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Erediensten 
 
 
        November 
 
Zondag    3 Sluiskil gedachtenis der namen      10.00 uur 
        ds. E. Rooze 
Zondag   10 Philippine Wij op weg naar de toekomst 10.00 uur 
         ds. S. Bloemert 
Zondag   17 Sluiskil oogstdienst        10.00 uur 
        ds. G. de Lang 
Zondag   24 Philippine viering H.A.        10.00 uur 
        ds. M. van Manen 
 
 

       December 
 
Zondag    1 Sluiskil 1e advent         10.00 uur 
        ds. L. de Kam    
Zondag    8 Philippine 2e advent         10.00 uur 
        ds. P. Overduin 
Zondag   15 Sluiskil 3e advent         10.00 uur 
        ds. E. Rooze 
Zondag   22 Philippine 4e advent         10.00 uur 
        mevr. E. Maassen   
Zondag   24 Sluiskil kerstnacht         22.00 uur 
        ds. M. van Manen 
Zondag   25 Sluiskil kerstmorgen        10.00 uur 
        ds. D. Stap 
Zondag   29 Philippine           10.00 uur 
        ds. A.C. den Hollander 

 
 
             Januari 
 
Zondag    5 Sluiskil           10.00 uur 
        ds. S. Ketelaar 



Er was eens een tollenaar… 
 

Je zult maar tollenaar zijn en Zacheüs, de Reine, heten.  

Dat is net zo’n bron voor flauwe opmerkingen als wanneer je als 

streng-reformatorische predikant de naam ‘De Pater’ of ‘Van de 

Ketterij’ moet dragen. “De Reine, het zal waar wezen”,  zeggen 

de mensen tegen elkaar en dan sommen ze van alles op waaruit 

het tegendeel van reinheid blijkt.En bij een tollenaar, iemand die 

collaboreert met de gehate Romeinse overheid, kun je uit een 

hele voorraad anekdotes putten.  

 

Het verhaal over Zacheüs vormt het slot van het reisbericht dat 

de evangelist Lucas ons vertelt. In hoofdstuk 9 is hij dit bericht 

begonnen met de woorden: ‘Toen de tijd naderde dat Jezus van 

de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg 

naar Jeruzalem’. Het Grieks formuleert het indringender: hij had 

zijn aangezicht er vast op gesteld naar Jeruzalem te reizen’. Een 

groot deel van het evangelie van Lucas valt onder dit opschrift 

van de opgang naar Jeruzalem.  En Jeruzalem is in de schriften 

meer dan een plek op de landkaart. Het is de stad waarmee de 

belofte van heil en zegen voor heel de aarde verbonden is.  

Het is de stad van Gods dromen.  

 

Het verhaal over Zacheüs vormt zoals gezegd het slot van het 

reisbericht dat Lucas ons vertelt. En als slot van het reisbericht 

vormt het ook, zoals te verwachten is, een samenvatting en 

hoogtepunt. Allerlei elementen die we eerder tegenkwamen ke-

ren terug. We horen over een tollenaar, een oppertollenaar zelfs. 

Hier is dus weer iemand die tot de niet-populaire bevolkingsgroe-

pen behoort die zich door Jezus aangetrokken voelen: tollenaar, 

hoeren en zondaars. Eigenlijk vertelt Lucas al vanaf het begin 

van zijn evangelie dat het maatschappelijke uitschot naar Jezus 

toetrekt.  



 

In het verhaal over de geboortenacht zijn het de herders die deze 

rol op zich nemen. En bij Jezus openbare optreden zijn het de 

mensen voor wie de gezeten burgers hun neus ophalen.  

En niet alleen komen zij naar Jezus toe, maar hij ontvangt hen en 

eet met hen. Deze omgang is een grote bedreiging voor de welwil-

lende ontvangst van Jezus en zijn missie bij de gezeten vromen die 

zich zorgen maken om de reinheid en zuiverheid van de gemeen-

schap. Hoe kan iemand die omgaat met zulk uitschot nu de gestal-

te zijn van Gods menslievendheid en trouw?  

Het is makkelijk om ons vrolijk te maken om deze zorg van de vro-

me gemeenschap, maar we moeten ons daarbij wel de vraag stel-

len of onze gemeenschap, in het bijzonder onze kerk, open is voor 

mensen die op welke manier dan ook een scheve schaats hebben 

gereden: fraudeurs, verslaafden, criminelen en noem maar op. 

Bekijken wij hen met de ogen van de inwoners van Jericho en al 

die andere vromen die Jezus onderweg tegenkwam, of met de 

ogen van Jezus? 

 

We horen over een tollenaar. Bovendien wordt over de tollenaar 

gezegd dat hij rijk is. Nu is arm en rijk een terugkerend thema bij 

Lucas. Al in het magnificat, de lofzang van Maria, worden de ar-

men zalig geprezen en de rijken met lege handen weggestuurd: 

‘Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij 

weg met lege handen’. De rijken staan met hun bezittingen zichzelf 

in de weg als het er om gaat Gods genade te ontvangen. Dat lukt 

beter met lege handen dan met gevulde. ‘Het is gemakkelijker 

voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor 

een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’, heeft Jezus 

gezegd bij de ontmoeting met de rijke man die het niet over zijn 

hart kon verkrijgen zijn bezit te verkopen en de opbrengst onder 

de armen te verdelen. Lucas heeft dat nog maar kort voor het be-

richt over Zacheüs verteld.  Een tollenaar én een rijk man. 

