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Erediensten
Juli
Zondag

7 Philippine

Zondag

14 Sluiskil

Zondag

21 Philippine

Zondag

28 Sluiskil

ds. J. de Beun
H.A.
ds. M. van Manen
ds. J. de Beun
ds. D. Stap

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Augustus
Zondag

4 Philippine

Zondag

11 Sluiskil

Zondag

18 Philippine

Zondag

25 Sluiskil

Mevr. E. Maassen
ds. J. de Beun
ds. J. Scholte-de Jong
ds. D. Stap

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

September
Zondag

1 Sluiskil

Oecumenische tentdienst 10.00 uur
p.w. M. Dieleman en ds. D. Stap

Martha en Maria
De bijbel is een boek vol verhalen, liederen en andere teksten.
En met die verhalen, liederen en teksten heeft ieder mens een
eigen verhaal. Er zijn teksten die ons aanspreken en ons levenslang begeleiden, troosten en bemoedigen, inspireren.
Er zijn verhalen waarin we onszelf herkennen.
Er zijn teksten die ons tegenstaan, waar we niets mee kunnen en
waarvan we soms denken dat ze beter niet in de bijbel zouden
staan. Denk aan de verhalen over de heilige oorlogen, het afslachten van de vijanden, de wraakpsalmen.
En er zijn verhalen die ons iedere keer als ze aan de orde komen
de kriebels bezorgen, bijvoorbeeld omdat ons keer op keer ontsnapt wat het verhaal precies wil zeggen.
Nu zijn dat op zich niet de slechtste verhalen, want ze houden
ons bezig en bewaren ons ervoor te denken dat we de bijbel
‘begrijpen’. Toch zijn ze behoorlijk irritant, die kriebelverhalen.
Zo’n kriebelverhaal is voor mij het verhaal over Martha en Maria.
‘O help, daar hebben we de dames weer’, denk ik iedere keer als
het verhaal op het rooster verschijnt.
Telkens weer daagt dit verhaal me uit om tot een zinnig verstaan
te komen. Mijn ergernis over dit verhaal heeft alles te maken met
het feit dat ik me bij lezing van dit verhaal onmiddellijk identificeer met Martha. Martha wordt ons in dit en andere verhalen
getekend als een kordate, zorgzame vrouw, gericht op anderen.
Misschien zou ze ook best eens iets anders willen doen, iets dat
helemaal van en voor haarzelf is.
Maar altijd zijn er de anderen die zorg en aandacht nodig hebben, en iemand moet die zorg en aandacht toch geven… We kennen denk ik vele Marthas: mannen en vrouwen die verzorgende
en dienende taken op zich nemen en daarmee steunpilaren zijn
van het maatschappelijke reilen en zeilen.

Vaak doen ze hun werk met liefde en inzet, maar soms ontstaat er
een gat in hun ziel. Dat kan zijn omdat ze door al het zorgen niet
meer aan zichzelf toekomen.
Dat kan ook zijn doordat hun werk al te snel als vanzelfsprekend
over het hoofd wordt gezien. De directeur van het bedrijf oogst
wel waardering als alles goed gaat, maar deelt degene die ’s
avonds in het kantoor de prullenbakken leegt en de wc’s schoonmaakt ook in de eer?
Het verhaal over Martha en Maria is in de loop van de geschiedenis
gebruikt om verschillende manieren van leven tegen elkaar uit te
spelen. Zo waren, en zijn er nog wel, de actieve en contemplatieve
kloosterorden.
De actieve orden hielden zich bezig met allerlei werkzaamheden:
het ontginnen van het land, de ziekenzorg, het onderwijs. De contemplatieve orden richtten zich vooral op meditatie en gebed.
En vaak werden die laatste orden als spirituelere beschouwd dan
de orden waarvan de monniken en monialen met beide voeten in
de klei ploeterden.
Hetzelfde kennen we uit het seculiere leven: mensen die met hun
handen hun brood verdienen waren een andere klasse dan mensen die met hoofdarbeid aan de kost kwamen.
Nu wil het geval dat in de Nieuwe Bijbelvertaling een opschrift
staat boven de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die aan
dit verhaal voorafgaat, en het verhaal van Martha en Maria. Dat
opschrift luidt: het enig noodzakelijke.
Nu heb ik over het algemeen niet zoveel met die opschriften, want
het is maar wat de vertalers erbij verzonnen hebben.
Maar in dit geval zette het opschrift me op het spoor om tot een
verstaan van het weerbarstige verhaal van Martha en Maria te komen. ‘Het enig noodzakelijke’ als opschrift boven beide teksten
geeft aan dat er iets moet zijn dat de tegenstellingen tussen actie
en beschouwing overstijgt.

