scribaPSS@protestantsegemeente.nl

administratiePSS@protestantsegemeente.nl

diaconiePSS@protestantsegemeente.nl

ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl

Erediensten
September
Zondag

1 Sluiskil

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

Zondag

8 Sluiskil

Zondag

15 Sluiskil

Zondag

22 Philippine

Zondag

29 Philippine

ds. M. van Manen

Startzondag
ds. E. Rooze
ds. M. Vermet
ds. M. Wisse

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Oktober
Zondag

6 Sluiskil

Ds. J. de Beun

Zondag

13 Philippine

Zondag

20 Sluiskil

Zondag

27 Philippine

ds. M. van Manen
ds. J.H. Brouwer
ds. P. Overduin

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

November
Zondag

3 Sluiskil

Gedachtenis der namen
ds. E. Rooze

10.00 uur

Het is begonnen met David
‘Het is begonnen met David,
die zo mooi zingen kon.
David is dood, dichters
gaan onder en op als een zon.
Hij heeft zo van het leven gehouden,
gespeeld en gedanst en gekust,
hij heeft zo aan het leven geleden,
nu is hij in diepe rust.
Maar overal op de bergen
rondom Jeruzalem,
overal op de aarde
hoort men zijn heerlijke stem.
Overal op de orgels
legt hij zijn hand aan de harp,
met zijn hemel zo in zijn schik.
En overal heeft hij zijn volgers,
Vondel, Revius, Scharp,
Wim Barnard, Jan Wit en ik.’

Zo dichtte de liedboekdichter en psalmberijmer Jan Willem Schulte Nordholt. 'Het is begonnen met David'.
De psalmen die in de eredienst en het geestelijke leven van de
christelijke kerk zo'n grote rol spelen, zijn ouder dan de kerk.
Ze komen uit het oude Israël, zijn in het Hebreeuws geschreven.
Sommige psalmen zijn bijna 3000 jaar oud.
De verzameling bestaat al meer dan 2000 jaar.

Het is goed om ons dat te realiseren. Het is niet bij ons begonnen,
maar ver voor ons uit.
'Het is begonnen met David', dichtte Schulte.
Daarmee heeft hij tot in zoverre gelijk, dat 73 van de 150 psalmen
op naam van David zijn gesteld.
Dat wil nog niet zeggen dat David ze ook alle 73 geschreven heeft.
Het wil wel zeggen dat ze op de noemer van David staan, in de
geest van David zijn geschreven.
David, de herdersjongen die door de profeet Samuël tot koning
werd gezalfd.
David die vluchten moest voor Saul, strijden met vele vijanden.
David die Jeruzalem, de stad van vele dromen, tot hoofdstad
maakte van het koninkrijk.
In het psalter komt zelden de koning als triomferende overwinnaar
aan het woord. Het is vooral de vervolgde en hulpzoekende David
die we horen.
In die mens herkennen mensen van alle tijden hun eigen benauwdheden, angsten en schuld.
Psalmen die verbonden zijn met David en dan nog vele andere:
lofzangen, klaagliederen, dankliederen, gebeden. Samen vormen
ze de verzameling die in het Hebreeuws 'tehillim', 'lofzangen' wordt
genoemd.
Opmerkelijk, die naam.
Bij de lofzangen horen dus ook klaagliederen, verzuchtingen en
verwensingen.
Het is een bonte verzameling.
Het lijkt de bijbel zelf wel. De reformator Martin Luther noemde
het psalter dan ook de kleine bijbel. Hij zei:

"Men kan het psalter eigenlijk een kleine bijbel noemen ('eine kleine Biblia').
Hierin is alles wat in heel de bijbel geschreven staat, op de meest
fraaie en beknopte wijze samengevat en tot een fijnzinnig handboek gemaakt (…).
Daarom verspreidt het psalter zo'n aangename, zoete geur, wanneer men hier leest, hoe het (psalmboek) niet alleen de werken
van de heiligen verhaalt, maar ook hun woorden: hoe zij met God
gesproken en gebeden hebben, en nóg spreken en bidden."
Tot op vandaag worden de psalmen in hun oorspronkelijke taal of
in vertalingen en berijmingen gebeden en gezongen in synagogen,
kerken en kloosters.
Zij slaan een brug tussen de wereld van het oude Israël en de onze.
En zo zijn ze voor velen geworden tot de moedertaal van het geloof.
M.J. Wisse

