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5
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Een nieuw begin
‘Een nieuw begin’ is het thema dat door ‘Kerk in Actie’ wordt
aangereikt voor de veertigdagentijd 2019.
Ook het kindernevendienstrooster van ‘Kind op Zondag’ werkt
met dit thema. In ‘Kind op Zondag’ wordt het thema als volgt
toegelicht:

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de
natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld
opnieuw begint.
Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds
opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een
nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn
eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem
opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en
voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na
de donkerste nacht.
Nu maken we in de gemeenten waarin ik werk ieder jaar een
veertigdagenboek.
Daarin komen praktische zaken, zoals informatie over de
diensten, het symbolisch bloemschikken, het diaconale project.
Daarnaast komen in dit boek bezinnende teksten, knutselideeën
en recepten.
Toen we in november vorig jaar met een groepje mensen bezig
waren met de voorbereiding van het veertigdagenboek 2019,
zette een van de aanwezigen ons aan het denken met de
kritische vraag of het maken van een nieuw begin werkelijk
mogelijk is.
We dragen immers het verleden met ons mee.
Ook een pasgeboren kind – vaak toch met ontroering begroet als
een nieuw begin van leven – draagt al de nodige erfenissen uit
het verleden met zich mee.

Denk alleen maar aan de genetische codes die geërfd zijn van de
voorouders.
Daarom is het thema van ons veertigdagenboek dit jaar geworden:
‘Een ‘nieuw’ begin?!’.
De leestekens geven aan dat we in de komende veertigdagentijd
willen nadenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van
een nieuw begin.
Pasen. We geloven en belijden dat God ons in Jezus’ opstanding
doet delen, en dat Hij ons zo een nieuw begin heeft gegeven.
Maar hoe zullen wij dat vertalen in ons leven en samenleven? Een
citaat uit ons veertigdagenboek:

Natuurlijk vraag ik me af of iemand überhaupt opnieuw kan
beginnen.
Het gaat allereerst over het loslaten
van de vaak vastgeroeste patronen in je leven
en je vervolgens openstellen
voor wat zich aandient.
Je weet niet wat het leven voor je in petto heeft,
maar de bereidheid het oude los te laten
is een groot goed.
Ik wens ook u in de veertigdagentijd rust en bezinning toe.
Dat wij de ruimte vinden om oude vastgeroeste patronen los te
laten en ons open te stellen voor… wat zich aandient, voor wellicht
een nieuw begin.
M.J. Wisse

Wij op weg
Tijdens de goedbezochte gemeenteavond van 27 februari jl. zijn
we met elkaar in gesprek geweest over onszelf, onze gemeenschap
en de weg naar de toekomst.
En dat op basis van onze verbondenheid als ‘mensen van de weg’,
zoals christenen in de Bijbel ook worden genoemd.
Dat is immers onze meest wezenlijke identiteit.
Mede daarom gingen we, na het avondgebed, de kerkzaal in om al
lopend een plek te vinden die past bij ieders persoonlijke visie op
de toekomst van de gemeente.
Het was een bijzonder moment, vond ik.
In mijn hotelkamer heb ik later de witte kaartjes uitgelegd en de
toelichtingen op de keuzes kunnen lezen. Zo beschreef een kwart
van de aanwezigen een plek in de buurt van orgel of liedbord, omdat ‘de gemeente leeft met muziek’. En ik las ook: ‘een enthousiast
koor aan stemmen kan de toekomst garanderen’. Een ander kwart
is op de vertrouwde plaats in de kerk gaan zitten, zo bleek. Want
‘dat voelt goed’, soms al 52 jaar, ‘midden tussen de mensen, met
beide benen op de grond’. Er was ook iemand die een plek koos
’omdat ik daar nooit zit; in de toekomst misschien wel’ en een ander stond bij de uitgang, vanwege gebrek aan toekomstperspectief. Het doopvont trok ook enkelen aan, evenals de zevenarmige
kandelaar die ‘altijd licht en warmte heeft gebracht’.

Vervolgens kwam aan de zes tafels een uitwisseling op gang naar
aanleiding van Lucas 5, over de roeping van de leerlingen, die vissers van mensen zouden worden, zoals Jezus het noemt.
Ik hoorde spreken onder andere over vertrouwen en hoop, over de
wereld, die de kerk in wordt gebracht en over het belang van een
goed plan dat kan motiveren.
Van deze tafelgesprekken zijn aantekeningen gemaakt. Ik heb ze
nog niet uitvoerig kunnen bekijken, maar er is zeker materiaal voor
vervolggesprekken.

