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Erediensten 
 
        Maart 
 
Zondag    1 Sluiskil 1e veertigdagentijd       10.00 uur 
        ds. I. Koeman 
Zondag    8 Philippine 2e veertigdagentijd       10.00 uur 
         ds. M. Vermet 
Zondag   15 Sluiskil 3e veertigdagentijd       10.00 uur 
        ds. P. Overduin 
Zondag   22 Philippine 4e veertigdagentijd       10.00 uur 
        ds. L. de Kam 
Zondag      29 Sluiskil 5e veertigdagentijd       10.00 uur 
        mevr. E. Maassen 
 
 
       April 
 
Zondag    5 Philippine Palmpasen        10.00 uur 
        ds. D. Stap    
Donderdag   9 Philippine Witte Donderdag H.A.      19.30 uur 
        ds. M. van Manen 
Vrijdag   10 Philippine Goede Vrijdag        19.30 uur 
        ds. M. van Manen 
Zaterdag   11 Philippine Paaswake   H.A.      21.00 uur 
        ds.  M. van Manen  
Zondag   12 Sluiskil Pasen         10.00 uur 
        ds. D. Stap 
Zondag   19 Philippine           10.00 uur 
        ds. J. Brouwer 
Zondag   26 Sluiskil           10.00 uur 
        mevr. E. Maassen 
 
 
             Mei 
 
Zondag    3 Philippine           10.00 uur 
        ds. E. Rooze 



Veertig dagen 
 

Op aswoensdag, dit jaar 26 februari, begint de jaarlijkse veertig-

dagentijd.  

De veertigdagentijd is de periode waarin de kerk zich voorbereidt 

op het Paasfeest, het grote feest van de kerk. In de vroege kerk 

was de veertigdagentijd een periode van dooponderricht voor 

degenen die zich voorbereidden op hun doop in de Paasnacht.  

Zij werden onderwezen in de betekenis van de doop, in het toe-

treden tot de gemeente, het betrokken worden bij leven, dood 

en opstanding van Christus. En nog steeds is de voorbereidings-

tijd op Pasen voor de gemeente een periode van inkeer en bezin-

ning. We brengen ons te binnen wat het betekent dat wij door de 

doop bij Christus zijn ingelijfd, dat wij behoren tot zijn lichaam. 

 

Het getal veertig heeft bijbelse wortels. We horen in de bijbel 

over het volk Israël dat veertig jaren door de woestijn trok.  

Er wordt verteld over Mozes die veertig dagen en nachten op de 

berg was om met God te spreken. Over Elia die veertig dagen en 

nachten onderweg was naar de berg Horeb. En in het evangelie 

horen we over Jezus die veertig dagen zwierf door de woestijn 

en vastte. 

 

Vanouds is de veertigdagentijd een periode van vasten. Mensen 

onthouden zich van zaken – dat kan voedsel zijn, maar in onze 

dagen wordt het vasten ook anders ingevuld, b.v. door minder of 

geen gebruik te maken van social media, de televisie uit te laten, 

de auto vaker te laten staan en wat mensen maar kunnen beden-

ken – mensen onthouden zich van zaken om zich beter te kun-

nen concentreren op wat er in het leven werkelijk toe doet: de 

grote vragen van het mensenleven – wie ben ik, waar ga ik naar 

toe, wat wil ik? – en de relaties met anderen, de relatie met God.  

 



 

Het thema van Kerk in actie dit jaar voor de veertigdagentijd is 

‘Sta op’. Jezus geeft ons nieuwe hoop.  

Wij mogen opstaan en hulp bieden aan mensen die onze zorg no-

dig hebben, dicht bij huis en ver weg.  

 

Jezus Christus, met U wil ik opstaan 

tegen nood en dood 

tegen marteling en lijden 

tegen armoede en ellende 

tegen haat en terreur 

tegen twijfel en berusting 

tegen onderdrukking en dwang. 

 

Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert. 

Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert. 

 

Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta   

(tekst: Anton Rotzetter, uit: Medemens 6) 

 

M.J. Wisse 

 

 



Vanuit de kerkenraad. 
 

In januari en februari 2020 heeft de kerkenraad tweemaal verga-

derd en wel op woensdag  

8 januari en woensdag 5 februari.  