Dat iets wordt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan , in
antwoord op de vraag van Jezus aan de Schriftgeleerde wie de
naaste geworden is van de man die in handen van de rovers was
gevallen, benoemd als ‘medelijden’: de man die medelijden met
hem geeft getoond.
Medelijden is hier de vertaling van het Griekse ‘eleos’, barmhartigheid, ontferming. Barmhartigheid is het tot in je ingewanden geraakt worden door het leed van de ander. Barmhartigheid is een
eigenschap die in de bijbel allereerst aan God wordt toegeschreven. Hij wordt tot in het diepst van zijn ingewand geraakt door het
lijden van mensen.
En omdat wij weten te leven uit zijn ontferming, uit zijn liefde,
kunnen wij ons ontfermen over elkaar. Maar daarin horen dus ontvankelijkheid, contemplatie, en actie, dienstbetoon, onlosmakelijk
bijeen. We kunnen enkel geven, wat we zelf ontvangen.
Mensen die alleen maar dienen, maar zich niet laten vullen door
Gods liefde, bezwijken vroeg of laat aan een gat in hun ziel, raken
verbitterd door de liefdeloosheid en onverschilligheid van de mensen. En mensen die alleen maar willen ontvangen zonder te delen,
blijven vruchteloos in deze wereld.
Martha, die zo druk is, krijgt te horen dat zij zich moet richten tot
haar bron, de Heer die in haar eigen huis ook voor haar de gastheer is. En Maria, die aan zijn voeten zit te luisteren, zij heeft, ze
zei de kerkvader Origenes, net het slot van de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan gehoord: ‘Doet u dan voortaan evenzo’.

M.J. Wisse

Vanuit de kerkenraad
Kerkenraadsvergaderingen op 30 april, 29 mei en 26 juni
2019
Rode draad in deze vergaderingen was het gesprek over het te
voeren beleid en de communicatie daarover met gemeenteleden.
Op 30 april vond een open gesprek plaats met twee gemeenteleden die zich in februari hadden aangemeld voor een werkgroep
beleidsvoorbereiding. Mede omdat zich te weinig belangstellenden
beschikbaar hadden gesteld heeft de kerkenraad er de voorkeur
aan gegeven zelf een inbreng voor te bereiden voor de gemeenteavond die op 5 juni jl. is gehouden. Binnen de kerkenraad zijn taken verdeeld, en op 29 mei werd de presentatie aan de gemeente
voorbereid. Op 26 juni is de gemeenteavond geëvalueerd en is een
tijdschema opgesteld voor de in het tweede halfjaar te nemen
stappen. Andere onderwerpen die besproken zijn binnen de kerkenraad vindt u elders in deze Schakel.
Afronding werkzaamheden door mevrouw ds. Sophie Bloemert
Het laatste halfjaar heeft mevrouw ds. Bloemert een tijdje met ons
opgelopen. U heeft haar kunnen ontmoeten tijdens de gemeenteavonden van 27 februari en 5 juni, tijdens het groothuisbezoek van
11 april jl., en in een persoonlijk gesprek. Ook heeft zij enkele malen een bijdrage geschreven voor De Schakel. Hoewel het resultaat
van haar werk, dat te maken heeft met ‘heling en verzoening’ niet
eenvoudig meetbaar is, heeft zij ons geholpen stappen te doen in
het proces van opbouw en doorgroei van de gemeente. In het besef, dat ‘heling en verzoening’ lang niet altijd mogelijk is, dankt de
kerkenraad mevrouw Bloemert voor haar bijdrage. Wij zullen haar
in het najaar nog een keer terugvragen, maar daarover later meer.

Pastorale ondersteuning
Mevrouw ds. Anke Dekker heeft ons laten weten dat zij een beroep
heeft aanvaard als predikant in de PG Sint Laurens, en in verband
daarmee per 1 augustus aanstaande de samenwerking met onze
gemeente wil beëindigen. Wij vinden dit jammer, maar feliciteren
haar met deze stap en danken haar voor de in onze gemeente verleende diensten. Wij zijn op dit moment in gesprek met een kandidaat voor opvolging, en zullen u over het resultaat daarvan zo
spoedig mogelijk informeren.
In de tussenliggende periode kan er voor pastorale hulp contact
worden opgenomen met de scriba:
gsm: 06-51797968
e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

Vervolg voorbereiding beleidsplan met keuzes over kerkgebouwen en predikantsvacature
De kerkenraad bereidt een inhoudelijke voorstel voor ter bespreking met u in een gemeenteavond die gehouden zal worden op
woensdag 25 september 2019. We leggen u daarbij onze keuze
voor uit de drie opties die we neergelegd hebben op 5 juni. Na 25
september zullen we dan een nieuw beleidsplan gaan schrijven ter
opvolging van het huidige beleidsplan 2015 – 2020. Op 27 november 2019 zal de gemeente vervolgens gehoord worden over het
conceptbeleidsplan. Noteert u deze data alvast in uw agenda!
Vrijwilligersavond
Na de geanimeerde vrijwilligersavond van 15 mei jl., zal de volgende vrijwilligersavond plaatsvinden op woensdag 9 oktober 2019.