Daarom wordt u hierbij meteen uitgenodigd om mee te doen aan
een ontmoeting in kleinere kring, met ongeveer 10 personen per
keer. Een soort groothuisbezoek. Natuurlijk zijn daarbij ook gemeenteleden welkom, die er op 27 februari niet bij waren.
Ik heb voor die ontmoetingen vier dagdelen gereserveerd en meteen enkele kerkenraadsleden bereid gevonden als gastgever te
fungeren – waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!
Het gaat om:
maandagavond 1 april (19.30 - 21.30 u) ten huize van Adri de
Bruijne, Canisvlietstraat 15, Sluiskil
dinsdagmorgen 2 april (10.00-12.00 u) ten huize van Albert van
Leeuwen, Hertog van Bourgondiëstraat 1, Philippine
donderdagmiddag 11 april (14.00 - 16.00 u) ten huize van Arno
Dieleman, Rentmeesterstraat 25, Sluiskil
donderdagavond 11 april (19.30-21.30 u) ten huize van Ad Eggebeen, Wulk 1, Philippine (extra hulp: TomTom instellen op Mosselbank 9 en dan voetpad oplopen).
Wilt u zich bij mij opgeven met uw datum van voorkeur (een tweede keus is ook welkom), tot uiterlijk 31 maart a.s. ? Een mailtje
werkt het beste en is het meest overzichtelijk. U kunt mij bereiken
via: s.bloemert@protestantsekerk.nl.
Is mailen niets voor u, dan is een aanmelding bij de gastheer van
het dagdeel van uw keuze ook een mogelijkheid. Hij geeft dat dan
wel aan mij door.
Daarnaast wil ik nog een ander aanbod doen. Dat richt zich met
name op de problematische situatie in de tijd die achter ons ligt en
de gevolgen daarvan voor sommige gemeenteleden.
Wanneer u daarover met mij in persoonlijk gesprek wilt, wil ik u
ook uitnodigen mij een mailtje te sturen, zodat we een afspraak
kunnen maken voor begin april.

Tenslotte: op woensdag 5 maart begint de Veertigdagentijd, de
paars gekleurde voorbereidingstijd op de Stille Week en Pasen.
Een tijd van bezinning en inkeer.
Tijdens de zondagse vieringen in de komende zes weken zal er
aandacht zijn voor wat er echt toe doet in het leven van een ieder
persoonlijk en van onze gemeente.
De hierboven voorgestelde ontmoetingen kunnen hieraan ook
een bijdrage geven.
Onlangs kreeg ik de veertigdagentijdkalender van onze kerk in de
brievenbus, met als titel: een nieuw begin. Er staan bruikbare tips
in om creatief te ‘vasten’. Niet alleen door sober (maar wel smakelijk) te eten, maar ook tijd maken voor stilte, gebed en nieuwe inzichten en deze in praktijk te brengen.
Bij 11 april lees ik bij voorbeeld: geef vandaag extra aandacht aan
een voor u speciaal persoon.
Mooi toch?

Ik wens u een zinvolle Veertigdagentijd toe.
Graag tot ziens!
Met hartelijke groeten,
Ds. Sophie Bloemert

Koffiemorgen
Op dinsdag 9 april is er weer een koffiemorgen bij
Dick en Marthe Stap aanvang 10.00 uur
Het onderwerp gaat over moderne profeten.

Vanuit de kerkenraad
Elders in dit blad vindt u bijdragen over actuele zaken, waaraan u
kunt zien dat er volop actie is!
Leest u vooral ook het verslag van de drukbezochte gemeenteavond op 27 februari jl., en de mededelingen die ik bij die gelegenheid namens de kerkenraad heb gedaan. Tussen de vieringen op
de zondagen waren er op doordeweekse dagen enkele markante
momenten.

Overleg over samenwerking tussen gemeenten
Op 2 januari jl. voerden delegaties van de kerkenraden van onze
gemeente, PG Hoek en PG Terneuzen overleg over samenwerking
tussen deze gemeenten, en op 4 februari jl. opnieuw, met nu ook
een vertegenwoordiging van de PG Oosthoek (Hulst en Kloosterzande) erbij. Op de gemeenteavond hebben wij hierover met elkaar gesproken, en op 18 maart praten de kerkenraadsdelegaties
verder.

Opstart van pastoraal medewerker ds. Anke Dekker
Zoals bekend heeft ds. Anke Dekker vanaf Nieuwjaar Ank Muller
opgevolgd als pastoraal medewerker. Op 16 januari jl. vond onder
leiding van ouderling Ad Eggebeen een startoverleg tussen haar,
vertegenwoordigers van de kernen Sas van Gent/Westdorpe, Philippine/Zandstraat en Sluiskil, en een deel van de kerkenraad.
Er is aandacht besteed aan de overdracht van de gaande en de
komende vrouw, en er zijn werkafspraken gemaakt. Omzien naar
elkaar is heel wezenlijk in ons gemeenteleven. Wilt u een signaal
afgeven als u weet heeft van gebeurtenissen in het persoonlijk leven van andere gemeenteleden, of als u misschien zelf wel een
gesprek zou willen hebben met ds. Dekker? Wilt u dan contact opnemen met mevrouw Dekker, of met een van de wijkcontactpersonen of met de scriba van de kerkenraad (de-mailadressen staan op
pagina 2 dit nummer).

