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Erediensten

Januari
Zondag

5

Sluiskil

Zondag

12

Philippine

Zondag

19

Sluiskil

Zondag

26

Philippine

ds. S. Ketelaar
ds. J.C. de Beun
ds. P. Overduin
ds. M. Wisse

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

Februari
Zondag

2

Sluiskil

Zondag

9

Philippine

Zondag

16

Zondag

23

Sluiskil

ds. J.H. Brouwer
ds. E. Rooze

ds. D.H. Stap
Philippine Heilig Avondmaal
ds. J.C. de Beun

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Maart
Zondag

1 Sluiskil

1e veertigdagentijd
ds. I. Koeman

10.00 uur

Epifanie
Epifanie is het feest van de verschijning, de openbaarwording
van de Heer. De kerk viert dit feest op 6 januari.
En in de Oosterse traditie heeft Epifanie meer aandacht dan het
kerstfeest, dat bij ons in het westen zo uitbundig wordt gevierd.
Kerst is het feest van de incarnatie – dat God gekomen is om ons
menselijke, sterfelijke bestaan te delen. Immanuël: God met ons.
Epifanie is het feest van de verschijning, de openbaarwording
van de Heer.
Gevierd wordt hoe in ons bestaan een andere werkelijkheid oplicht, aanlicht: de werkelijkheid van God en zijn koninkrijk.
Een werkelijkheid die aan mensen in hun aardse bestaan wordt
meegedeeld. Een werkelijkheid die met ons wordt gedeeld.
Dat wordt verteld in de verhalen van Epifanie: het verhaal over
de wijzen die door het geleide van de ster de weg vinden naar
het kind van Bethlehem, het verhaal over de doop van Jezus
door Johannes in de Jordaan en het verhaal over de bruiloft te
Kana, waar Hij die zich laat kennen als de ware bruidegom van
het feest wijn, de drank van de vreugde, schenkt in overvloed.
De feesten van Kerst en Epifanie zijn niet elkaars concurrenten.
Zij onthullen ons de rijkdom van het mysterie, het wondere geheimenis, van God die de wereld zo liefheeft dat hij zijn enige
zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, zoals de evangelist Johannes verkondigt (Joh. 3:16).
Epifanie wil ons de ogen openen voor het wonder dat in het kind
geboren in Bethlehem ons bestaan opengaat naar andere dimensies. Niet alleen daalt God uit de hemel af om ons aardse bestaan
te delen, maar hij deelt met ons de hemelse werkelijkheid: ons
leven krijgt uitzicht en zin die het aardse bestaan, het leven van
opgaan, blinken en verzinken, overstijgt.

Epifanie wil ons de ogen openen voor de waarheid dat er in het
leven meer is dan wat met onze wetenschap te verifiëren en falsifiëren is.
Wij worden uitgenodigd een tweede taal te leren, een tweede naïviteit te ontdekken, een tweede religiositeit te ontvangen. Een
tweede taal, dat is niet de taal van de meetbare en weegbare wetenschap, maar de taal van zieners en dichters, de taal van ‘lees
maar, er staat niet wat er staat’.
De tweede naïviteit, dat is die van de ooievaarsspeld van de verloskundige. Ze weet hoe kinderen verwekt en geboren worden en
juist daarom mag zij een speldje dragen dat wijst naar het sprookje dat de ooievaar de kindertjes brengt.
Een tweede taal, een tweede naïviteit, een tweede religiositeit.
Een eerste religiositeit is het ongebroken optimisme dat alles goed
komt voor wie doet wat hem of haar geleerd is of wat de religie in
naam van God voorschrijft. De tweede religiositeit heeft er weet
van dat alles je uit handen geslagen kan worden en dat dit regelmatig ook gebeurt, maar vertrouwt erop dan in en door de wanhoop heen gedragen te worden. ‘Kome wat komen moet, maar
laat het om jou zijn dat wij het uithouden, en niet om niemand’,
dicht Huub Oosterhuis. Epifanie wil ons leren mens te worden in
ontvankelijkheid en vertrouwen.

Mattheüs verbindt de geboorte van het kind met de vervulling van
oude dromen: ‘Zie’, ‘kijk eens’, horen we tot twee maal toe in het
bericht over de wijzen die het kind komen bezoeken.
Er begint iets nieuws, er is iets nieuws begonnen.
Doe je ogen open en kijk goed. In dit verhaal worden bestaande
verwachtingen, zoals dat het koningskind voor wie de ster heeft
geschenen geboren zal worden in de hoofdstad van het koninkrijk,
doorkruist door het doorbreken van de vervulling van de belofte,
die menselijke verwachtingen logenstraft én overstijgt.