Oproep vrijwilligers
Zoals op 5 juni is uitgelegd, vereisen de beperkte financiële middelen van de gemeente, dat er zo veel mogelijk een einde komt aan
het betaald uitbesteden van werkzaamheden. Dan heeft de kerkenraad het oog op:
Financiële administratie: we hebben behoefte aan een administrateur ter versterking van de kerkrentmeesters;
Klein onderhoud binnen en buiten en schoonmaakwerk.
Wie wil ons helpen, of wil ons tips geven?
Oproep tot het doen van aanbevelingen voor een te verkiezen ouderling
De aanwezigheid van slechts één ouderling, gevoegd bij de al jaren durende predikantsvacature en het door omstandigheden achtereenvolgens wegvallen van een pastoraal werker (Ank Muller en
ds. Anke Dekker) voor de pastorale zorg, waaronder die rondom
ziekte, sterven en rouw, is een nijpend probleem geworden. Wij
hopen en bidden dat er geschikte gemeenteleden zijn die de roeping voelen om zich beschikbaar te stellen voor het ambt van ouderling. Onder verwijzing naar artikel 2.4. van onze Plaatselijke Regeling, waarin de verkiezing van ambtsdragers is geregeld, verzoeken wij alle gemeenteleden na te denken of zij vinden dat iemand in aanmerking komt voor het ambt van ouderling, en in het
bevestigende geval deze persoon bij de kerkenraad aan te bevelen
voor kandidaatstelling. De termijn voor het indienen van aanbevelingen vanuit de gemeente sluit op 4 september 2019, de datum
van onze volgende kerkenraadsvergadering. Als er meerdere kandidaten zijn, zal tijdens de gemeenteavond van 25 september een
verkiezing plaatsvinden.

Kerkdiensten in de Redoute te Sas van Gent.
Op 3 februari jl. hebben voor de laatste keer kerkdienst gehouden
in de zaal van het verpleeghuis de Redoute te Sas van Gent.
De nieuwbouw, naast de Statie, is eind mei 2019 bouwkundig opgeleverd en zal de komende maanden verder worden ingericht.
De ingebruikname is voorzien eind augustus.
In dit nieuwe verpleeghuis is geen geschikte ruimte om ook hier
een kerkdienst te kunnen verzorgen.
We zijn alle vrijwilligers van de Redoute dankbaar voor het helpen
bij het vooraf gereed maken van de ruimte en de lekkere koffie of
thee (met cake) na afloop van de dienst.
Een bijzonder woord van dank richting Jan de Braal die ook altijd
zijn steentje heeft bijgedragen.
De kerkenraad heeft besloten om geen vervangende ruimte meer
te gaan huren maar gebruik te maken van de eigen kerkgebouwen.

Oecumenische dienst 9 juni R.K. Kerk te Philippine.
Samen met pw. Marjan Dieleman en ds. Dick Stap hadden we deze
zondag een Oecumenische viering van Woord en Gebed.
Het koor l’Hirondelle onder leiding van Theo Hamelink en organist
Arie Lenzen zorgden met de vele aanwezigen voor de mooie samenzang.
Na afloop was er koffie/thee en alle ruimte voor gesprek.
Hartelijk dank aan de mensen van de Elisabethparochie voor de
organisatie van deze fijne dienst.

Verlenging samenwerking met mw. ds. Marjo Wisse en
dhr. Arie Haasnoot.
Na een evaluatie in de vergadering van 26 juni jl. heeft de kerkenraad besloten de samenwerking voor te zetten tot en met 31 december 2019.
In de evaluatie is betrokken de tweede update van het plan van
aanpak dat in 2018 is opgesteld en een looptijd kent t/m eind
2019.
De verschillende onderdelen met betrekking tot ‘Herstart, opbouw
en doorgroei’ laten zien dat er stappen vooruit zijn gemaakt maar
dat er ook nog het nodige te doen is voor eind 2019.
De kerkenraad weet zich gesteund in de personen van mw.ds.
Marjo Wisse, consulent, en dhr. Arie Haasnoot als interim voorzitter.
Beiden adviseren ons met een grote inzet vanuit hun specifieke
kennis en stimuleren de verdere ontwikkeling van de nieuwe kerkenraad om tot zelfstandigheid te kunnen komen.
Het voorbereiden en uitwerken van belangrijke besluiten die ons
het 2e halfjaar 2019 staan te wachten vraagt in de huidige fase
zeker nog hun beider betrokkenheid.
We zijn beiden veel dank verschuldigd en zien uit naar de voorzetting van onze samenwerking richting 2020.