Tijdelijke ondersteuning voor gemeenteopbouw
Mevrouw ds. Sophie Bloemert is in de maanden januari en februari
begonnen om als interim predikant mee te werken aan de opbouw
van de gemeente na de voorafgaande moeilijke periode. Zij heeft
onder andere gesprekken gevoerd met gemeenteleden, maar
sprak ook op 16 januari uitgebreid met de kerkenraad over haar
aanpak. Gesproken is toen over de voorbereiding van de gemeenteavond van 27 februari jl. Het verslag van die avond vindt u in
deze Schakel. Tijdens dat gesprek ontstond ook het idee om na de
gemeenteavond verder te praten in kleine groepen over inhoudelijke onderwerpen om te helpen de identiteit van onze gemeente
helder te krijgen. Elders in dit nummer doet mevrouw Bloemert
een oproep aan u om aan deze gesprekken, die steeds bij een kerkenraadslid thuis zijn, deel te nemen. Gemeenteleden die met haar
individueel in gesprek willen kunnen daarvoor deze maand ook een
afspraak maken. Tenslotte hebben we ook als kerkenraad met ds.
Bloemert gesproken over het vinden van een goede overgang van
verleden via heden naar een toekomst met vertrouwen.

Kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 12 februari kwam de kerkenraad bijeen voor het bespreken van alle lopende zaken. Natuurlijk kwamen aan de orde de
onderwerpen die u op verschillende plaatsen terugvindt in deze
Schakel. Maar ook spraken we over de inzameling van oud papier,
evalueerden we de erediensten in december en Januari en blikten
vooruit naar die in februari en maart, zo ook naar een Vesperdienst op woensdag 20 maart aanstaande. Er werd veel onderling
afgestemd. We spraken over een op 14 januari gehouden voorlichtingsbijeenkomst in Colijnsplaat van de classis Delta over het beroepingswerk van predikanten. De ouderlingen-kerkrentmeester
stelden het financieel beheer aan de orde, en we namen kennis
van de voorlopige jaarcijfers van 2018 en de conceptbegroting
voor 2019. Tenslotte bereidden we de Actie Kerkbalans voor die in
maart wordt gehouden.

Inspiratiezaterdag kerkenraadsleden
Zaterdag 16 februari, op een zonovergoten locatie in De Braakman, ‘vierde’ de kerkenraad een inspiratiezaterdag. Deze dag had
het karakter van een ontdekkingsreis: hoe zijn of raken we geïnspireerd op onze reis en wat is onderweg realistisch, wat staat ons
daarbij voor ogen: wat hebben we aan waardevols in huis
(persoonlijk, als kerkenraad en als gemeente) en op basis daarvan:
wat willen we, wat kunnen we.
Na een opening met het verhaal van de Emmaüsgangers, startten
we met een persoonlijk deel over inspiratie (wat is ons verlangen,
wat is onze motivatie?), en gingen we vervolgens waarderen wat
we in huis hebben. We keken naar ieders talenten en naar de kwaliteit en de kracht van de gemeente.
Volgend onderwerp was het in een bepaalde spelvorm vinden van
een aanzet van een visie: hoe ziet de kerk van de toekomst er uit?
De meeste tijd besteedden we aan het beleid: samen een nieuwe
toekomst schrijven. Inspiratie putten we uit de elementen van het
verhaal van de Emmaüsgangers. Kijkend naar de stand van zaken
in de gemeente vroegen we ons af: wat werkt stimulerend en wat
werkt belemmerend? We namen het Beleidsplan van 2015 -2020
als referentiepunt. Continuïteit is immers heel belangrijk, met respect voor het verleden, realisme voor het heden en inspiratie voor
de toekomst. We onderscheidden 10 thema’s:
1. Geleefd beleid
2. Ontmoetingsmomenten en ontmoetingsplekken
3. Omzien naar elkaar in pastoraat
4. Omzien naar elkaar in diaconaat
5. Vieren – lofzang gaande houden
6. Kerk zijn naar buiten toe
7. Samenwerken met andere gemeenten
8. Vorming en toerusting gemeente
9. Toerusting tot de taak – wat is nodig?
10. Beheer.

We vulden scores in om te waarderen wat er op al deze punten
van het beleidsplan is bereikt en voegden aandachtspunten tot
voor een in 2019 vast te stellen beleidsplan. Het resultaat van deze
bespreking is waardevol materiaal bij het ontwerpen van een
nieuw beleidsplan. Het idee kwam op om aan de gemeente een
oproep te doen om een werkgroep beleid samen te stellen, een
‘toekomstteam’ met mensen die op een opbouwende manier willen
meedenken over de toekomst van de gemeente, met name op het
thema ‘hoe ziet de kerk van de (nabije) toekomst er uit?’.