De wijzen uit het verhaal, vertegenwoordigers van de volkeren,
hebben zich laten leiden door de droom.
Op een of andere manier, hoe vertelt Mattheüs ons niet, hebben zij
de hoop niet kunnen en willen opgeven dat er meer is dan wat
voor ogen is, dat de toekomst open is naar de waarheid van de
droom. En in het verhaal dat Mattheüs ons vertelt is de waarheid
aan hun zijde.
Het is niet de macht die mensen knecht en doodt die hier het laatste woord krijgt, maar de hartstocht, de passie voor Gods koninkrijk. De ster, het licht dat hun in het oosten was opgegaan, wordt
een geleide naar de plaats waar het kind is. Een kind, een zichtbaar teken uit Gods omgekeerde wereld dat een nieuw begin gegeven is. En zij openen hun schatkisten en bieden geschenken
aan.
En in onze gaven, dat weten wij allen, geven wij mensen onszelf.
De wijzen geven goud, de kostbaarheid van hun ziel, van hun zuivere verlangen; en wierook, de welriekende geur die omhoog
stijgt, de grenzen te buiten gaat – hun vuur, hun hartstocht, hun
vrolijkheid; en mirre, de zalfolie waarin het vertrouwen wordt bewaard dat lijden en pijn genezing zullen vinden. Goud, wierook en
mirre – kostbaarheid, vrolijkheid en genezing van pijn. In dit verhaal waarin de tonen van de passie worden aangeslagen – de
macht die mensen knecht en doodt wordt aan ons voorgesteld –
breekt ook het licht van Pasen door.
Epifanie: wij vieren dat in onze werkelijkheid Gods koninkrijk aanlicht, doorbreekt en dat wij dat mogen vieren, in taal en teken, met
woord en sacrament, in leven en werk. Wij mogen leven van verwondering. Ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar.
M.J. Wisse

Soms breekt Uw licht in mensen door onstuitbaar...
Een kerstgroet
scheid

ten

af-

Op de vensterbank bij mijn
bureau ligt sinds 10 november jl. een witte kaars voorzien van een kaartje met
regenboog en de tekst: Wij,
samen op weg...
Velen van u zullen dit beeld
herkennen; eenzelfde kaars
met kaartje is immers bij u
thuis te vinden.
Mooi teken van voortgaande verbondenheid tussen
het zuidoosten en het zuidwesten van ons goede vaderland, ondanks de afstand in kilometers.
Daarnaast past die kaars thuis - samen met de speciale kaars op
de liturgietafel, die sinds 10 november in elke viering van dit kerkelijk jaar brandt - bij de ontwikkeling die in de gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil is doorgemaakt in het afgelopen jaar.
In het beleidsplan 2020-2022, tijdens de gemeenteavond van eind
november besproken, is het in grote lijnen beschreven.
Dan gaat het om: aandacht voor de in het verleden ontstane pijn
en moeiten, zoeken naar nieuwe verbondenheid en perspectief,
leren omgaan met zowel zorgelijke als hoopvolle signalen in een
kleine gemeente als de uwe en stug doorwerken aan beleid voor
de nabije toekomst, dat recht doet aan de werkelijkheid maar ook
kansen biedt.

Op sommige momenten was ik erbij, over andere zaken heb ik digitaal of telefonisch meegedacht.
Zo hebben u en ik elkaar in de maanden die achter ons liggen, wat
nader leren kennen.
¨Wij samen op weg naar de toekomst´: daar gaat het om.
De basis is gelegd en daaraan heb ik enigszins kunnen bijdragen,
steeds in nauw overleg met de kerkenraad, interim-voorzitter Arie
Haasnoot en consulent Marjo Wisse. Dat waren telkens weer plezierige en constructieve contacten; voor die inspiratie zeg ik graag:
dank je wel!
Bijzonder was het om samen met u op zondag 10 november in de
kerk van Philippine de dienst te kunnen vieren en daarmee tevens
mijn interimwerk bij u af te ronden.
We hoorden Bijbelwoorden die ons van harte blijven uitnodigen om
sámen de toekomst tegemoet te gaan. Daarbij hebben we elkaar
nodig, ieder met eigen talenten en mogelijkheden.
Misschien zijn we het niet zo gewoon, om zoiets rechtuit tegen elkaar te zeggen: ik heb je nodig!
Ondertussen is het in de gemeente van Jezus Christus wel aan de
orde van de dag, als het goed is. Bovenal wordt uw gezamenlijke
toekomst bepaald door licht, hét Licht dat Jezus heet en het licht,
dat wij zelf in de wereld kunnen laten zien.
Die gedachte laat zich goed verbinden met het komende Kerstfeest
en het nieuwe jaar.
Voor deze bijzondere dagen wens ik u graag veel licht en goede
moed.
Vrede en alle goeds!
Met een hartelijke groet,
ds. Sophie Bloemert
Heerlen

Vanuit de kerkenraad
De maanden november en december hebben voor de kerkenraad
in het teken gestaan van de voorbereidingen op toekomstig beleid.
Er is een conceptbeleidsplan opgesteld dat aan u als gemeenteleden is voorgelegd tijdens de druk bezochte gemeenteavond van 27
november 2019.
Het verslag van de gemeenteavond is in deze Schakel opgenomen.