Samenwerking gemeenten Zeeuws-Vlaanderen
Zoals wij eerder hebben gemeld, vinden al een tijdje gesprekken
plaats tussen onze kerkenraad en die van de protestantse gemeenten Hoek, Oosthoek en Terneuzen. Wij hebben meegewerkt aan
een gezamenlijk besluit om subsidie aan te vragen voor een project om te onderzoeken wat samenwerking tussen onze gemeenten concreet kan inhouden. Als deze subsidie wordt toegekend zal
aan de heer Jack de Koster worden gevraagd een vervolg te geven
aan zijn in 2018 uitgevoerde verkenningsronde naar de toekomst
van de protestantse gemeenten in heel Zeeuws-Vlaanderen.
Startzondag september 2019.
In de kerkenraadsvergadering van 26 juni jl. is er ook gesproken
over de organisatie rondom de startzondag in september a.s.
In het dienstenrooster is de startzondag gepland op zondag 15
september a.s.
De kerkenraad is al bezig met de voorbereidingen van de invulling
van deze dag die, in aansluiting op de kerkdienst, elders in Zeeuws
Vlaanderen zal worden georganiseerd.
Graag doen we een beroep op alle gemeenteleden in het bezit van
een auto om op die dag het vervoer in gezamenlijkheid te kunnen
organiseren.
Zodra het programma definitief is zullen wij u graag nader informeren.

Bijzondere dienst op 10 november 2019
Op zondag 10 november 2019 zal in de kerk van Philippine een bijzondere dienst worden gehouden onder leiding van mevrouw ds.
Bloemert. Tegen de achtergrond van de besluiten in die maand
over het toekomstig beleid, zal in deze dienst op een liturgische
manier worden gewerkt aan een nieuw begin, en de blik op de
toekomst worden gericht, in geloof en vertrouwen dat God Zijn
mensen niet in de steek laat. Bij dit liturgische moment hoort ook,
dat op passende wijze aan de oud-kerkenraadsleden die in de recente turbulente jaren hun ambt hebben neergelegd alsnog in het
midden van de gemeente dank zal worden betuigd voor hun inzet
als ambtsdrager. En wat zou het mooi zijn als in die dienst ook een
nieuwe ouderling in zijn ambt zou kunnen worden bevestigd!
Nadere bijzonderheden over deze voorgenomen dienst volgen in
de maand september.

Tot slot,
wens ik u allen een goede zomer, een fijne vakantie en een behouden thuiskomst!
Namens de kerkenraad,
Arie Haasnoot, interim-voorzitter.

Jan Neeteson.
De heer Jan Neeteson heeft de kerkenraad laten weten in het licht
van hun toekomstige verhuizing alvast te stoppen met zijn werk als
‘preekvoorziener’ en zijn lidmaatschap/voorzitterschap van de liturgiecommissie.
Jan blijft wel organist tot het definitieve moment van verhuizen.
De kerkenraad en onze gemeente is veel dank verschuldigd voor
het vele werk wat Jan op allerlei terrein heeft verricht, Jan hartelijk
dank hiervoor.
Het preekrooster 2020 heeft Jan al compleet opgeleverd!
De kerkenraad is blij dat de heer Paul Koelewijn, diaken, het werk
van ´preekvoorziener´ gaat overnemen zodat continuïteit gewaarborgd blijft.

Besluitenlijst
Overzicht van de in de kerkenraad genomen beslissingen

Handdruk in ere hersteld.
In vroeger jaren was het een gebruik dat na afloop van de dienst
de predikant samen met de ouderling van dienst de hand schudden van de aanwezige gemeenteleden.
De kerkenraad wil dit gebruik gaarne herstellen in het licht van teken van verbondenheid.
Bericht van het koor.
Na een intensieve repetitietijd en een fijn gezang op de paasmorgen zijn we als bestuur onlangs bij elkaar geweest.
Reden hiervoor was o.a. het feit dat er verschillende koorleden
hebben aangegeven te bedanken als lid. De gemiddelde leeftijd
van het koor wordt er uiteraard niet jonger op.
We hebben dan ook als bestuur gemeend om na 70 jaar per 31
december 2019 het koor op te heffen.
Dit jaar bestaat het koor 70 jaar. Het ligt in de bedoeling om die
70 jaar vol te maken en nog te zingen tijdens de volkskerstzang en
in de kerstnacht.
We hopen dat iedereen dan nog mee wil doen, zodat we er een
waardig afscheid van kunnen maken.
Verder willen we in de eerste helft van januari 2020 een gezellige
informele avond organiseren met de leden. Hoe dit verder ingevuld
gaat worden, wordt nog over nagedacht.
Nogmaals we hopen op ieders aanwezigheid tijdens deze laatste
repetities en uitvoeringen.
Namens het bestuur,
Mieke Verplanken