Werkgroep beleid
In aansluiting op het resultaat van de teamdag van de kerkenraad,
hebben we tijdens de gemeenteavond van 27 februari een oproep
gedaan voor deelnemers aan een te vormen werkgroep beleid die
de kerkenraad wil voeden met een concept voor een nieuw beleidsplan. Inmiddels hebben zich twee gemeenteleden aangemeld
en daar zijn we zeer blij mee. Graag nodigen wij meer gemeenteleden, waaronder in elk geval iemand uit Sluiskil, uit om de werkgroep te completeren. Een goede ‘regionale’ vertegenwoordiging is
onmisbaar, en ook geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Tot slot
Ik wens u een goede vastentijd, tijd voor bezinning, en straks een
mooi paasfeest toe!

Actie Kerkbalans 2019.

Voor iedereen heeft de kerk
een eigen betekenis.
Het is de plek waar u viert en
rouwt, waar u rust zoekt of tot
bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om
het goede te zoeken of om een
kaarsje aan te steken als u
daar behoefte aan heeft.
De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke
momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een
doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen.
Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld.
De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn
kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en
u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland.
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de
plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te
geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2019 is het thema
Geef voor je kerk.
We zijn door de kerk verbonden met God, met
elkaar en met de generaties voor en na ons.
We houden elkaar vast in geloof en verbinden
ons met mensen die steun nodig hebben.
Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die
verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans
Omdat de Actie Kerkbalans 2018 vorig jaar in onze gemeente pas
in augustus gehouden is, wordt zoals beloofd de Actie Kerkbalans
2019 dit jaar in onze gemeente gehouden van 6 t/m 31 maart
2019. Volgend jaar kunnen we dan weer zoals gebruikelijk de landelijke actie in januari volgen. In de eerste weken worden de enveloppen verspreid en in de daarop volgende weken weer opgehaald. Er staat dus binnenkort weer iemand bij u voor de deur.
Ontvang deze 'loper' hartelijk.
Kerkrentmeesters PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil

Verslag Gemeenteavond PG Ph-SvG-Slk.
Woensdag 27 februari 2019 aanvang 19.30 in de Ark te Sluiskil.
1. Welkom en opening
Dhr. Arie Haasnoot opent deze gemeenteavond en heet alle aanwezige gemeenteleden en mw. ds. Sophie Bloemert, initiator van
deze bijeenkomst, van harte welkom. In totaliteit zijn er 40 mensen aanwezig inclusief kerkenraad en mw. ds. Bloemert. Presentielijsten gaan rond zodat het verslag van deze avond via de mail kan
worden teruggekoppeld. Het verslag wordt ook opgenomen in de
Schakel. Bericht van verhindering is ontvangen van:
dhr. G.J. van der Brugge, grootouders geworden van hun eerste
kleinkind, mw.ds. Marjo Wisse, vakantie, en dhr. Bram van Hoeve.

2. Programma en doelstellingen
mw.ds. Bloemert, tijdelijk ondersteuner gemeenteopbouw, stelt
zich kort voor aan de vergadering en geeft toelichting op het programma. Ze bedankt op voorhand alle deelnemers voor deze
mooie opkomst. Vanavond opnieuw een ‘pelgrimage’ als levensbeeld van onze gemeente. Onder de titel ‘Wij op weg’ gaan we
met elkaar in gesprek rond het thema ‘identiteit’;
-Wie zijn we als geloofsgemeenschap in dit deel van Zeeuws
Vlaanderen?,
-Wat is onze basis?,
-Wat bindt ons?,
-Wat is onze weg?.
De ‘opbrengst’ van deze avond zal mede input vormen voor het
nieuwe beleidsplan waar de kerkenraad mee aan de slag gaat en
wat deze zomer aan de gemeente zal worden gepresenteerd.
Avondgebed.
Als opening van de avond is gekozen voor een avondgebed bestaande uit:
-Stilte – Openingsvers
-Avondlied 542: God roept de mens op weg te gaan
(veertigdagentijd)
-Psalm 121: een pelgrimslied
-Evangelielezing: na korte introductie Lucas 5: 1-11.
Het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst, je leven over een
andere boeg gooien en alles achter je te laten om een nieuwe weg
te gaan.
-Moment van inkeer en verstilling:
Lied 157a Lofzang van Maria: Mijn ziel maakt groot de Heer, vers
1t/m4
-Gebeden, afgesloten met gezamenlijke gebeden Onze Vader.