Kerkenraad 6 en 20 november 2019
Op de maandelijkse vergadering van 6 november 2019, en ook tijdens een extra vergadering op 20 november jl., is gesproken over
het ontwerp-beleidsplan.
Andere onderwerpen die zijn behandeld op 6 en 20 november:
 Voorbereiding samenwerkingsoverleg regiogemeenten te Hoek op
26 november jl.
 Zoektocht naar ondersteuning kerkelijke administratie door een
gemeentelid.
 Verzoek gebruik kerk Philippine als repetitieruimte Zeeuws
Vlaams Kamerkoor.
 Ontwerpbegrotingen 2020 Kerkbeheer en Diaconie.
 Selectie regionale makelaar voor begeleiding gemeente bij verkoop/herbestemming van de kerkgebouwen. Onder voorbehoud
wordt een keuze gemaakt voor de heer Guido Tolhoek van makelaardij Kindt en Biesbroeck te Terneuzen.
 Terugblik en vooruitblik erediensten in deze periode.
 Afwikkeling grondtransactie inzake een perceel tuingrond kerkterrein Philippine

Kerkenraad 4 december 2019
Uiteraard is de gemeenteavond van 27 november jl. geëvalueerd.
De kerkenraad blikte terug op een bijzondere avond waarin realiteitszin en emotie over moeilijke besluiten hand in hand gingen, en
waar gemeenteleden en kerkenraad op een constructieve manier
met elkaar in gesprek waren geweest.
De kerkenraad heeft de (ook schriftelijk) ontvangen reacties op de
concept-beleidsnota gewogen. De gemeente is, in de bewoordingen van de kerkelijke regelgeving ‘gekend en gehoord’.
De kerkenraad besloot het beleidsplan op hoofdlijnen vast te stellen conform het concept, en de tekst aan de hand van de ontvangen reacties en het verslag van de vergadering nog eens door te
lopen, en in een latere vergadering na de inleverdatum van de kopij voor deze editie, de tekst definitief vast te stellen en toe te zenden aan de gemeenteleden. Als het goed is heeft u het stuk inmiddels per mail ontvangen.
Plan van Aanpak ‘Herstart, opbouw en doorgroei’
Na het aantreden van de huidige kerkenraad in juni 2018 is de kerkenraad versterkt met twee externe, door de classis Delta benoemde leden: mevrouw ds. Marjo Wisse tot 31 december 2018,
die daarna als onze consulent betrokken is gebleven, en ondergetekende als interim-voorzitter tot 31 december 2019.
Voor het Plan van Aanpak dat hieraan ten grondslag lag is door de
landelijke kerk een subsidie toegekend voor een projectduur eveneens met een looptijd tot 31 december 2019. Aan mij heeft de kerkenraad gevraagd in een soort eindrapportage de uitvoering van
het subsidieproject te evalueren, zowel wat betreft de destijds
voorziene en in de praktijk daadwerkelijk gedane stappen alsook in
financieel opzicht. Er zijn voorschotten op de subsidie vastgesteld,
maar de exacte hoogte van het te ontvangen bedrag wordt afhankelijk gesteld van een eindverantwoording van het project.

In de volgende editie van De Schakel hoopt de kerkenraad u hierover verder te informeren.
Eindigen mandaat interim-voorzitter
In de kerkenraadsvergadering van 4 december is gesproken over
de eventuele behoefte aan externe begeleiding, vanuit mijn mediationpraktijk, na 1 januari 2020. Aan de orde in de vergadering was
de gedachte aan verlenging van het mandaat van de interimvoorzitter.
De kerkenraad en ik constateerden dat de in het plan van aanpak
voorziene acties op hoofdlijnen hebben plaatsgevonden, en dat het
dus nu het goede moment is om mijn interim-lidmaatschap van de
kerkenraad te laten eindigen op de oorspronkelijk afgesproken datum 31 december 2019. Als vrijwilliger blijf ik in 2020 beperkt beschikbaar voor de kerkenraad voor het op afroep geven van adviezen en begeleiden van gesprekken.
Taakverdeling binnen kerkenraad en eventuele uitbreiding
In de laatste werkweek van december komt de kerkenraad bijeen
met alleen de ‘eigen’ leden om de onderlinge taakverdeling vast te
stellen. Onlangs is Bart Kindt op een uitbreidingsvacature als ouderling bevestigd, en daarnaast moet er met taken worden geschoven om zo ver te komen dat de kerkenraad uit eigen gelederen een nieuwe voorzitter aan zal wijzen.
Verder is vanuit de kerkenraad op de gemeenteavond van 27 november jl. een algemeen gestelde oproep om kandidaatambtsdragers gedaan, in verband met het feit dat bij de verkiezing
van ambtsdragers die plaatsgevonden heeft op 25 september jl.
slechts één van de twee opengestelde vacatures kon worden vervuld. In het nieuwe jaar zal de kerkenraad u informeren over de
nieuwe taakverdeling. Dan zal ook duidelijk zijn of de oproep om
kandidaat-kerkenraadsleden resultaat zal hebben.