Verslag Gemeenteavond PG Ph-SvG-Slk.
Woensdag 05-06-2019 aanvang 19.30 in de Ark te Sluiskil.
1. Welkom en opening
Mw. ds. Sophie Bloemert heet alle aanwezigen gemeenteleden van
harte welkom en opent de avond met Avondgebed (zie bijlage).
Aansluitend gaat ze voor in gebed.
Bericht van verhindering is ontvangen van:
dhr. en mw. van Nes, mw. C. Rammeloo, mw. M. Verplanken,
dhr. P. Koelewijn.
Aanwezig: totaal 27 gemeenteleden incl. kerkenraad.
2. Presentatie toekomstverkenning. (zie bijlage PowerPoint)
De interim voorzitter verontschuldigd zich in verband met het feit
dat de laptop niet inzetbaar is voor het presenteren van de PowerPoint presentatie. Hij presenteert de sheets mondeling en waar nodig schrijft mw. Bloemert belangrijkste gegevens op de flap-over.
De interim voorzitter zegt de aanwezige leden toe dat ze deze
week nog de presentatie via e-mail krijgen toegezonden inclusief
de jaarrekening 2018 met bijbehorende schriftelijk toelichting.
Titel van de presentatie:
“Wij op weg naar een nieuw beleidsplan: toekomstverkenning”.
Er is terug gekeken naar de inhoud van het beleidsplan 2015-2020
in samenhang met het advies van de RCBB d.d. september 2017
m.b.t. keuze rondom kerkgebouwen.
De toenmalig te maken keuzes komen overeen met de zaken waar
we nu ook mee aan de slag zijn en welke om beslissingen op korte
termijn vragen. Onderwerpen hierbij zijn onder andere:
* eigen predikant?
* behoud of verkoop kerkgebouw (en)?
* kwantiteit en kwaliteit kerkenraad?
* behoud vitaliteit, liturgie en gastvrijheid?
* continuïteit vrijwilligerswerk?

* aansluiting buurgemeenten versus eigen identiteit?
* gebruik ICT?
Na de impasse is er in juni 2018 een begin gemaakt door de nieuwe kerkenraad met het voortzetten van het gemeenteleven, het
werken aan herstel van vertrouwen binnen de gemeente en het
actualiseren van de financiële situatie. Leidraad voor de kerkenraad en de gemeente vormt hierbij het opgestelde plan van aanpak met een doorlooptijd tot en met december 2019.
Uit voorgaande gemeenteavonden en aanvullende gesprekken
komen steeds volgende uitgangspunten voor de toekomst uit de
gemeente:
* de groep gemeenteleden bij elkaar houden met eigen specifieke
karakter en bijbehorende liturgische uitgangspunten,
* open en gastvrije gemeente zijn: omzien naar elkaar, met elkaar
groeien in geloof en van betekenis zijn in de samenleving,
* behoefte aan een eigen (deeltijd) predikant in relatie tot versterken van verbinding binnen de gemeente en van gemeenteleden
met elkaar.
Wat zijn dan de bouwstenen benodigd voor de invulling van de
toekomst:
1. omvang en samenstelling van de gemeente, conclusies:
-er is sprake van een dalend aantal doop- en belijdende leden,
meeste kerkgangers zijn 60+,
-gemiddeld kerkbezoek tussen 45 tot 50,
-door veroudering ontvallen ons geleidelijk gemeenteleden,
-aanwas wordt niet verwacht, gemeente zal snel kleiner worden,
-vergrijzing en uitval team vrijwilligers,
-invulling vacatures kerkenraad stagneert,
-al met al onze gemeente wordt minder vitaal.
2. mogelijkheden (deeltijd) predikant:
-directe kosten bij 0,40 fte predikant € 36.000
kosten gastpredikanten voor resterende zondagen € 5.000