Vervolgens worden we als groep uitgenodigd om in beweging te
komen en de kerkzaal te bezoeken en daar de plaats te zoeken die
je persoonlijk het meest aanspreekt en aansluit bij je eigen beleving t.a.v. de toekomst van onze Gemeente.
Bij terugkomst in de Ark mag ieder kort zijn of haar keuze en motivatie anoniem toevertrouwen aan het papier. Later op de avond
pikt mw. ds. Bloemert hier nog een aantal aansprekende persoonlijke belevingen uit en zegt toe dat er nog een aanvullende reactie
op de inhoud van het totaal zal volgen.
In groepsverband, totaal zes tafels, wordt er vervolgens met elkaar
nagedacht en gesproken vanuit Lucas 5 over hoe wij als Gemeente
met elkaar op weg gaan/zijn naar onze eigen toekomst als lokale
Gemeente. In een half uur worden daarbij drie vragen uitgewerkt:
1. Wat raakt u in dit verhaal?
2. Visser van mensen, hoe ziet u dat hier en nu?
3. Wat zegt dit verhaal over de roeping van uw Gemeente/uw Persoon?
Per tafel zorgt iemand voor verslaglegging vanuit deze dialoog in
steekwoorden of waar nodig in complete zinnen om de juiste inhoud vast te kunnen houden.
De opbrengst is groot, een aantal hiervan worden plenair teruggekoppeld en uiteindelijk zal een integrale terugkoppeling inclusief
conclusies van het totaal ons als deelnemers worden teruggeven.
De doelstellingen van deze avond met elkaar spreken over identiteit van onze Gemeente en wat hebben we nodig om samen de
weg richting toekomst ook daadwerkelijk op te gaan zijn door eenieders inbreng een stap dichterbij gekomen. De kerkenraad zal samen met mw. ds. Bloemert hier een vervolg aan geven, dank daarvoor.
In de Schakel van maart/april komt een uitnodiging voor een
vervolggesprek in kleine kring om de nu beschikbare input verder
te bespreken. Daarbij worden ook de data en de locaties vermeld.

3. Mededelingen kerkenraad door Arie Haasnoot, interim
voorzitter
Beleidsplan 2019.
Dhr. Haasnoot stelt voor om in aansluiting op deze avond een
werkgroep beleidsvoorbereiding op te starten en nodigt de aanwezigen hiertoe uit zich op te geven. De assistentie van gemeenteleden is gewenst om uiteindelijk te kunnen komen tot een concreet
en breed gedragen nieuw beleidsplan. Deze oproep zal ook nog in
de Schakel worden opgenomen.
Samenwerking andere Gemeenten in Zeeuws Vlaanderen.
Dhr. Haasnoot geeft overzicht in de inmiddels lopende oriënterende gesprekken op het gebied van samenwerking door de verschillende Gemeentes. Start is gemaakt doordat de PG Hoek ons benaderd heeft om na te denken over een beroepingstraject van een
predikant in gezamenlijkheid. In de gesprekken hebben we aangegeven als PG meer tijd nodig te hebben doordat er momenteel een
bezinningsfase loopt naar onze toekomst. De conclusies hieruit zijn
mede belangrijk voor een gewenst predikantsprofiel.
Inmiddels is de PG Terneuzen ook aangeschoven aan deze gesprekstafel om hun wensen en ideeën over de opvulling van hun
vacature met Hoek en ons te delen. De gesprekken met Biervliet/
Hoofdplaat/IJzendijke zijn recent gestopt.
Tijdens het laatste gesprek was ook de PG Oosthoek aanwezig en
ook daar is er sprake van het invullen van een vacature die binnenkort zal ontstaan. Alle partijen hebben met elkaar afgesproken
om de samenwerking in deze beroepingswerkzaamheden te blijven
zoeken. Uitgangspunten hierbij zijn:
* mogelijkheden onderzoeken naar een samenwerking vanuit cen
traal teamverband van predikanten/kerkelijk werkers met daarbinnen verschillende benodigde disciplines,
* aanhaakmodel, d.w.z. iedere gemeente bepaalt zijn eigen tempo
en tijdslijn vanuit o.a. zorgvuldige vaststelling identiteit van de eigen gemeente,

* samenwerken in principe op ieder kerkelijk vlak/terrein,
* iedere PG blijft zelfstandig en draagt zorg voor eigen financiële
inbreng/verantwoording,
* samen elkaars sterke punten delen/benutten waar dat kan,
* solidariteit is belangrijk aspect richting ons aller toekomst.
Ringzondagen.
Door de ring Zeeuws Vlaanderen is een start gemaakt met een
aantal gezamenlijke activiteiten in Zeeuws Vlaanderen die in het
licht staan van elkaar beter te leren kennen en daardoor meer met
elkaar te kunnen samenwerken. Onderdeel in dit programma is het
periodiek organiseren van een zogenaamde Ringzondag. In februari jl. is de 1e versie georganiseerd door de PG Hoek waarbij alle
overige Gemeenten een uitnodiging hebben ontvangen om met
een delegatie van 2 of 3 (kerkenraad) leden hun reguliere kerkdienst te bezoeken. Na afloop zijn er met een kopje koffie gespreksgroepen waarbij je vragen kunt stellen over de liturgische
invulling van de eredienst maar ook over wat is jullie identiteit als
Gemeente en welke specifieke zaken houden jullie bezig.
Onze vertegenwoordiging is met een positief gevoel huiswaarts
gekeerd en we zullen zeker vertegenwoordigd zijn bij de volgende
Ringzondagen en er wellicht in 2020 ook een organiseren.
Pastoraal werker mw. ds. Anke Dekker.
Inmiddels is mw. ds. Anke Dekker als opvolgster van mw. Ank Muller binnen onze Gemeente werkzaam op het gebied van pastorale
zorg. Ook hier zijn we samen met de PG Hoek opgetrokken waar
mw.ds. Anke Dekker eveneens werkzaam is op het gebied van
pastorale zorg. De bereikbaarheidsgegevens van haar staan in de
Schakel, een mail richting Scriba kan uiteraard ook.