 



 

Dan horen we in het verhaal ook nog over een vijgenboom. De vij-

genboom is in de schriften beeld voor het land van belofte. De pro-

feten hebben gesproken over de vijgenboom waaronder de men-

sen in vrede kunnen zitten zonder dat iemand hen opschrikt. En ze 

hebben gezien hoe mensen zelf de vrucht van hun vijgenboom 

konden eten. Geen vreemde overmacht zal hun die vrucht ontne-

men. Vervolgens komen we het thema van de gastvrijheid weer 

tegen. Mensen ontvangen Jezus in hun huis en eren hem wel of 

niet als gewaardeerde gast. En regelmatig gebeurt het dat de gast 

die zij in huis ontvangen zich openbaart als de ware gastheer. Een 

ander opmerkelijk woord dat we tegenkomen is het woord haast. 

Jezus roept Zacheüs om haastig naar beneden te komen en Zache-

üs haast zich naar beneden. Als het heil geschiedenis maakt, is 

haast geboden. Dat vertelde Lucas ook al in het bericht over de 

herders in de geboortenacht: zij haasten zich om naar Bethlehem 

te gaan om te zien wat daar geschied is. De tijd is nu: mensen 

moeten niet dralen en talmen. Met het woord ‘redding’ – heden is 

aan dit huis redding ten deel gevallen – wordt ook teruggegrepen 

op de geboorteverhalen in Lucas 1 en 2. En de uitspraak waarmee 

het verhaal besluit: ‘De mensenzoon is gekomen om te zoeken en 

te redden wat verloren was’, geeft aan wat het optreden van Jezus 

kenmerkt: zoeken en redden wat verloren was. Maar heeft dit zoe-

ken zin? Laten mensen zich vinden en redden? 

In het verhaal over de tollenaar Zacheüs, de Reine, het verhaal dat 

de samenvatting en het hoogtepunt vormt van het reisbericht van 

Lucas horen we hoe de rijke tollenaar als een rijpe vrucht van het 

land van belofte naar beneden komt uit de vijgenboom. Hij weet 

zich gezien door Hem die Gods liefde en trouw belichaamt en in die 

ontmoeting weet hij zich opgenomen in een zinsverband: de weg 

naar het land van belofte, naar de stad van Gods dromen. In de 

ontmoeting met Jezus het hart en de handen van Zacheüs open en 

hij wordt zoals in zijn naam al was voorzien: rein.  

 

 



Hij is immers een zoon van Abraham, een mens geroepen om te 

zien en uit te zien naar het land van belofte. 

         M.J. Wisse 

 

Vanuit de kerkenraad 

Sinds het verschijnen van de vorige Schakel bruist onze gemeente 

weer van de activiteiten. Zo zijn er een aantal bijzondere diensten 

gehouden, zoals: 

De startzondag, met daaraan gekoppeld een uitstapje naar Bres-

kens 

De Israelzondag 

De dienst waarin werd stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van or-

ganist Tonny van Dixhoorn 

De dienst waarin Bart Kindt werd bevestigd als ouderling 

Als bijeenkomsten waarop we elkaar doordeweeks konden ont-

moeten noem ik: 

Het overleg van medewerkers en ambtsdragers die betrokken zijn 

bij het pastoraat op 11 september jl. 

De gemeenteavond op 25 september jl. met als hoofdonderwerpen 

de ambtsdrager-verkiezing en het gesprek over de toekomst van 

onze gemeente (het verslag van die avond vindt u elders in deze 

Schakel) 

 

Kerkenraadsvergadering 4 september 2019 

De kerkenraad besteedde op 4 september de avond voornamelijk 

aan de voorbereiding van de gemeenteavond. Er werd een besluit 

genomen over kandidaatsstelling van personen voor de ambtsdra-

gerverkiezing. Het was verheugend te zien hoe veel gemeentele-

den hadden meegedacht door middel van het noemen van moge-

lijk geschikte kandidaten.  

Ook werd in die kerkenraadsvergadering het voorlopig standpunt 

bepaald over de te nemen beleidsbeslissingen over onder andere 

de gebouwen en de predikantsplaats, dat is gepresenteerd op de 

gemeenteavond van 25 september. 



Kerkenraadsvergadering 2 oktober 2019 

Met vreugde werd kennisgenomen van het bericht dat Bart Kindt 

zijn roeping als ouderling heeft aanvaard. Daarnaast was en is er 

respect voor de zorgvuldige afweging van Paula van Harn om haar 

benoeming tot ouderling niet te aanvaarden. De kerkenraad waar-

deert het gebaar van betrokkenheid bij het kerkgebouw te Philip-

pine dat spreekt uit de door Paula gegeven motivering. 

Er wordt teruggeblikt op de gemeenteavond en vooruitgeblikt naar 

de stappen die gedaan gaan worden ter voorbereiding van het be-

leidsplan en de te nemen besluiten in november aanstaande. 