-actie kerkbalans 2019: 160 aangeschreven adressen 130 reacties,
begroting opbrengst 2019 € 29.000 / toezeggingen € 22.500 met
daarbij de inschatting dat een realisatie van € 25.000
waarschijnlijk al lastig zal worden mede ten gevolge van overlijden
oudere gemeenteleden,
-actie kerkbalans geeft forse achteruitgang te zien ten opzichte
van vorige jaren: 2016 € 35.661 / 2017 € 29.383 / 2018 € 27.689
3. plaats van samenkomst (kerkgebouwen):
-al eerder en bij herhaling geconcludeerd dat het handhaven van
twee kerkgebouwen niet noodzakelijk is voor de zondagse erediensten en zeker de financiële draagkracht ver te boven gaat,
-de begroting 2019 laat zien dat er sprake is van een tekort, dit
tekort zal nu al oplopen met naar verwachting € 4.000 vanwege
een verwachte lagere opbrengst actie kerkbalans,
-ook de baten onroerende zaken zullen vanaf 2020 fors terugvallen
in verband met het feit dat de kinderopvang naar een nieuwe locatie gaat,
4. welke kosten en kunnen we dat betalen:
Bij teruglopend ledental is het noodzakelijk om kosten te besparen
en inkomsten te vergroten, hoe realistisch zijn de mogelijkheden?
Kostenbesparing:
-afscheid nemen van een of beide kerkgebouwen,
-zo veel mogelijk zelf doen; administratie, onderhoud tuin/
gebouwen, activiteiten rondom pastorale zorg, vorming en toerusting.
Inkomstenverhoging:
-oproep tot verhoging kerkelijke bijdragen, in 2019 niet gelukt,
-extra inkomsten uit verhuur, kinderopvang valt in 2020 weg! 3
Ook het financieel plaatje bij een predikant van 0,4 fte en een
kerkgebouw geeft al direct een fors tekort op basis van de
jaarrekening 2018

Dat tekort neemt in 2020 al fors toe in verband met wegvallen
huur kinderopvang Philippine.
En dan hebben we nog steeds geen opbouw jaarlijkse reservering
groot onderhoud naast een dalende actie Kerkbalans.
5. Bezetting benodigde ambtsdragers en vrijwilligers.
Zowel in kwantiteit als kwaliteit is de kerkenraad onderbezet.
Het pastorale deel is fors onderbezet naast de vacature van een
predikant waarbij het de vraag is of we op basis van een onderbouwde financiële meerjarenraming nog een solvabiliteitsverklaring
krijgen. Daarnaast missen we nog kennis/ervaring op andere deelgebieden waaronder administrateur.
Conclusies uit voorgaande:
-Voor een gezonde financiële huishouding is verkoop van beide
kerkgebouwen noodzaak,
-Zonder gezonde financiële huishouding zal geen predikant
(minimaal 0,33 fte) kunnen worden beroepen,
-Verwachtingen over toename kerkelijke bijdragen en intensivering
vrijwilligerswerk zijn niet reëel,
-Voor stabiel bestuur is versterking van de kerkenraad
onontbeerlijk.
Openstaande opties:
OPTIE 1:
-Verkoop 1 kerkgebouw (Philippine of Sluiskil) en tijdelijk doorgaan
met 1 kerkgebouw tot gelden op zijn, daarna alsnog verkoop 2e
kerk,
-Afzien van eigen predikant en mogelijkheid onderzoeken beperkte
detachering vanuit buurgemeente(n).
OPTIE 2:
-Beide kerkgebouwen verkopen,
-Onderzoeken nieuwe plaats en vorm erediensten na verkoop beide kerkgebouwen,
-Op basis van voornemen verkoop beide kerkgebouwen
solvabiliteitsverklaring aanvragen beroepen predikant voor 0,4 fte.

OPTIE 3:
-Kerkenraad neemt initiatief tot het openen van (fusie-)gesprekken
met buurgemeente(n) vanuit een concrete opdracht van de gemeente,
-Tegelijk eigen organisatie op orde brengen met betrekking tot
pastoraat, diaconaat en beheer,
-Aanvulling kerkenraad (zo nodig met ambtsdrager (s) andere gemeente.
PAUZE.
Vervolgens in gesprek met elkaar in drie groepen:
-Wij als geloofsgemeenschap met 1 kerkgebouw, zonder predikant,
-Wij als geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw, met predikant,
-Verkenning naar samenwerking of fusie met andere
Geloofsgemeenschap (pen) in de omgeving.
Alle gespreksdeelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om kort
schriftelijk een persoonlijke reactie te geven op deze bijeenkomst.
Deze ‘geeltjes’ en de resultaten uit deze groepsgesprekken zijn
verzameld en worden door kerkenraad tot een gezamenlijk document getransformeerd en dient als input voor de verdere stappen.
Hoe gaan we verder?
-Deze gemeenteavond is er opnieuw (actuele) informatie verstrekt
en deze informatie komt ook ter beschikking aan diegenen die niet
aanwezig waren,
-Indringende oproep aan allen de komende periode na te denken
over de inhoud van vanavond,
-September 2019 nieuwe gemeenteavond,
-Kerkenraad werkt keuzerichting uit in beleidsplan,
-November 2019: besluitvorming.
3. Jaarrekening 2018.
De scriba geeft de status van de huidige jaarrekening weer:
-vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 27 maart 2019,