Actie Kerkbalans.
Actie Kerkbalans 2019 start met de verspreiding van de enveloppen met brief en antwoordstrook door de wijkmedewerkers vanaf 6
maart a.s. De kerkenraad doet een oproep om vooral met elkaar te
zorgen voor een structurele jaarlijkse bijdrage passend bij een Gemeente van onze omvang en de daarbij behorende specifieke situatie. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt op dat het hun ontbreekt aan inzicht m.b.t. prognose en realisatie jaarrekening 2018
en begroting 2019. En dat impliceert dan ook minder betrokkenheid of gevoel van noodzaak tot een (hogere) bijdrage. De scriba
licht de huidige stand van zaken toe:
- onze administratie is ondergebracht bij het KKA,
- KKA is half januari verzocht om onze jaarrekening met voorrang
te behandelen juist ook vanwege de samenstelling van de begroting 2019,
- tot nu toe alleen overzicht grootboekrekeningen ontvangen en op
basis daarvan prognose gemaakt t.a.v. boekjaar 2018 en van daaruit de concept begroting 2019 samengesteld,
- in de kerkenraadsvergadering van 12 februari zijn deze stukken
besproken en bijbehorende wijzigingsvoorstellen worden in de concept begroting aangepast,
- de scriba zegt toe een extra bijlage toe te voegen aan de enveloppe actie kerkbalans 2019 met daarin prognose boekjaar 2018 en
concept begroting 2019.
Belangrijke data:
- op woensdag 8 mei zal een bijeenkomst worden georganiseerd
voor de vrijwilligers binnen onze PG,
- op woensdag 5 juni zal een volgende gemeenteavond worden
gehouden.

4. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Vraag dhr. Erkel.
Klopt het dat de provincie Zeeland zich bemoeit met initiatieven tot
onderhoud en herbestemming van kerkgebouwen? En zo ja, wat
betekent dat voor onze PG?
Interim-voorzitter:
Over dit onderwerp zijn recent in alle provincies bijeenkomsten
georganiseerd. Het gaat om een algemeen initiatief met betrekking
tot leeggekomen kerken, ook bv katholieke. Zo lang onze PG niet
heeft besloten over sluiting van een kerkgebouw is dit punt voor
onze gemeente (nog) niet van toepassing.
Vraag dhr. Erkel.
Kerk is een unieke vereniging met regelmatige bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten zoals koffie drinken na de dienst worden niet
gebruikt om mededelingen vanuit de kerkenraad te communiceren.
Er wordt te weinig gecommuniceerd over lopende zaken waar wel
over gesproken zou moeten worden.
Bijvoorbeeld evaluatie resultaten beleidsplan etc.
Spreker reikt een RK regionaal kerkblad aan waarin een artikel
staat met suggesties voor communicatiebeleid in de kerk.
Interim-voorzitter: zegt toe dit mee te nemen naar de kerkenraad
en nodigt dhr. Erkel uit deel te nemen aan de eerder aangekondigde werkgroep beleid.
Vraag dhr. de Braal.
Graag volgende keer gebruik maken van de microfoon anders is
het niet goed te volgen.
Interim-voorzitter: dat nemen we ter harte.
5. Sluiting
Ter afsluiting van deze avond zingen we samen lied 243:
O, Heer mij God, ook deze nacht.... 1,2 en 4.
Mw. ds. Bloemert spreekt de zegenbede uit, bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Op zondag 17 februari vond de eerste ringzondag plaats.
Dit zijn normale kerkdiensten, maar hierbij zijn ook ambtsdragers
van de andere gemeenten uit de ring (vroeger classis) uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen.
Van onze gemeente waren hier Albert en Paul bij aanwezig.
Mocht u hierover vragen hebben, dan willen zij die graag
beantwoorden. Hieronder het verslag.
Verslag eerste Ringzondag
Op zondag 17 februari 2019 vond de eerste Ringzondag plaats in
de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek.
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 9 gemeenten
aanwezig.
Na een eredienst met een liturgie zoals die doorgaans in Hoek
wordt gevierd was er voor alle aanwezigen koffie, thee en een
traktatie in de ontmoetingsruimte.
Daar ontstonden de eerste gesprekken en uitwisselingen en werd
het verdere verloop van de Ringzondag uitgelegd.
Vervolgens was er op drie plaatsen in het kerkgebouw de
mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.
Elke groep bestond uit ongeveer 10 personen en in elke groep
waren bijna alle aanwezige gemeenten vertegenwoordigd.
Tijdens de gesprekken in deze kleinere groepen werden er
vragen voorgelegd om aan de hand daarvan elkaar beter te leren
kennen.
Het belangrijkste doel was zeker niet dat deze vragen beantwoord zouden worden.
Ze dienden als ondersteuning voor het gesprek en om te horen
wat er bij andere gemeenten of bij mensen persoonlijk leeft.