Vele beheerszaken worden besproken, onder andere de afwikke-

ling van de afspraken met aanliggende eigenaren van de gronden 

behorende bij de kerk te Philippine, die inhouden dat een deel van 

de grond wordt verkocht en dat van een ander deel de jarenlange 

ingebruikgeving wordt beëindigd. 

 

Bevestiging Bart Kindt als ouderling 

De kerkenraad heet Bart Kindt van harte welkom in zijn midden. 

In een mooie dienst, geleid door ds. Overduin, werd Bart in zijn 

ambt bevestigd. Treffend was de oproep van ds. Overduin tot ne-

derigheid: laten we nederig zijn, maar ook weer niet zó, dat we 

ons voor die nederigheid op de borst kloppen. We verheugen ons 

op de samenwerking met Bart! 

 

Ds. Bloemert gaat voor op 10 november a.s. 

Ik verwijs u naar de bijdrage van mevrouw ds. Sophie Bloemert 

elders in deze Schakel. Voor de kerkenraad markeert deze dienst 

hopelijk het richten van onze blik op de toekomst. 



Gemeenteavond 27 november 2019 

De kerkenraad nodigt u allen uit voor de gemeenteavond waarop 

de kerkenraad u zal vragen naar uw mening over de beleidsvoor-

nemens voor de komende jaren. Dan gaat het onder andere over 

een beleidslijn voor onze gebouwen en over de predikantsvacatu-

re. Qua inhoud verwijs ik u naar het in deze Schakel opgenomen 

verslag van de gemeenteavond van 25 september. Natuurlijk kan 

het zijn dat u op 27 november verhinderd bent, of zich misschien, 

gezien de onderwerpen, bezwaard of niet in staat voelt aanwezig 

te zijn. Als u op een andere manier, telefonisch, schriftelijk, per e-

mail of in een persoonlijk gesprek uw mening of gevoel wilt laten 

weten, is dat van harte welkom. Mijn telefoonnummer is 06-

24693847, mijn e-mail arie@haasnootmediation.nl en het adres 

van de scriba vindt u elders in de Schakel. 

 

Tot slot 

Met de vermelding, dat op 6 november en 4 december de volgen-

de kerkenraadsvergaderingen worden gehouden ben ik gekomen 

aan het eind van dit overzicht. De kerkenraad hoopt u de komende 

maand meerdere keren te ontmoeten, en wenst u voor straks al-

vast een goede Adventstijd toe op weg naar het Feest van het 

Licht. 

 

Arie Haasnoot, interim-voorzitter. 

 

 

 

mailto:arie@haasnootmediation.nl


Bij de dienst van 10 november  
thema: Wij op weg naar de toekomst  

 

De zondagen tegen het einde van het kerkelijk jaar hebben een 

eigen karakter.  

Ze worden daarom ook wel ´zondagen van de voleinding´ ge-

noemd, waarbij alles in het licht van Gods toekomst komt te staan. 

Dat kan ernstig klinken, maar het betekent ook de bevestiging van 

Zijn trouw. Hij kent ons en weet wat we nodig hebben.  

Daarnaast kan de link met dankdag worden gelegd, bijvoorbeeld in 

de vorm van een oogstdienst; dat gebeurt bij u op 17 november 

a.s. Voor de gemeente van Philippine, Sas van Gent en Sluiskil is 

november 2019 een extra bijzondere maand. Het bijna afgelopen 

jaar is met name gebruikt als periode van opbouw en verkennen 

van de toekomst. Onder andere bij de gemeenteavonden in dit ka-

der op 27 februari en 5 juni was ik nauw betrokken.  

Aan het einde van deze maand wacht een gemeenteavond, waar-

op rond een aantal thema´s duidelijkheid zal komen. En nieuw be-

leid betekent een volgende stap op weg naar de toekomst - in een 

nieuw kerkelijk jaar. Op 1 december is het immers eerste advent.   

De kerkenraad heeft aangegeven, het belangrijk te vinden dit mo-

ment in het gemeenteleven tevens liturgisch te markeren.  

Dat zal gebeuren in de dienst van 10 november in Philippine, waar-

voor ik door de kerkenraad als gastpredikant ben uitgenodigd. Kort 

geleden hebben enkele kerkenraadsleden samen met mij zitten 

praten over de voorbereiding.  

Het thema van de dienst - u leest deze boven dit artikeltje -  sluit 

aan bij de inzet van de  gemeenteavonden. Het gaat immers om 

´wij́ : de gemeenteleden samen; op weg zijn heeft te maken met 

beweging, met verschillende perspectieven en de richting is ook 

duidelijk: naar voren: de toekomst tegemoet.  

Dat wordt de grote lijn van deze dienst.  



 

We openen daarom met een pelgrimslied, Psalm 121 en zingen ter 

afsluiting over de Geest die een nieuw begin heeft gemaakt (lied 

686).  

Als lied na de preek hebben we gekozen: lied 970: Vlammen zijn 
er vele, ééń is het licht, licht van Jezus Christus. We mogen als le-

den van het lichaam van Christus met vertrouwen de toekomst te-

gemoet leven (I Korinthe 12: 12 - 26).  