Peter Morée pastoraal werker
PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
Per 1 augustus 2019 ben ik aangesteld
als pastoraal werker in uw gemeente.
Ik ben 60 jaar, getrouwd met Geertje
en we hebben 2 volwassen zonen.
We wonen aan de overkant in Wemeldinge.
Sinds 9 jaar ben ik nu werkzaam als
pastor, in de Hervormde Gemeente
Kapelle.
Daarnaast heb ik vanaf 2014 als interim gewerkt in verschillende gemeenten.
Tot 2010 ben ik 33 jaar bij de Douane
in Rotterdam werkzaam geweest.
In 2004 ben ik bij de Hogeschool Windesheim theologie gaan studeren en heb dat in 2009 afgerond.
Ik heb dus mijn grens verlegd en daar heb ik nooit spijt van gehad.
Verhuisd naar Zeeland en heel ander werk gaan doen.
Pastoraat heeft mijn hart en in de weekenden ben ik vaak als voorganger werkzaam in diverse gemeenten.
Ik hoop op een goede tijd en samenwerking in uw gemeente.
Peter Morée
Tel.: 0628898410
Email: moree026@kpnmail.nl

Onderwerp: startzondag 15 september a.s.

PHILIPPINE - SAS VAN GENT – SLUISKIL
Kerkdienst te Sluiskil aanvang 10.00 uur ds. Rooze uit Antwerpen.
Aansluitend bezoek aan de H. Barbarakerk te Breskens.
Kerk is bekend als de nooit vervangen noodkerk uit 1950
en van de ruime
decoratie met fraai houtsnijwerk en sculpturen gemaakt
door pastoor
Omer Gielliet.

Programma voor dit bezoek:
11.00 uur
koffie/thee in de Ark met gelegenheid om de door u zelf
meegebrachte boterhammen te nuttigen.
12.00 uur
vertrek door middel van eigen vervoer, oproep aan een
ieder
om deze zondag zoveel mogelijk met de auto te komen
zodat we gezamenlijk naar Breskens kunnen rijden.
12.30 uur
aankomst Breskens en start rondleiding.
13.15 uur
koffie en thee in koffiekelder, toegang max 50 personen.
gelegenheid voor (korte) vesperdienst in de Barbarakerk.
15.00 uur
Afsluiten i.v.m. ander programma vrijwilligers.
U wordt uitgenodigd in te schrijven voor dit programma op de
intekenlijsten voor of na de dienst beschikbaar.

Kosten € 2,00 per persoon.
Inschrijven kan tot vrijdag 13 september a.s.

Belangrijke datums
kerkenraadsvergaderingen:
4 september
2 oktober
6 november
4 december
gemeenteavond:
25 september
27 november
werkgroep pastorale zorg:
11 september

vrijwilligersavond:
9 oktober

Verjaardag fonds Sluiskil

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

6
8
3
3
6
6

€21,00
€46,00
€32,50
€15,00
€30,00
€38,00

Overleg pastoraat
In onze gemeente wonen de gemeenteleden verspreid, ten dele in
drie dorpskernen, ten dele in omringende dorpen. Voor de betrokkenheid op elkaar is het van betekenis elkaar te kennen en te ontmoeten. Ontmoetingen vinden plaats in en rondom de kerkdiensten, maar ook op andere momenten, zoals bezoek bij verjaardagen of pastorale bezoeken in tijden van vreugde, verdriet of ziekte.
Het is een punt van aandacht voor de kerkenraad om zorg te dragen voor de betrokkenheid van gemeenteleden op elkaar.
Daarom willen wij, de kerkenraadsleden A. de Bruijne, A. Dieleman, A. Eggebeen en consulent M.J. Wisse, graag een keer bij elkaar komen met alle vrijwilligers uit onze gemeente die betrokken
zijn bij onderhouden van het onderlinge contact. We denken aan
de kerncontacten, de wijkmedewerkers en de vrijwilligers van het
verjaardagsfonds. De bestaande afspraken willen we goed in kaart
brengen en, indien gewenst en nodig, vernieuwen. Zo hopen we
de communicatie tussen pastorale medewerker / predikant, kerkenraad en vrijwilligers te optimaliseren.
Graag nodigen wij u hiervoor uit op woensdagavond 11 september
om 19.30 uur in ‘De Ark’ te Sluiskil.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Marjo Wisse