Tot slot
U leest nu mijn laatste bijdrage in De Schakel als voorzitter van uw
kerkenraad. Ik kijk terug op een bewogen periode, waarin ik op
vele momenten de leiding van de Here Jezus heb mogen ervaren.
Binnen de kerkenraad heb ik in groeiende mate teamgeest mogen
beleven en vastberadenheid om met Gods hulp de bestuurlijke verantwoordelijkheden naar de gemeente te vervullen. U als gemeenteleden dank ik hartelijk voor het van u ondervonden vertrouwen,
de ervaren vriendschap, maar ook voor uw gezonde kritische opstelling. Zo voelde ik mij geïnspireerd en gestimuleerd. Dankjewel
allemaal!
Ik hoop en bid dat God u zal bewaren als gemeente en als personen op het pad dat voor u ligt. Voor nu wens ik u een gezegend
Kerstfeest en een voorspoedig 2020!

Liedboek
Na de dienst van 1 december in Sluiskil mis ik ons liedboek.
Wie heeft per ongeluk een verkeerd liedboek meegenomen ?
Het is een geel liedboek en voorin staat mijn naam.
Wilt u eens in uw liedboek kijken ?
Alvast bedankt, Marleen Dieleman.

Verslag Gemeenteavond PG Ph-SvG-Slk.
Woensdag 27-11-2019 aanvang 19.30 in de Ark te Sluiskil.
1. Welkom en opening
Mw. ds. Wisse heet alle aanwezigen gemeenteleden van harte
welkom en opent de avond met het lezen van Lucas 24 verzen
13/36 over de 2 leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs.Zij
spraken met elkaar
over alles wat was voorgevallen. Het verhaal van het mee oplopen
van Jezus, maar aanvankelijk merken ze dat nauwelijks. Als ze hun
hart luchten dan ervaren ze dat Jezus goed luistert. Jezus verlicht
hun verstand en geeft hun een manier om hun problemen tegemoet te treden.
Ook wij kunnen in ons hart gevoed worden door dit verhaal, voedsel voor de reis van het leven.
Aansluitend gaat ze voor in gebed.
Bericht van verhindering is ontvangen van:
dhr. en mw. van Nes,
dhr. van der Bruggen,
mw. Legemaate,
dhr. Vercouteren.
Ingekomen schriftelijke berichten n.a.v. vooraf toegezonden stukken:
dhr. Wille / vragen en opmerkingen op inhoud
dhr. Westbroek / algemeen en opmerking op inhoud
dhr. van der Brugge / algemeen
dhr. Neeteson / algemeen
mw. Legemaate / algemeen
mw. van Harn / algemeen
dhr. Vercouteren / algemeen

Aanwezig: totaal 41 gemeenteleden incl. kerkenraad en pastoraal
werker.
1. Presentatie begroting kerkbeheer 2020.
Controle jaarrekening 2018 door leden CCBB.
Scriba geeft aan nog uitslag verschuldigd te zijn over de controle
van de jaarrekening 2018 van Kerkbeheer. Aangezien er geen kascommissie was ingesteld heeft de CCBB voorgesteld om de jaarrekeningcontrole door hun te doen plaatsvinden. Op 15 oktober 2019
is door de heren Oosterwijk en Groenleer, als onafhankelijk financieel deskundigen, een controle uitgeoefend met een aansluitende
schriftelijke rapportage.
In deze rapportage/verklaring staan enkele adviezen:
*
t.a.v. verhuur kerkgebouw Sluiskil is er geen onderliggende
verhuurovereenkomst, advies is deze alsnog op te stellen,
*
controle of de toegezegde bedragen voor de vrijwillige bijdrage ook daadwerkelijk worden betaald ontbreekt, advies is deze
controle vanaf 2020 weer opnieuw in te voeren,
*
afweging te maken of er voor de Schakel een jaarlijkse vergoeding gevraagd kan worden, advies wordt besproken in Kerkenraad,
*
onderzoeken of een aanvullende vrijwilligersverzekering af te
sluiten via VKB een toegevoegde waarde biedt; advies wordt besproken in Kerkenraad.