De gesprekken bij de drie groepen verliepen heel verschillend;
de één was heel praktisch, de ander meer inhoudelijk en de derde
groep deelde vooral zorgen en vreugden met elkaar.
Conclusie: het doel van de Stuurgroep om een Ringzondag te organiseren, waarbij zoveel mogelijk gemeenten vertegenwoordigd
zouden zijn, waarbij er samen gevierd zou worden en daarna een
praktisch en inhoudelijk gesprek zou plaatsvinden is zeker gehaald.
Er waren na afloop veel positieve reacties en er zijn duidelijk verwachtingen dat de ontmoetingen in de Ring zullen leiden tot goede
samenwerking waardoor de gemeenten elkaar kunnen versterken.
Met een vertegenwoordiging van 75% van de gemeenten was deze eerste ontmoeting zeer bemoedigend.
Verslaglegging: C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te
Hoek, 22 februari 2019

Nog geplande ringzondagen in 2019:
Zondag 7 april a.s. Ringzondag Oostburg/Zuidzande
Zondag 26 mei a.s. Ringzondag Aardenburg
Zondag 6 oktober a.s. Ringzondag Zaamslag
Voor de invulling van een ringzondag in juli of augustus volgt nog
nader bericht.

Ontmoetingsmaaltijd 2019
De Elisabethparochie organiseert dit jaar weer ontmoetingsmaaltijden in de komende vastentijd. Op donderdag 20 maart is de maaltijd in de kerk van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil (locatie
Philippine) voorafgaand aan de vesperdienst. Aanvang ontmoetingsmaaltijd: 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. U kunt u opgeven op een lijst in de kerk vóór
11 maart. Of uiterlijk 16 maart op het volgende adres: bureau@eparochie.nl / 0115 - 616006. Het project dat we ruim hopen te kunnen steunen betreft “vrouwen en watermanagement” in
noord Kivu ( Congo).
Aan het eind van de maaltijd gaat er een mandje rond voor een
vrijwillige bijdrage. In die zin is de maaltijd niet gratis.
Aanvangstijdstip van de vesper zelf is 19.00 uur.
Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven om de kosten te dekken
van de kerk. Wij begroeten u graag op donderdag 20 maart a.s. in
de voornoemde kerk.

Even voorstellen
Ds. A.C. den Hollander
Ter kennismaking voor de gemeenteleden, die hiermee enigszins
geïnformeerd zijn over wie er voorgaat, een kort c.v.
Ik ben geboren 1944 te Goes, opgegroeid in Hansweert.
Wilde op mijn 10e jaar al dominee worden. Was in mijn tienerjaren
organist, kreeg les van Daan Manneke. Na gymnasium in Goes,
theologie-studie in Utrecht, daar betrokken bij oecumenisch samengestelde Nikola-communiteit. In 1974 predikant in Meeden Ommelanderwijk / Zuidwending (ZO-Groningen), eind 1978 naar
Oostkapelle. Emeritus september 2008.
Gehuwd, 3 kinderen en 2 kleinkinderen.
Zondagse sport: preekstoelen beklimmen.
met vriendelijke groet, ds. A.C. den Hollander

Even voorstellen
Paul Koelewijn
Beste mensen,
Sinds 2 december 2018 ben ik werkzaam in onze gemeente als
diaken en de meeste mensen weten wie ik ben.
Mijn bevestigingsdienst was een bijzonder mooie dienst en ik voel
me gedragen door deze gemeente. Ik heb al een paar kerkenraadsvergaderingen en diaconievergaderingen bijgewoond en het
valt mij op dat iedereen in de huidige kerkenraad erg betrokken is
en ik heb enorm veel zin om mijn steentje bij te dragen.
Diaconie:
Wat doen diakenen? Dit is een vraag die ik regelmatig gesteld krijg
uit mijn vriendenkring want niet iedereen weet wat wij nou
eigenlijk doen behalve geld ophalen via de collecte of onze
dienende taak in de dienst van het heilige avondmaal. Daarom
treft u hieronder ook de tekst aan zoals deze te vinden is op de
website van de Protestantse Kerk Nederland (PKN):

