vieren.  

 

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daar-

om vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat 

we al ons mooie werk in het nieuwe  jaar kunnen voortzetten. 

Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw 

bijdrage over via de acceptgirokaart die u thuis ontvangt. Uw bij-

drage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als 

kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. 

 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar 

écht kunnen ontmoeten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 

steun! 

 

 

 



2 december  
Missionair werk 

Steun de pioniersplekken in Nederland .De Protestantse Kerk 

steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar 

mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen 

komen. Life Wirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 

en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in 

hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een 

vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er 

geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha.  Met uw bijdra-

ge steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs 

nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of 

maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?   

 

9 december  
Pastoraat 

Pastoraat nieuwe stijl In het pastoraat spelen vrijwilligers een be-

langrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het 

pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’  om van el-

kaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. 

Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zo-

als b.v. e-learning ‘pastorale gesprekken’.  Samen met plaatselijke 

gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vor-

men voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebun-

deld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort 

nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een verande-

rende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van 

gemeenteleden zelf.  



Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te 

ondersteunen in hun belangrijke Met uw bijdrage maakt u het mo-

gelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke 

werk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 AB-

NA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk Met uw bijdrage maakt u 

het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun be-

langrijke werk.  

 

 

24 december  kerstnacht en 25 december kerstmorgen  
Kinderen in de knel 

Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem ge-

welddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land 

ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. 

Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme ar-

moede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerkkerken en 

kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedsel-

pakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak 

en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelin-

genkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. 

Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren 

zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.  

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 

t.n.v. Protestantse kerk o.v.v. kinderen in de knel. Van harte aan-

bevolen! 

 

Actie cartridges 
 

Ook de actie voor Pakistan loopt nog. Lege cartridges kunnen nog 

steeds worden ingeleverd in de daarvoor bestemde dozen in de 

beide kerken. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie


Kaarten en postzegels 
 

Heel veel kaarten en postzegels zijn de afgelopen jaren bij de kerk 

of rechtstreeks bij de fam. Dubbeldam ingeleverd. Al die kaarten 

en postzegels moesten bekeken, gesorteerd en/of afgeknipt 

worden. Heel veel werk, dat met liefde gedaan werd. Soms was 

het saai, maar af en toe zat er iets bijzonders tussen, wat de 

opbrengsten omhoog bracht. Zo is in de loop van de jaren een 

aardig bedrag voor de zending bij elkaar gesprokkeld. Alle gevers 

hartelijk bedankt, maar in het bijzonder Jan en Hennie Dubbeldam 

bedankt. Jammer dat jullie er mee moeten stoppen. Het einde van 

een tijdperk. De kaarten en postzegels kunnen niet meer bij de 

kerk ingeleverd worden. Of weet iemand nog een adres waar ze 

naar toe kunnen ? 





 

Predikant:    vacant 

consulent:    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 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 

Stelle     Veerhoeklaan 7   4501 AE Oostburg 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