Ten aanzien van de financiële resultaten jaarrekening 2018 zijn er
geen op- of aanmerkingen. Rapport/verklaring is vastgesteld in de
kerkenraadsvergadering van 6 november 2019 inclusief afspraak
van plan van aanpak te maken door college van kerkrentmeesters.
Het verslag van het boekjaar 2019 zal volgens de regels van de
plaatselijke regeling tijdig worden aangeboden aan de inmiddels
benoemde kascommissie.
Begroting 2020 kerkbeheer.
Deze begroting is inclusief verklarende toelichting vooraf aan de
gemeenteleden via e-mail aangeboden voor zover deze emailadressen bekend zijn. Het college van kerkrentmeesters heeft
de kerkenraad in de kerkenraadsvergadering van 20-11-2019 een
concept begroting aangeboden
op basis van de inschatting reële situatie per 31-12-2019. Bij deze
inschatting behoort een verklarende toelichting. In de begroting
2020 zijn de actuele ontwikkelingen, voor zover bekend, uiteraard
meegenomen. Verder gaat de begroting uit van dezelfde uitgangspunten als die voor 2019 golden. Dus bezit beide kerkgebouwen
met bijbehorende minimale onderhoudsvoorzieningen, geen predikant maar uitsluitend pastoraal werker etc. Bij de concept begroting behoort eveneens een verklarende toelichting waarin de belangrijkste posten zijn omschreven.
De voorliggende begroting sluit met een fors negatief resultaat
van € -20.757.
De kerkenraad heeft in de kerkenraadsvergadering van 20-11-2019
deze begroting voorlopig vastgesteld.
Dhr. van Harn vraagt naar de vaststelling van het aantal fte dat
ten grondslag ligt aan de vacatureheffing. Deze is door het vertrek
van mw. ds. van Andel bijgesteld van 50% naar 33 1/3%.

De interim-voorzitter concludeert dat er geen aanvullende vragen
meer zijn en dat daarmede de begroting kerkbeheer 2020 voldoende is toegelicht en gehoord. In de kerkenraadsvergadering van 0412-2019 zal de kerkenraad de begroting 2020 kerkbeheer definitief
vaststellen.
Gemeenteleden kunnen nog binnen de termijn van 1 week na de
gemeenteavond van woensdag 27 november schriftelijk reageren
naar de scriba. (geen aanvullende schriftelijke reacties ontvangen
door scriba)
2. Presentatie concept Beleidsplan 2020-2021.
De interim-voorzitter verontschuldigt zich in verband met het feit
dat de laptop slechts beperkt inzetbaar is voor het op het scherm
weergeven van de concept beleidsnota. Hij stelt voor de concept
beleidsnota paginagewijs mondeling toe te lichten. Er is bewust
gekozen voor een korte looptijd van het beleidsplan nl. de jaren
2020 en 2021.
Redenen hiertoe zijn de zware beslissingen op korte termijn,
ingrijpende wijzigingen en daardoor het belang van een tijdige
toetsing en mogelijke herformulering van het beleid op basis van
de feiten van eind 2021.
De eerste 5 bladzijden geven enerzijds inzicht in de landelijke
problematiek van de krimpende kleine kerkgemeenschappen maar
anderzijds ook de mogelijkheden om als gemeente te kunnen overleven.

Opmerkingen gemeentelid Piet Hamelink:
* Wijs om het plan maximale looptijd mee te geven van 2 jaar,
* Blz. 1 over de toekomst van onze springlevende Gemeente is
veel te positief geschreven. Koor stopt, zanggroep gestopt, memoriam bij overlijden wordt niet meer geschreven in de Schakel etc..
* Veel beter zou zijn om als uitgangspunt te nemen: wij zijn bezig
te overleven!
Suzie Eggebeen vult aan met: zeker vele zorgen maar door met
elkaar samen te werken gebeurt er nog veel in onze gemeente, er
is nog veel verbondenheid met elkaar juist door het samen dingen
doen.Paula van Harn vult aan met: feiten zijn zeker waar maar
omdat er nog geen besluiten zijn genomen zitten we nog steeds in
spanning. Er moeten knopen doorgehakt worden, iedereen zit in
de wachtstand, het vreugdevolle en onbevangen zijn raken we een
beetje kwijt.
Interim-voorzitter geeft aan weinig te willen weerleggen, stuk is
geschreven uit positieve belevingen in de maatschappij rondom en
in ons. Zonder toekomstperspectief, geen overlevingskansen.
Hij zegt toe de onderhavige tekst nogmaals in het licht van de
opmerkingen na te lezen en naar een verduidelijking te zoeken die
beter past bij onze beleving op dit moment.
Vanaf blz. 6 worden de uitgangspunten toekomstverkenning weergegeven, de benodigde bouwstenen aangegeven en in cijfers vastgelegd.
Paula van Harn geeft aan: predikant is niet haalbaar dus ook niet
langer relevant. AH geeft aan dat een predikant wel behoort tot de
basistaken van een gemeente wat betreft het gaande houden van
de eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming.