Dat doen we in het besef, dat er in achterliggende jaren een lasti-

ge periode is geweest, waarin onderlinge relaties en kerkelijke be-

trokkenheid onder druk hebben gestaan.  

Tegelijk is in die periode voor de gemeente verantwoordelijkheid 

gedragen en zijn taken trouw vervuld. Die inzet mag - met terug-

werkende kracht - gewaardeerd worden. Dat dankjewel hoeft niet 

(meer) expliciet op de vrouw of de man af te worden uitgesproken. 

De kerkenraad vertrouwt erop dat de goede verstaanders aan een 

half woord genoeg hebben.   

Zo kunnen wij dan nu in het heden staan: we zetten een punt ach-

ter wat in het verleden vermoeide en last bezorgde, we brengen 

het onder Gods ontferming en richten de blik hoopvol en met goe-

de moed voorwaarts.  

Voor het mensenwerk dat wacht, willen we bidden: ¨God zegen 

het werk van onze handen, iedere dag opnieuw´.  

 

Graag tot ziens! 

Hartelijke groeten, 

 

ds. Sophie Bloemert  



Verslag Gemeenteavond PG Ph-SvG-Slk. 
Woensdag 25-09-2019 aanvang 19.30 in de Ark te Sluiskil. 

 

1. Welkom en opening  

Interim-voorzitter Arie Haasnoot heet allen van harte welkom op 

deze gemeenteavond en geeft korte toelichting op de programma 

onderdelen.  

Mw. ds. Marjo Wisse opent de avond met een lezing uit Mattheus 

18 verzen 15-20. Aansluitend gaat ze voor in gebed. 

Afwezig met kennisgeving: mw. M. Verplanken. 

Aanwezig: totaal 29 gemeenteleden plus interim-voorzitter  

          dhr. Haasnoot,consulent mw.ds. Wisse en pastoraal werker 

          dhr. Morée. 

 

2. Agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Voorstellen pastoraal werker Peter  Morée 

De heer Peter  Morée is sinds 1 augustus jl. bij ons werkzaam als 

pastoraal werker. Hij stelt zichzelf nader voor aan de aanwezige  

gemeenteleden. Peter heeft dit eerder gedaan middels een publi-

catie in de Schakel editie september/oktober 2019. Peter is 60 jaar 

jong, getrouwd met Geertje en zijn woonachtig in Wemeldinge.  

In 2010, na afronding van zijn studie theologie, heeft hij afscheid  

genomen van de Douane en is sindsdien werkzaam in het pasto-

raat regio Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen. In het weekend 

tevens werkzaam als voorganger in diverse gemeenten. Peter gaat 

6 uur per week werken aan pastorale zorg binnen onze gemeente 

en 4 uur per week binnen de PG Oosthoek. (Oost Zeeuws-Vl.) Pe-

ter doet een oproep aan alle gemeenteleden om situaties waar hij 

als pastoraal werker een rol kan vervullen aan hem te melden. Hij 

wil graag met mensen meelopen in hun persoonlijke omstandighe-

den zowel in mooie alsook in moeilijke tijden. 



 

4. Benoeming kascontrole commissie 2019. 

Tijdens de gemeenteavond van 5 juni 2019 heeft de scriba een  

toelichting gegeven op de jaarrekening 2018. In de afsluiting is 

toen aangegeven dat de jaarrekening 2018 nog niet was beoor-

deeld door een kascontrole commissie hetgeen volgens het plaat-

selijk reglement wel van toepassing is. Dit geldt eveneens voor de 

jaarrekening 2017. Inmiddels heeft het college van kerkrentmees-

ters hieromtrent een advies gevraagd aan CCBB Delta en Zuid-

Holland. Het CCBB heeft in haar vergadering van 11 september 

hierover gesproken en middels een mail d.d. 12 september als 

volgt geadviseerd. 

Er hoeft voor 2018 geen kascontrole commissie ingesteld te wor-

den. De CCBB vindt wel dat er een controle moet plaatsvinden en 

heeft besloten om deze controle zelf uit te voeren in oktober 2019. 

Vanaf de jaarrekening 2019 dient er weer een kascontrole commis-

sie te worden ingesteld zodat de gebruikelijke controle weer kan 

plaatsvinden. 

Benoeming kascontrole commissie vanuit deze vergadering: 

Mw. Ina Verpoorte, 

Mw. Suus Eggebeen, 

Dhr. Adri de Bruijne (reserve). 

 

5. Aankondiging bijzondere dienst zondag 10 november 

a.s. 

Interim-voorzitter Haasnoot geeft een nadere toelichting en moti-

vatie voor het organiseren van deze speciale (dank)dienst.Op deze 

zondag willen we vooral vooruitkijken richting toekomst na een  

moeilijke periode met veel verdriet voor de totale gemeente alsook 

individuele gemeenteleden. Moeilijke beslissingen die voorliggen 

willen we ook voorleggen aan de Heer. Tijdens deze dienst willen 

we ook afscheid nemen van ambtsdragers en vrijwilligers waar dat 

door omstandigheden tot nu toe niet is gebeurd. Een woord van 

dank is hier zeker nog op zijn of haar plaats.  