-originele exemplaren ondertekend in de kerkenraadsvergadering
van 30 april 2019,
-aansluitend aangeboden aan het CCBB (Classicaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken) ter beoordeling/vaststelling,
-plaatselijke regeling schrijft voor inzake jaarrekening;
*geheel of gedeeltelijk publiceren en,
*tevens gedurende een week in haar geheel ter inzage leggen en,
*de gemeente gelegenheid geven hun mening over de jaarrekening kenbaar te maken.
-dat gaat plaatsvinden na de reactie CCBB tijdens de volgende
gemeenteavond.
Waar nodig in de presentatie van deze avond zijn cijfers op hoofdlijnen uit de jaarrekening 2018 meegenomen vanwege het belang
voor de agenda.
De scriba zegt toe dat de jaarrekening 2018 inclusief bijbehorende
toelichting voor alle leden beschikbaar komt. Voor niet aanwezigen
in combinatie met het verslag van deze gemeenteavond.
4. Sluiting door mw. ds. Bloemert 22.00 uur.
mw.ds. Bloemert sluit samen met aanwezigen middels lied 970
‘Vlammen zijn er vele’ en aansluitend een zegenbede.
Namens de kerkenraad bedankt ze allen voor hun zo belangrijke
inbreng deze avond over ontegenzeggelijk moeilijke en emotionele
onderwerpen.

P.S.
Wilt u als gemeentelid de overige stukken van de gemeenteavond
ook nog ontvangen, dan kunt u die opvragen bij de scriba
(e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl)

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Verslag derde Ringzondag
Op zondag 26 mei 2019 vond de derde Ringzondag plaats bij de Protestantse gemeente
te St. Kruis – Aardenburg in de St. Baafskerk
in Aardenburg, de oudste kerk van Zeeland.
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen
waren 7 gemeenten aanwezig.
Op deze zondag waren we door de Protestantse gemeente te St.
Kruis – Aardenburg uitgenodigd om de ‘Baafse Beleving’ mee te
vieren. Tijdens de viering, eigenlijk een concert in de liturgie, ligt
het accent op, zoals de aankondiging vanuit de gemeente aangaf:
‘naar ons idee de twee belangrijkste elementen in de kerkdienst:
‘woord en muziek’’.
Vanmorgen was er muziek gespeeld op orgel en hobo en stond het
verhaal uit Genesis 21 over Ismaël en de gespannen relatie met
Izaäk centraal. Kinderen van één vader, maar met verschillende
moeders. Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan
het einde van de tunnel. Ds. Edward van der Kaaij streeft ernaar,
samen met organist Ad van de Wege de diensten laagdrempelig,
inhoudsvol en cultureel te maken.
Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van ‘Zondag Cantate=Zingt!’ is het idee voor deze manier van vieren bij de predikant
en organist ontstaan. In de Baafse Beleving is een balans gevonden tussen aan de ene kant herkenning van de ‘gewone’ liturgie en
aan de andere kant vernieuwing met een grote plek daarin voor
klassiek geschoolde solisten.
Het blijkt dat niet alleen gemeenteleden maar ook anderen zich
aangesproken voelen door deze manier van vieren.

Meer dan het dubbel aantal mensen dan anders waren tijdens de
viering aanwezig.
Het is de bedoeling om ongeveer vijf keer per jaar deze manier
van vieren te houden.
Na de viering was er onder het genot van koffie en thee, soep en
een broodje, uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
na te praten.
De reacties op deze manier van vieren waren heel positief, het bijzonder oude gebouw werkt hier ook zeker in mee.
Ook van de gelegenheid tot het ontmoeten van gemeenteleden
vanuit verschillende plaatsen werd gebruik gemaakt.
Opnieuw waren de ervaringen daarbij heel positief, ‘inspirerend’
werd daarbij genoemd.
Conclusie:
Deze derde Ringzondag was met recht een beleving en wederom
werd het als positief en inspirerend ervaren om gemeenteleden
vanuit verschillende gemeenten te ontmoeten.
Ondanks de afstand van Aardenburg tot de meeste andere gemeenten in
Zeeuws-Vlaanderen was bijna 60% van de gemeenten aanwezig!
Verslaglegging: C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te
Hoek, 29 mei 2019

Kent U de NPV?
Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar;
van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV (voorheen:
Nederlandse Patiëntenvereniging) komt op voor dit mensenleven.
Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke
levensfase dan ook.
Betrokken
De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk
en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes, door toerustingsbijeenkomsten
of door de NPV-Levenswensverklaring.
Actief
Het bijzondere van de NPV is dat ze niet alleen met woorden opkomt voor de kwetsbaarheid van het leven, maar ook de daad bij
het woord voegt. NPV werkt mee in de landelijke campagne
‘Nederland Eenzaamheidsvrij’. De NPV heeft niet alleen wat te
zeggen; ze steekt ook haar handen uit de mouwen bijvoorbeeld
door NPV-Thuishulp.
Hoe werkt NPV-Thuishulp?
De NPV wil zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij mensen binnen de
kerk en buiten de kerk. Wie hulp nodig heeft of eenzaam is, kan
zichzelf aanmelden of door een naaste worden aangemeld. Eén
van de coördinatoren van de Regionale Afdeling ZeeuwsVlaanderen zal persoonlijk contact opnemen met de hulpvrager om
de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Hierbij wordt gekeken
naar de professionele zorg en mantelzorg die al wordt geboden.