Dit zijn de vijf taken die je in iedere protestantse gemeente zou
moeten kunnen herkennen, ongeacht de grootte. Dan is er sprake
van volwaardig gemeente-zijn. Ze kenmerken zogezegd de gemeente en haar
kwaliteit.
Piet Hamelink geeft aan: Liturgische uitgangspunten zoals ontwikkeld door ds. van de Berg en ds. van Andel is weinig meer van
over.
Elke week een andere predikant, men doet zomaar wat, alles kan.
Er zijn uitgangspunten maar die worden niet opgevolgd. Je keuze
als gemeentelid volgen kan ook in de directe omgeving, duidelijkheid verschaffen over de liturgische invulling is nu wel van groot
belang.
Interim-voorzitter concludeert dat als je je toekomst kent, je
daarbinnen die uitgangspunten nader kunt formuleren.
Antonia Labruyere vat samen: tabel op blz. 7 waar staan we over
10 jaar met onze aantallen gemeenteleden? over 10 jaar is deze
situatie vanzelf opgelost dus nu opheffen en klaar.
Interim-voorzitter concludeert dat dit waarschijnlijk helemaal waar
zal zijn maar kenmerk van deze gemeente is dat we elkaar willen
blijven ontmoeten en samen willen optrekken.
Predikantsplaats/plaats van samenkomst/financiële situatie blz.7
en 8.
Interim-voorzitter geeft aan ook persoonlijk te ervaren dat al met
al het een somber verhaal is m.b.t. ontwikkeling ledenaantallen,
mogelijkheden t.a.v. een predikantsplaats, plaats van samenkomst
etc.

In 2017 was er ook al de conclusie ‘handhaven van twee kerken is
niet noodzakelijk voor de zondagse erediensten en gaat de financiële draagkracht van onze gemeente te boven’. Daarnaast is er
sprake van achterstallig (groot) onderhoud. Reserveringen groot
onderhoud worden al een aantal jaren niet voorzien.
Als we naar de financiële situatie kijken op basis de ingeschatte
cijfers per 31-12-2019 en de begroting 2020 zien we dat er sprake
is van een verdere achteruitgang.
Resultaat 2019 wordt ingeschat op ongeveer € -20.000 tekort en
de begroting 2020 gaat uit van een tekort eveneens € -20.000.
Interim-voorzitter licht pagina 7 verder toe en concludeert dat
kostenbesparing weinig realistisch is dat geldt eveneens voor
inkomstenverhoging. Dus er is sprake van aan structureel begrotingstekort van € -20.000 en dit komt jaarlijks ten laste van het
vermogen.
Noodzaak is er dus tot het afstoten van een of beide kerkgebouwen ook in het licht van de wens van de gemeente een (deeltijd)
predikant te kunnen benoemen.
Zonder gezonde financiële huishouding zal geen predikant kunnen
worden beroepen. Verwachting over toename kerkelijke bijdragen
en intensivering van vrijwilligerswerk zijn niet reëel.
Voor een stabiel bestuur is versterking van de kerkenraad
onontbeerlijk.
Vanuit de vijf essentiële basistaken van een protestantse gemeente (het gaande houden van de eredienst, diaconale, pastorale en
missionaire inzet en geestelijke vorming), moet worden vastgesteld
dat binnen afzienbare tijd (5 tot 10 jaar) bij ongewijzigd beleid een
faillissement dreigt, en dat door het ontbreken van voldoende professionele ondersteuning de taken met betrekking tot tenminste de
pastorale zorg en geestelijke vorming onder druk staan.

Cees Neijenhof vraagt naar de uitgebrachte notitie van de heer Kol
in 2018. Hij wil deze notitie graag ook kunnen inzien als voorinformatie omdat op basis hiervan advies is uitgebracht op eerdere gemeenteavonden en dit is gebruikt voor het concept beleidsplan en
de begrotingen 2019 en 2020. De interim-voorzitter zegt toe dat
deze tegelijkertijd met de notulen van deze gemeenteavond worden toegezonden. (Kerkenraad heeft de heer Kol toestemming gevraagd dit document met de gemeenteleden te
mogen delen. De gevraagde toestemming is op 05-12-2019 verkregen).
Cees Neijenhof verwijst ook nog naar de waardebepalingen/
taxaties die in het recente verleden zijn opgemaakt met de opmerking ‘deze gebouwen/dit kapitaal’ niet zomaar prijs te geven. Het is
ten slotte wel door de gemeenteleden opgebracht. Interimvoorzitter geeft aan dat de kerkenraad op de hoogte is van deze
rapporten maar dat er geen te optimistische gedachte mag zijn ten
aanzien van de huidige waarden in de markt. De marktsituatie onderzoeken is nu ons doel in opvolging van een principebesluit.
Paula van Harn vraagt bij herhaling om duidelijkheid, door besluiten te nemen. Ze is teleurgesteld dat het verkennen van de omschreven marktsituatie nog niet gedaan is. Interim-voorzitter geeft
aan dat het in 2018 opgestelde plan van aanpak richting en tempo
heeft bepaald van het nu voorliggend concept beleidsplan.
Het ophalen van benodigde informatie vanuit de gemeenteleden
tijdens de verschillende gemeenteavonden, verkennende gesprekken met buurgemeenten en landelijke kerkelijke instanties kost nu
eenmaal tijd maar vraagt tegelijkertijd om een weloverwogen
voorbereiding voor de te nemen besluiten. Na accorderen door de
kerkenraad kan het proces in gang gezet worden.
Overigens kloppen de tijdslijnen nog steeds met het plan van aanpak.