 

De kerkenraad inventariseert de namen van hen die we persoonlijk 

willen uitnodigen voor deze dienst onder leiding van mw. ds. So-

phie Bloemert. Ds. Bloemert is het afgelopen jaarvan dichtbij be-

trokken geweest binnen het proces van heling en verzoening. De 

kerkenraad heeft haar gevraagd ter afsluiting van haar werk in de-

ze dienst voor te gaan. Dhr. Haasnoot roept de gemeenteleden op 

zich met een aantal aan te melden voor de verderevoorbereiding/

uitwerking van deze dienst. Uiteraard zal er in de Schakel van no-

vember/december ook aandacht worden besteed aan dezedienst. 

Uit de vergadering komt de vraag of de doelgroep wel belang-

stelling zal hebben voor deze dienst. Dhr. Haasnoot geeft aan dat 

de kerkenraad behoefte heeft om minstens de gelegenheid te bie-

den en dat het aan de individuele genodigde is om hier al dan niet 

op in te  

gaan.  

De scriba attendeert nog op het jubileum van Tony van Dixhoorn, 

75 jaar organist. Tijdens de dienst van zondag 6 oktober a.s. zullen 

we daar oppassende wijze bij stilstaan.  

 

6. Verkiezing ambtsdragers 

Interim-voorzitter Haasnoot geeft met behulp van een presentatie  

toelichting op de gezette processtappen middels aankondiging van 

de vacature van ouderling in de Schakel van juli/augustus 2019 en  

mededeling voorafgaand aan de kerkdiensten.  

Er zijn vele reacties ontvangen, totaal 18 namen. 

In de kerkenraadsvergadering van 4 september jl. is er uitvoerig  

gesproken over de kandidaten maar ook over de wens/noodzaak 

om twee vacatures te kunnen openstellen. Immers het interim-

voorzitterschap dient ook per 01-01-2020 te worden beëindigd. 

Dat betekent behoefte aan een tweede nieuwe ouderling om te 

komen tot een correcte taakverdeling 

binnen de Kerkenraad.  



 

Op de kieslijst van vanavond staan drie kandidaten voor twee va-

catures. 

Met totaal vier kandidaten heeft interim-voorzitter Haasnoot 

telefonisch overleg gehad of er bezwaar was om hun naam te noe-

men als kandidaat. In een situatie was dit inderdaad het geval en 

derhalve niet opgenomen op de kieslijst. Verkiezing staat voor roe-

ping van de kandidaat. De kandidaat krijgt na zijn/haar schriftelijke 

benoeming een periode van een week bedenktijd of hij/zij deze 

roeping ook kan/wil aanvaarden. Vanuit de gemeente komen er 

vragen t.a.v. kandidaat 

Mattanja de Bruijne uit Sluiskil. Mw. de Bruijne heeft al aangege-

ven een eventuele benoeming niet te zullen aanvaarden. Meerdere 

aanwezigen zijn van mening dat haar kandidatuur ook geen zin 

heeft als nu al bekend is wat haar besluit zal worden. Interim-

voorzitter Haasnoot licht nog toe dat mw. de Bruijne in hun tele-

foongesprek aangegeven heeft geen bezwaar te hebben tegen het 

noemen van haar naam maar dat ze inderdaad de benoeming niet 

zal aanvaarden. 

Interim-voorzitter licht toe dat de leden, nu dit bekend is, niet op 

haar hoeven te stemmen. Er is sprake dat eerst roeping (dmv 

eventuele verkiezing) plaatsvindt en dat iemand daarna pas besluit 

de roeping al dan niet te aanvaarden. De naam van mw. de Bruij-

ne blijft vermeld op het stembiljet. Ter aanvulling nog de opmer-

king dat bij de keuze uit drie kandidaten voor twee vacatures er 

ook blanco stemmen kunnen worden uitgebracht als men maar op 

een kandidaat wil stemmen. 

 

Kieslijst: 

mevrouw Mattanja de Bruijne uit Sluiskil,  

mevrouw Paula van Harn uit Philippine en, 

de heer Bart Kindt eveneens uit Philippine. 

Toevoeging: geen van drieën hebben toegezegd een benoeming 

ook te zullen aanvaarden.  



 

Mevrouw Paula van Harn wil voorafgaand aan de verkiezingen haar  

persoonlijke standpunten/voorwaarden delen ten aanzien van het 

al dan niet accepteren van een uitgebrachte benoeming. Mw. van 

Harn geeft aan dat als ze ergens van overtuigd is ze er ook vol 

voor wil gaan. Het verkopen van beide kerkgebouwen vanuit de 

gedachte dan ook alle twee pijn vind ze geen steekhoudende rede-

nering. Mw. van Harn gaat voor behoud van het kerkgebouw in 

Philippine vanuit haar visie op eengeschikte vierplek voor onze hui-

dige gemeente. Daarnaast moet ze haar huidige werk (Hospice) 

opgeven om met volle inzet en overtuiging ambtsdrager te kunnen 

zijn. Rust in hun gezin is dan ook een afweging voor haar.     