Als aanvullende hulp nodig is gaat de coördinator op zoek naar een
vrijwilliger die bij de hulpvrager past. Als een vrijwilliger is gevonden, volgt er een kennismakingsgesprek. Als beide partijen akkoord gaan, dan gaat de vrijwilliger aan de slag. De coördinator
blijft regelmatig in contact met de hulpvrager. De hulp van de vrijwilligers is gratis. Als kosten gemaakt worden voor het invullen van
de hulpvraag, bijvoorbeeld: vervoer of entreegeld voor een evenement dan worden deze kosten bij de hulpvrager in rekening gebracht.
Hieronder een paar voorkomende situaties:
Ik ben mantelzorger voor mijn man die niet alleen kan zijn. Wie
kan even bij hem zijn als ik een boodschap wil doen?
Onze zoon met autisme vraagt veel van onze aandacht. Is er iemand die af en toe wat leuks met onze andere kinderen kan doen?
Mijn vrouw is stervende en wil het liefst zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. Is er iemand die ons bij kan staan?
Het alleen reizen wordt moeilijk, maar ik moet regelmatig naar een
arts in het ziekenhuis. Wie kan mij kan begeleiden?
Mijn vader is beginnend dementerend. Wie kan er een keer per
week met hem gaan wandelen?
Ik voel mij alleen en niet verbonden met anderen. Wie kan mij helpen om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken en te verminderen?

Wilt U thuishulp ontvangen?
U kunt contact opnemen met één van de coördinatrices van NPVafdeling Zeeuws-Vlaanderen.
Ellen of Marianne - GSM: 06-12032224
Z.o.z.

Voor meer info:
NPV Landelijk bureau Veenendaal:
Tel: (0318) 54 78 88
Email: info@npvzorg.nl
Website: https://npvzorg.nl/
NPV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen:
Coördinatie Thuishulp:
Ellen de Bat of Marianne Koesveld : Tel: 06-12032224
Lid worden van NPV?
Als U lid wilt worden van NPV dan kunt U zich aanmelden bij het
secretariaat.
Secretariaat:
Trijntje Zegers :
Tel: 0115-431870
Email: trzegers@sprokkelhoutjes.net
Website: https://npvzorg.nl/locatie/zeeuws-vlaanderen/

Extra collecten juli en augustus
7 JULI collecte k erk in actie (binnenlands diaconaat)
Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blij ven zij achter.
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die
opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken
vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bij voorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de
buurt.
Wij collecteren mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken
met een tas vol vakantiepret, doet u mee?

11 augustus collecte k erk in actie (w ereld diaconaat)
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wij ken.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in
Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te
doorbreken.
We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bij belonderwijs en helpen we bij
het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen
en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe
mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

25 augustus COLLECTE M I SSI ON AI R W ER K
Proef de kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open
staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen.
Dat gebeurt bij voorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij .
Kerkproeverij , een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop
gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s
uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.
Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk
ondersteund met een website en materialen.
Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning
mogelijk.

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

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

Huwelijksjubileum
65 jaar
29-7-2019
Dhr. J.A. de Braal en Mevr. W. de Braal - Jansen
Canadalaan
49 4551AK Sas van Gent

60 jaar
11-7-2019
Dhr. G.W. Czybulinski en Mevr. J.J. Czybulinski - van den Kommer
Kokhaan 15 4553CB Philippine
25 jaar

12-8-2019
Dhr. J.L. Oostdijk en Mevr. A.M.A. Oostdijk – Reemers
Kanaalpark 69 4553EB Philippine
-----------------------------------------

Verjaardagen
75 jaar
31-7-2019
Dhr. J.S. Vercouteren Statenstraat 7 4551VV Sas van Gent

Verhuisd
1-5-2019
Dhr. Q.H.P. de Wilde
van: Oude Vaart 112, 4537CC Terneuzen
naar: Vergaertstraat 6, 4541BJ Sluiskil
11-6-2019
Dhr. B. van de Velde
van: Veldstraat 10, 4541GE Sluiskil
naar: Iepenlaan 4, 4537TC Terneuzen
-----------------------------------------

Overleden
30-4-2019
Dhr. J. Ramondt ,
Canadalaan 30 , 4551AL Sas van Gent
11-5-2019
Dhr. J.D. Verpoorten ,
Irisstraat 30 217, 4542EE Hoek

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