Steven van Harn vraagt hoe verder na 31-12-2019 het moment dat
de interim-voorzitter afscheid gaat nemen en wie wordt er dan
voorzitter van de kerkenraad? De interim-voorzitter geeft het
woord aan de scriba.
De scriba spreekt allereerst dank uit namens de kerkenraad voor
de inzet van zowel Arie Haasnoot alsook Marjo Wisse. Beiden hebben hun uiterste beste gedaan om de vernieuwde kerkenraad bij
te staan met hun adviezen om te komen tot waar we nu staan en
waar we naar toe willen als gemeente.
De kerkenraad heeft al intern gesproken over de situatie na 31-122019, allereerst zijn we blij met de komst van Bart Kindt als
ouderling waardoor we kwantitatief op sterkte zijn. Momenteel zijn
we in gesprek over het verdelen van de verschillende portefeuilles
passend bij de individuele kwaliteiten van de kerkenraadsleden.
Kerkenraad wil zeker een overtuigende beslissing nemen waar het
om het voorzitterschap gaat. Er liggen in 2020 en later een aantal
uitvoeringstaken met forse afbreukrisico’s. Het college van kerkrentmeesters heeft inmiddels een brief aan de kerkenraad voorgelegd om de mogelijkheden te onderzoeken
om de termijn van Arie Haasnoot nog met een periode van zes
maanden te verlengen en die tijd te benutten tot een juiste en
passende taakverdeling binnen de kerkenraad. Dit schrijven is in
de kerkenraadsvergadering van 20-11-2019 verkennend behandeld. Streven is om voor eind december 2019 intern hier duidelijke
afspraken over te hebben gemaakt.
Steven van Harn maakt opmerking m.b.t. de benaming ‘vierplek.
Dit roept associaties op met ‘vuurplek’. Interim-voorzitter geeft aan
dit te begrijpen en dit aan te willen passen in bijvoorbeeld
‘plek of plaats van samenkomst’.

Paul v.d. Lingen stelt voor om het gebouw/nevenruimten van
Sluiskil op te splitsen. Kerk verkopen en de Ark behouden. Er is
vraag naar ruimte in Sluiskil voor een rommelmarkt en verhuur andere bestemming/diensten.
Interim-voorzitter verwijst naar het gesprek wat de kerkenraad
heeft gehad met wethouder van Hulle van de Gemeente Terneuzen. Gemeente wil meewerken als het gaat om toekomstige bestemmingen die passen binnen de planologische mogelijkheden. In
dit gesprek is ook aan de orde geweest dat er weinig serieuze aanvragen zijn om appartementen te bouwen
waarbinnen een kerkelijke ruimte dan zou overwogen kunnen worden.
Indien de Ark afgesplitst op verantwoorde financiële wijze zou kunnen worden behouden als ‘vierplek’ dan zal daar zeker naar worden gekeken.
De Gemeente vraagt juist van ons als kerkelijke gemeente om met
creatieve herbestemmingmogelijkheden voor beide kerkgebouwen
bij hun aan te kloppen. Dit uitgangspunt zal de kerkenraad ook
meenemen in de keuze van de makelaar die we gaan inzetten in
het dossier herbestemmen/verkoop kerkgebouwen Sluiskil en Philippine.
Bram van Hoeve mist duidelijkheid ten aanzien van de ‘vierplek’.
Is hier al over nagedacht door de kerkenraad?
Interim-voorzitter geeft aan dat het voorgenomen besluit behelst
‘sluiten, herbestemmen of verkopen van beide kerkgebouwen’ onder de randvoorwaarde van het beschikbaar hebben van een nieuwe ‘vierplek’. Dit is het uitgangspunt waarop de zoektocht naar
een ‘vierplek’ start.

Interim-voorzitter concludeert dat pijnlijke ingrepen daarom
onvermijdelijk zijn. Hiertoe zijn afgelopen maanden drie opties
onderzocht zoals weergegeven op bladzijde 11 van de voorliggende concept beleidsnotitie.
Interim-voorzitter geeft nog mondelinge toelichting op de inhoud
van
bladzijde 11, 12 en 13 alvorens bij de voorgenomen besluiten op
bladzijde 14 te komen waarover de gemeenteleden deze avond
worden gehoord.
Zes punten kort omschreven:
*
het saneren van de financiële beheerproblematiek door actief
te zoeken naar herbestemming en onttrekking aan de eredienst
van beide kerkgebouwen,
*
Kerkgebouw Sluiskil uiterlijk op 01-01-2021 aan de eredienst
onttrekken indien gebouw nog niet is verkocht,
*
Kerkgebouw Philippine uiterlijk op 01-01-2025 aan de eredienst onttrekken indien niet verkocht onder de randvoorwaarde
van een nieuwe vaste wekelijkse vierplek in een van onze dorpen,
*
Samenwerking met andere gemeenten oppakken en uitwerken om de basistaken van onze protestantse gemeente te kunnen
blijven vervullen,
*
Overleg met het CCBB over de versterking van de professionele ondersteuning door een deeltijd-predikant of kerkelijk werker
in samenwerking met of via een detachering van een buurgemeente,
*
De kerkenraad gaat een makelaarskantoor opdracht geven
verkoop dan wel herbestemming te begeleiden van onze beide
kerkgebouwen.