Extra collecten september en oktober
8 september Kliederen in de kerk
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk
van de Protestantse Kerk.
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd.
Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor
mensen van alle leeftĳden, maar speciaal gericht op gezinnen.
Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag
met een bĳbelverhaal.
In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig
zijn, bidden en eten met elkaar.
JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer
met heldere handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en programmamateriaal.
Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage
over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse
Kerk o.v.v. collecte JOP september.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

15 september 2019 Zending
Bouw de kerk van Syrië weer op Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen
vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven.
Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië.
Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners
terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land.
Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan hun
huis.
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap
is een reden om terug te keren.
Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop
voor de toekomst.
Daar helpen we graag aan mee! Samen zĳn we de kerk in actie en
steunen we christenen in Syrië bĳ de opbouw van hun kerk.
Doet u mee?
In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelĳke actieweek om mee te helpen aan de wederopbouw van de
kerk in Syrië.
Geef aan de collecte op 15 september of maak uw bijdrage over
op NL89 ABNA 0457 457 457Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending
september.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!!!

22 september Vrede verbindt over grenzen
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen
van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelĳke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conﬂict. In Nederland is er steun
voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het
verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen
van conﬂicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie
Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlĳke
bedrĳfjes.
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse
Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

29 september Zorg en aandacht voor kwetsbare
ouderen
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de
zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september.
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig
hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de
organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze
zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten
van ouderen. Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg
en worden vrĳwilligers en professionals getraind in het bieden van
zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in
Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89
ABNA 0457 457 457 in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat september.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!!

6 oktober Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen
identiteit.
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het
Joodse volk.
Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse
wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg.
In het internetproject ‘De Uitdaging’ Worden christen uitgedaagd
om lessen te leren it de dialoog met joden en de eigen traditie met
nieuwe ogen te bekijken.
Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk
van Kerk & Israël.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444
444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

13 oktober bendejongeren opgeleid tot topkok!
In Colombia In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel
gemakkelĳk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander
spoor.
In één van de gevaarlĳkste wĳken is een kookschool gestart waar
jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen.
Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als
slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia.
Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders
met elkaar samen te werken.
De kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke proces van
vrede en verzoening.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk
voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

3november Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia.
Ruim tachtig procent van de bevolking is christen.
Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland.
Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen
theologisch onderwijs.
Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede
heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de
dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling.
Van de dorpsgemeenschappen.
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok.
Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger.
Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein.
Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar
opleiding en huisvesting.
Helpt u mee?

Jubileum organist Tony van Dixhoorn.
Een wel heel bijzonder jubileum voor onze organist Tony van Dixhoorn uit Philippine! In augustus 2019 is Tony 75 jaar organist binnen nu de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
en daaraan voorafgaande gemeenten.
Zoals hijzelf schrijft in het jaarboek van de Vereniging tot Behoud
van de Historie van Philippine is hij per ongeluk als kerkorganist
begonnen!
In augustus 1944 was de organist van dienst niet aanwezig en
Tony's vader zei "begin t' er maar 's aan".
Net 12 jaar en totaal onvoorbereid! In september 2019 zullen we
op passende wijze tijdens een kerkdienst bij dit jubileum stilstaan.
Maar nu al een van harte proficiat aan Tony en dank voor de vele
uren die je de kerkgangers van mooi orgelspel hebt voorzien en de
daarbij behorende samenzang.

Aanstelling Peter Morée als pastoraal werker binnen onze
gemeente.
De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat met ingang van 1
augustus 2019 de heer Peter Morée in dienst is getreden als pastoraal werker binnen onze gemeente.
De heer Morée is 60 jaar jong en woonachtig in Wemeldinge.
De afgelopen jaren werkt hij in soortgelijke functies in Terneuzen
en Kapelle.
De heer Morée stelt zichzelf aan u voor in deze Schakel. Wij wensen de heer Morée veel inzet en toewijding met betrekking tot zijn
werk binnen onze gemeente.

Huwelijksjubileum

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

Verjaardagen

Waterdijkbos

10 4553DB Philippine

Verhuisd

Cartridges, kaarten en postzegels zijn nog steeds welkom!!

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
C.Heymanslaan 10
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
B9000
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