Na telling van de uitgebrachte stemmen door de leden van de 

commissie van stemopneming (Mw.ds. Wisse, Dhr. Haasnoot en 

Dhr. Morée )zijn beide kandidaten mw. van Harn en dhr. Kindt be-

noemd. Beide gekozenen krijgen aansluitend aan deze vergadering 

schriftelijk bericht van hun verkiezing.  

Indien er een ‘ja’ volgt vanuit de gekozenen dan volgt afkondiging 

in een kerkdienst en een termijn voor bezwaren van gemeentele-

den. Indien geen gegronde bezwaren volgt bepaling van de datum 

voor bevestiging van ambtsdragers in een kerkdienst. 

 

7.Wij op weg naar een nieuw beleidsplan  

Interim-voorzitter Haasnoot start de presentatie met een terugblik 

op de uitgangspunten toekomstverkenning tijdens de gemeente-

avond van 5 juni jl.:  

1. De groep gemeenteleden bij elkaar houden,  

2. een open en gastvrije gemeente willen zijn, 

3. en de behoefte aan een eigen deeltijdpredikant zijn daar als 

   uitkomst (opnieuw) opgetekend.  

 



 

De randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren zijn ook duidelijk: 

1. Gezonde financiële huishouding, anders geen predikant, 

2. Voor stabiel bestuur is versterking kerkenraad onontbeerlijk. 

  

Er zijn die avond een drietal opties met elkaar gedeeld: 

1. Optie 1, verkoop 1 kerkgebouw (Philippine of Sluiskil) en tijdelijk 

doorgaan met 1 kerkgebouw tot de financiële middelen op zijn, 

daarna alsnog verkoop 2e kerkgebouw, 

2. Optie 2, beide kerkgebouwen verkopen, onderzoek plaats en 

vorm erediensten na verkoop beide gebouwen. Op basis van voor-

nemen verkoop beide kerken solvabiliteitsverklaring aanvragen en 

beroepen predikant voor 0,40 fte., 

3. Optie 3, eventueel in combinatie met opties 1 en 2; 

Kerkenraad neemt initiatief tot het openen van (fusie) gesprekken 

met buurgemeente(n) vanuit concrete opdracht van de gemeente. 

Tegelijk eigen organisatie op orde brengen m.b.t. Pastoraat, Diaco-

naat en Beheer. Aanvulling kerkenraad (zo nodig met ambtsdrager

(s) andere gemeente). 

 

Daarnaast zij we als geloofsgemeenschap tijdens de gemeente-

avond in gesprek geweest over 3 thema’s; 

1. Wij als geloofsgemeenschap met 1 kerkgebouw, zonder predi-

kant, 

2. Wij als geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw, met predikant, 

3. Verkenning naar samenwerking of fusie met andere geloofsge-

meenschap in de directe omgeving. 

 

Van al deze agendaonderdelen van de gemeenteavond van 5 juni 

is uitgebreide verslaglegging gedaan aan alle gemeenteleden. 

Daarnaast is er door de kerkenraad gesproken met de financiële 

toezichthouders van het CCBB en de classispredikant over de actu-

ele stand van zaken in relatie tot de toekomstverkenning.  

. 



 

Richting het formuleren van een beleidsplan vanuit onze wensen 

en verlangens zijn er een aantal beperkende factoren: 

* Terugloop ledenaantal, 

* Vergrijzing, 

* Vermindering inkomsten, 

* Toename onderhoudskosten, 

* Tekort aan vrijwilligers/ambtsdragers. 

In hetzelfde beleidsplan moet een helder toekomstperspectief van 

onze gemeente geschetst worden.    

* Vitale gemeente? 

 -de gemeente bij elkaar houden 

 -een vierplek  

 -pastorale en diaconale zorg, omzien naar elkaar en de sa-

menleving 

 -predikant als samenbindend persoon 

 -voldoende vrijwilligers 

 -financieel gezonde situatie   

* Gemeente met beperkte levensduur, toekomstige ‘witte vlek’? 

*  Opgaan in samenvoeging met een of meer andere gemeen-

ten met behoud van identiteit? 

 

Keuzerichting kerkenraad: 

Voortgaan als christelijke gemeente is het uitgangspunt. 

De gemeente als groep bij elkaar houden met: 

* Vierplek 

* Toereikende pastorale en diaconale zorg 

* Een predikant als samenbindend persoon  

* Voldoende vrijwilligers 

* Een duurzaam financieel gezonde situatie 

Streven naar duurzaam gezonde situatie: 

* Verhoging van inkomsten is niet reëel te verwachten, inte

 gendeel, 



 

* Exploitatiekosten gebouwen verminderen en uitgaan van  

reëel te achten kosten wekelijkse gebruikersbehoefte vierplek, 

* Verkoop beide kerkgebouwen, gericht op verantwoorde her-

bestemming, 

* Gelijktijdig zoeken naar een vaste locatie in een van de drie 

dorpen voor een wekelijkse vierplek. 