Steven van Harn vraagt om de inhoudelijke vragen, opmerkingen
en adviezen vanuit deze vergadering in de besluitvormende
kerkenraadsvergadering van woensdag 4 november a.s. te behandelen.
Interim-voorzitter geeft aan dat dit zeker op de agenda zal komen
en nodigt gemeenteleden uit indien er na vanavond nog vragen
zijn deze te stellen via een mail aan de scriba tot uiterlijk a.s.
maandag 02-12-19.
(twee aanvullende schriftelijke reacties ontvangen door scriba)
De interim-voorzitter concludeert dat uit het stilzwijgen van de
aanwezige gemeenteleden er sprake is van instemming ten aanzien van het voorliggend concept beleidsplan 2020 -2021. Hij roept
de gemeenteleden op om de kerkenraad te blijven contacteren
over zaken die voor ons samen van belang zijn.
Dick Erkel vraagt waarom dhr. ds. van der Maas niet aanwezig is?
Interim-voorzitter verwijst naar de informele contacten die er
periodiek zijn met de scriba en hemzelf. De vraag of een uitnodiging van de heer van der Maas voor een toekomstige gemeenteavond gewenst wordt zullen we agenderen voor een kerkenraadsvergadering.
Paula van Harn spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat
de kerkenraad in gezamenlijkheid uitvoert.

Interim-voorzitter dankt de aanwezige gemeenteleden voor de inhoud van het gesprek op deze avond. Op een open, respectvolle
wijze en in vertrouwen hebben we moeilijke zaken besproken en
dat geeft ook vertrouwen richting toekomst.
Tot slot doet hij ook nog een oproep voor de wenselijke uitbreiding
van de kerkenraad.

3. Concept begroting 2020 Diaconie.
Scriba geeft korte toelichting op de voorliggende begroting van de
Diaconie. In de kerkenraadsvergadering van 20-11-2019 is deze
voorlopig vastgesteld. Na horen van de Gemeente tijdens deze
vergadering zal de Kerkenraad in haar vergadering van 04-12-2019
de begroting definitief vaststellen. Er volgen geen vragen vanuit de
aanwezige gemeenteleden.

4. Sluiting.
Mw. ds. Wisse sluit de avond met gebed.
Interim-voorzitter Arie Haasnoot bedankt nogmaals alle aanwezigen en wenst eenieder wel thuis.

Extra collecten januari en februari
19 januari
Een goed verhaal houd je niet voor jezelf
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons
vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van
troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel
en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het
zorgen voor een ander of de omgang met de natuur.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen
leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een
spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken
zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je
namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal
houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.
“Door de vraag te stellen: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het bijbelverhaal en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks leven.

Namens de redactie
Een lieve groet, een klein gebaar
Mooie wensen voor het nieuwe jaar

26 januari Jeugdwerk
Sirkelslag voor kinder - en jeugdgroepen
Op vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij
clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door
heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep
uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste
score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen
bezig te zijn met geloofs-onderwerpen en vervult in gemeenten
vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt
bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12
tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant-en- klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag
KIDS.
Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP
ieder jaar opnieuw Sirkelslag- programma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

2 februari Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder
water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt
kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere
(landbouw) investering.

Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen
houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte
en overstromingen het hoofd kunnen bieden.
16 februari Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen
mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen
zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met
elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor
het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van
Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd.
Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het
droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als
Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze
spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om
meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten
ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in
Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?
Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105
euro. Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost
2.000 euro.

23 februari 2020.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun
zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk
in Actie ondersteunt deze initiatieven.
zondag 1 maart 2020. Christenen in het midden oosten
(voorjaarszending)
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo
afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. De meesten
van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren
over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve
methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men
met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen
leven. In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich
in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen
in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze
weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen
graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet
kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt?
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo’n 5500
gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb
ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen
raakt.

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
Bachten Dieke
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
Canadalaan 58
Bachlaan 90
Alberdingk Thijmstraat 1
Koninginnelaan 2
Irisstraat 30
Rooseveltlaan 1
Molenstraat 14
Bernhardtstraat 22
Ter Wallestraat 7
Handboogstraat 6
Truffinoweg 2
Boulevard 21

4535 PH Terneuzen
4501 AJ Oostburg
9000
Gent
9000
Gent
B-9050 Brugge
8000
Brugge
4462 RA Goes
4382 EE Vlissingen
4551 AL 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