Zorg voor wie arm en kwetsbaar is.
Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken
daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de
boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende
zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke
voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.
Weet met het bovenstaande in gedachte
dat de diaconie er ook voor u is en indien
u behoefte heeft aan een gesprek dan
kunt u mij of mijn mede-diakenen Adri de
Bruijne en Mieke Verplanken aanspreken.
Hartelijke groeten,
Paul Koelewijn

Stichting Open Doors
Zaterdag 18 mei a.s. organiseren de ZVl. kerken een sponsortocht
voor iedereen! Er wordt gefietst voor vervolgde christenvrouwen,
start vanaf 10.30 uur in Zaamslag, Hoek Koewacht en Breskens,
afstanden 20-40 km. Meer informatie via "komenfiets@solcon.nl"
Graag maken wij u attent op de Regionale Ontmoetingsavond van
Stichting Open Doors in de Protestantse Gemeente Zaamslag op
maandag 11 maart; aanvang 19.30 u.
Spreker hoopt te zijn de heer Maarten Dees, directeur van Stichting Open Doos. Hij hoopt te vertellen over de huidige situatie van
de vervolgde christenen.
Tevens organiseren wij op zaterdag 18 mei een sponsorfietstocht
voor Stichting Open Doors.
Om aandacht te vragen voor zowel de regioavond als de sponsorfietstocht maakten wij een promotiefilmpje.
Wij zouden het op grote prijs stellen wanneer deze avond en ons
voornemen om met zoveel mogelijk deelnemers voor de vervolgde
kerk te gaan fietsen onder de aandacht van uw gemeenteleden
zou willen brengen.
U treft het filmpje in bijgaande link.
<https://youtu.be/JhOt21UANEs>
Namens Stichting Open Doors bij voorbaat heel hartelijk dank!
Werkgroep Open Doors Zaamslag
Diet de Lang-Verhagen
Polderstraat 3,
4543 AA Zaamslag
0115 850 660
06 389 26 288

Extra collecten maart en april
10 maart
40 DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(VOORJAARSZENDING)
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een
sluimerend bestaan.
Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking
zoekt naar houvast en
zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie
neemt ook de armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale)
taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische
opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten,
zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun
Cubaanse kerken met uw gift tijdens de voorjaarszendingscollecte,
zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
17 maart
40 DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(BINNENLANDS DIACONAAT)
Verlaat de gevangenis … en dan? Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen.
Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je
kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via
organisaties als Gevangen zorg Nederland en Exodus en hun vele
vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele
toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van
verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan
herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden
vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.

24 maart
40 DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(KINDEREN IN DE KNEL)
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het
overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een
schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders
en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen
om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef aan deze collecte zodat
honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op
school!

31 MAART 7 M AAR TCOLLECTE M I SSI ON AI R
Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit
moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In
Rotterdam bij voorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap
waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele
achtergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt daarom startende pioniersplekken.

7 april
40 DAGENTIJD COLLECTE KERK IN ACTIE
(ZENDING)
Rwanda 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden
afgeslacht door hun buren.
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde
dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de
afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben
verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren
om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

14 april
JONGEREN DOORLEVEN HET PAASVERHAAL
Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht, doorleven zo’n 2.000
jongeren van kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens
de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid
van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de
laatste dagen van Jezus op aarde. De PaasChallenge, een spel met
‘Wie-is-de-mol’achtige elementen, is ontwikkeld door JOP, Jong
Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al
vaak hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk
niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen de
jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich
buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.

De PaasChallenge werd vorig jaar voor het eerst gehouden en was
direct een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Vandaag collecteren
we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en uitdagende
werkvormen zoals de Paaschallenge kan blijven ontwikkelen om
jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan!

21 april
COLLECTE KERK IN ACTIE
(ZENDING)
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij
vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig
kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met
lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen
volgen over discipel schap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongeren training. Zij zijn het toekomstig kader van de
kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw
met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in
Pakistan.

U kunt nog steeds cartridges, postzegels en
kaarten inleveren in de beide kerken!

Verjaardagen
75 jaar
5-4-2019
Dhr. A.C. Tange

Bernhardstraat 20 4554BD Westdorpe

21-4-2019
Dhr. R.J. Perrenet

Posthoornweg 2 4553NG Philippine

80 jaar
22-4-2019
Dhr. G.W. Czybulinski

Kokhaan 15 4553CB Philippine

-----------------------------------------

Verhuisd
12-1-2019
Dhr. C. Baaij en Mevr. E.M. Baaij - Wissel zijn verhuisd
van: Baljuwlaan 20 C, 4541EG Sluiskil
naar: Nieuwe Kerkstraat 10, 4541EB Sluiskil
18-2-2019
Mevr. G.A. Nieuwelink - Oppeneer (83524) is verhuisd
Van: Drostlaan 20, 4541ER Sluiskil
naar: St. Elisabethlaan 3, 4541GS Sluiskil
-----------------------------------------

Ingeschreven
31-12-2018
Mevr. A.E. Hamelink
Zouterik 12, 4553 CE Philippine

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