Streven samenbindende professionele ondersteuning: 

* Openstellen van een predikantsvacature van 0,4fte(2 dagen 

per week), 

 ofwel in samenwerking met buurgemeente(n), 

* Detachering predikant voor 1 dag per week van elders en 

aanvullen met aanstelling pastoraal werker, 

* Op lange termijn betaling beroepskracht(en) uit de lopende 

inkomsten. 

 

Stappenplan: 

* Verkenning verkoop en herbestemming van beide kerkgebou-

wen in overleg met externe instanties waaronder Gemeente Ter-

neuzen, 

* Creëren van een vaste wekelijkse vierplek, het zij door een 

vierplek te behouden in een herbestemd kerkgebouw, hetzij door 

een locatie te vinden elders in het gebied van onze protestantse 

gemeente, 

* Pas na verkregen zekerheid over (nieuwe) vierplek vindt ver-

koop/herbestemming kerkgebouwen plaats, 

* Aan CCBB wordt toestemming gevraagd in te teren op ver-

mogen en nu al nieuwe predikant te mogen werven, 

* Overleg met buurgemeente(n) over gezamenlijke werving 

professionele krachten. 

 

Een oproep aan de gemeenteleden door de interim-voorzitter: van-

avond is er de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van 

de presentatie van de keuzerichtingen van de kerkenraad.  



 

Maar ook aansluitend aan deze bijeenkomst. De scriba mailt z.s.m. 

de dossierstukken die vanavond zijn gepresenteerd en aansluitend 

het verslag van deze gemeenteavond aan alle aanwezige gemeen-

teleden of gemeenteleden die dit via de mail opvragen bij de scri-

ba. U kunt uw vragen/opmerkingen persoonlijk richten aan de  

interim-voorzitter of de scriba.  

 

Vervolgafspraak woensdag 27 november 2019. 

Kerkenraad verwerkt alle bevindingen van hiervoor genoemde ac-

ties in een concept-beleidsplan. 

Tijdens de gemeenteavond op woensdag 27 november a.s. wordt 

uw instemming gevraagd met de beleidsvoornemens uit het  

concept-beleidsplan. 

 

Vragen en opmerkingen. 

Bart Kindt: als het concept beleidsplan wordt voorgelegd aan de  

gemeente op welke wijze daarover gestemd zal gaan worden? 

Interim-voorzitter licht toe dat de Gemeente dan zal worden 

‘gehoord en gevoeld’ over de plannen. Kerkenraad zoekt naar 

vorm waarin de gemeente in totaliteit wordt betrokken om draag-

vlak te vinden. Er moet wel een keer een besluit worden genomen, 

die uitdaging die blijft. Hij roept de gemeente op vertrouwen te 

hebben in een goed en eerlijk gesprek. Indien er behoefte is/komt 

aan gespreksgroepen dan staat de kerkenraad hierzeker voor 

open. 

 

Dirk Stam: Spreekt zijn bewondering uit voor de huidige stand van 

zaken, zeker een positieve stap naar een uitgewerkt beleidsplan. 

Vraagt waarom Axel en Zaamslag (nog) niet mee aanschuiven aan 

het samenwerkingsverband Terneuzen, Hoek, Oosthoek en PSS. 



 

Er blijft dan een eiland over. Interim-voorzitter antwoordt dat ge-

noemde partijen in de verkenningsfase ook bij het samenwerkings-

verband zijn betrokken. Echter hun eigen kerkelijke organisatie is 

op orde en daardoor hebben ze op dit moment geen behoefte om 

aan te sluiten. 

 

Bram van Hoeve: Attendeert op zijn ervaring dat samengaan met  

buurtgemeenten door gemeenteleden van de ontvangende partij 

ook niet altijd in dank wordt afgenomen.1 + 1 is dan 1,5 i.p.v. 3. 

Interim-voorzitter beaamt deze ervaring, belangrijk is zo lang mo-

gelijk zelfstandig, samenwerking op vlakken die wel kunnen zoals 

bijvoorbeeld beroepen predikant, financiële administratie. 

 

Interim-voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar komst en in-

breng. 

 

8. Afsluiting door mw. ds. Marjo Wisse  

Ds. Wisse leest het slotgebed en aansluitend zingen we samen het 

lied: 965 Heer, stuur zelf het schip der kerk.  

 

Het complete verslag is op te vragen bij de scriba. 

 

Gedachtenis der namen 

 

Op zondag 3 november staat de dienst weer in het kader van de 

“gedachtenis der namen”  

De gemeenteleden die in de periode van 1 november 2018 tot he-

den zijn overleden zullen worden herdacht. Wij hopen dat zij hier-

door blijvend herinnerd mogen zijn. 

De familie van de overleden gemeenteleden zijn uitgenodigd om 

deze dienst aanwezig te zijn. 



Adventscollecte 2019: 
 

Dit jaar willen wij met u in de adventsperiode van 2019 het volgen-

de project steunen: 

 

Bouw de kerk in 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 het herstel 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 gemeen-

schap 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 het herstellen van hun kerk. Doet u mee?  

Wij collecteren op de 1e tot en met de 4e adventszondag. 

 

De collectes bestemd voor de diaconie zullen dan naar dit doel 

gaan en aan het begin van de collecte zullen wij u hier nog op at-

tenderen!  

 

Uiteraard zullen wij in de volgende Schakel nog vermelden hoeveel 

we hebben mogen collecteren voor dit mooie doel.   

 

Namens de diaconie van harte aanbevolen! 



Extra collecten november en december 
 

3 november ONDERWIJS VOOR GROEIENDE KERK IN ZAMBIA  

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. 

De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka 

biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de 

praktijk.  

Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te 

ondersteunen bij  hun geloof, maar ook bij  hun dagelijkse strijd 

om te overleven.  

Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-

vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voed-

selzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaan-

se docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en 

Marike van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit 

Nederland: Thijs en Marike Blok.  

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.  

 

10 november COLLECTE DORPSKERKEN 

Steun voor kleine kerkgemeenschappen 

‘Als ik de kerktoren van mij n dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. 

Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners.  

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blij-

ven in het dorp en actief bij  te dragen aan de leefbaarheid.  

Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzie-

ningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de op-

richting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) 

zorg voor dorpsbewoners.  

Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want 

soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van 

en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken 

om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Col-

lecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof 

hoop en liefde te laten zijn. 

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia


24 november COLLECTE PASTORAAT 

 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselij 

ke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activitei-

ten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De 

Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bij 

voorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Een-

zaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daar-

naast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda 

te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in 

kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep 

mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een onge-

wenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakke-

lijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden 

als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeen-

te draagkracht aangeboord worden. 

 

25 december kerst: KINDEREN IN DE KNEL 

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij  

zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven 

nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. 

Juist met Kerst verdienen zij  onze bijzondere aandacht en steun. 

Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst be-

stemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de 

collectematerialen, vindt u in de loop van 2019 op kerkinactie.nl/

kerst. 

 

 



Een goed Verhaal 
      

 

Geacht gemeentelid,       

 

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal 

dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron 

van troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar 

ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, 

omdat de bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te 

vertalen naar ons eigen leven. Daarmee wordt het goede 

verhaal van God en mensen een spiegel voor  

ons dagelijkse leven. 

 

Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten 

inspireren door de bijbelverhalen. We hopen dat het ver-

haal van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten 

doorklinkt en ons in beweging zet om het te delen met 

mensen om ons heen.  

 

Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, 

zoals bijvoorbeeld een gespreksgroep, pastoraat, jeugd- 

en ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld nodig. 

Daarom vragen we u aan het eind van het kalenderjaar 

om een extra gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons 

mooie en belangrijke werk kunnen voortzetten.  

 

Geef aan de eindejaarscollecte en maak uw bijdrage over 

via de acceptgirokaart.  

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. 
 

P.S. Geef voor je kerk! 







 

 

 

 

 

 

 



Kanaänitische mythen en de Bijbel 
 

Op woensdag 27 november wordt een avond georganiseerd met 

een lezing van ds. Nel Roggeband uit Tholen. 

Het onderwerp is: 'Kanaänitische mythen en de Bijbel' 

  

Stukje uitleg: 

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische my-

then ten grondslag. 

Oude kleitabletten uit Ugarit bevatten een oerversie van 

het verhaal van Adam en Eva. 

Samen met andere oud oosterse mythen droegen zij bij 

aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, 

paradijs en zondvloed. 

De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bij-

belse verhaaltradities laat zich niet alleen in de taal zien, 

maar o.a. ook in de gedeelde naam voor de scheppergod 

(El). Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de 

bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes. 

In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk 

voor de keuze tussen goed en kwaad. 

Niet langer is de mens een speelbal van de goden. 

 



Administratie 
 

Vrijwillige bijdrage 2019 stand van zaken: 

Toezeggingen 2019 € 22.876 

Realisatie per 30-09-2019 € 19.097 

 

Alvast hartelijk dank aan al onze gemeenteleden die hun vrijwillige 

bijdrage volgens toezegging hebben voldaan.  

Uw vrijwillige bijdrage is de belangrijkste inkomensbron van onze 

gemeente, daarom nog een herinnering aan alle gemeenteleden of 

u ook al uw toezegging hebt voldaan? 

Wij rekenen op u! 

  

Oud papier 2019 stand van zaken: 

Begroting 2019 € 5.500  

Realisatie per 30-09-2019 € 3.507 (totaal 8 maandelijkse termijnen 

ontvangen). 

Verwachting is dat we de begroting net zullen halen, met dank aan 

eenieders inspanning op dit onderdeel. 

  

Kerkcollecten 2019 stand van zaken: 

Begroting € 4.500 

Realisatie € 3.185 

Met een goed resultaat uit de eindejaars collecte kunnen we de 

begroting ook hier realiseren. 

Wij doen graag ook hier een beroep op uw vrijgevigheid! 

  



 

Predikant:    vacant 

consulent:    ds. M. Wisse 



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is 

opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.  

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 

inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.  

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 

vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.  

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo 

mogelijk de meisjesnaam erbij.  

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen 

haakjes de woonplaats te vermelden. 

 

 

 

De adressen zijn: 
Zorgsaam Ziekenhuis  de Honte Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    De Pintelaan 185   9000      Gent 

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Rijsenburg 2   4551 HT  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Annelot ter Walle   Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