 

Kerkenraadsvergadering 8 januari. 

Functiewijzigingen kerkenraad. 

Zoals tijdens de laatste gemeenteavond aangegeven is het interim-

voorzitterschap van de heer Arie Haasnoot beëindigd per 31-12-

2019. Een en ander conform de afspraken gemaakt binnen het 

plan van aanpak ‘Herstart, opbouw en doorgroei’.   

De kerkenraad heeft intern uitvoerig gesproken hoe op juiste wijze 

invulling te kunnen geven aan het voorzitterschap. 

Kerkenraadslid Bart Kindt heeft zich spontaan gemeld als kandidaat 

scriba en daarmee ruimte gecreëerd voor Albert van Leeuwen als 

nieuwe voorzitter van onze kerkenraad.  

Middels een unaniem kerkenraadsbesluit is dit vervolgens medege-

deeld aan onze gemeenteleden in de kerkdienst van zondag 12 ja-

nuari 2020.  

 

De heer Arie Haasnoot blijft ons nog wel ondersteunen als adviseur 

op afstand indien we daar gebruik van willen maken als kerken-

raad. 

Ook mw. ds. Marjo Wisse heeft toegezegd als consulent (en vraag-

baak) onze kerkenraadsvergaderingen in 2020 te blijven bezoeken. 

 

Als kerkenraad willen we beiden hartelijk danken voor hun inzet in 

2019 en hun sympathieke toezeggingen voor 2020, zonder hen 

zouden we niet staan waar we nu staan! 

 



 

Andere onderwerpen die zij behandeld in deze vergadering: 

* Bedankbrief incl. bloemetje mw. ds. Sophie Bloemert voor haar 

inzet in 2019. 

* Gespreksverslag van het gesprek dd. 09-12-2019 met vertegen-

woordiging kerkenraad PG  Oosthoek. 

* Gespreksverslag van het gesprek dd. 11-12-2019 met Kindt & 

Biesbroek over het aanleveren van een plan van aanpak verkoop 

kerkgebouwen inclusief offerte en bijbehorende algemene en in-

dien van toepassing bijzondere voorwaarden. 

* Gespreksverslag van het gesprek dd. 17-12-2019 met vertegen-

woordigers van het CCBB omtrent procedure aanvraag solvabili-

teitsverklaring 

* Aanvraag solvabiliteitsverklaring bij CCBB. 

 

Kerkenraadsvergadering 5 februari. 

Beheer financiën. 

In december 2019 heeft ons gemeentelid mw. Ina Verpoorten mid-

dels een persoonlijk gesprek haar kandidatuur gesteld als financi-

eel medewerkster van onze Gemeente. In deze kerkenraadsverga-

dering is hier enthousiast op gereageerd en het besluit genomen 

om Ina per 01-07-2020 hiertoe als vrijwilligster aan te stellen. 

We zijn Ina dankbaar dat ze onze financiën wil gaan beheren. 

Naast het feit dat een en ander weer binnen ‘handbereik’ is, levert 

het ook op jaarbasis een kostenbesparing van € 4.000 op. 

 

Vacature ouderling. 

In januari 2020 heeft mw. Paula van Harn aangegeven zich kandi-

daat te stellen als ouderling. 

Na een oriënterend gesprek met Paula heeft de kerkenraad in deze 

kerkenraadsvergadering besloten om een vacature ouderling open 

te stellen. Namen van kandidaten konden tot 29 februari door ge-

meenteleden worden aangeleverd aan de kerkenraad.  



 

In de tussenliggende kerkdiensten is via een mededeling de op-

roep tot het aanleveren van kandidaten wekelijks aan onze ge-

meenteleden voorgelegd. Aansluitend aan 29 februari neemt de 

kerkenraad in haar vergadering van 4 maart a.s. verdere stappen 

richting besluitvorming.  

Kerkenraad stelt het zeer op prijs om de bezetting met extra ou-

derling te kunnen uitbreiden. 

 

Andere onderwerpen die zijn behandeld in deze vergadering: 

* Besluitvorming tot vaste dag maandelijkse kerkenraadsvergade-

ring en wel op de 1e woensdag van de maand. 

* Besluitvorming tot het opnieuw instellen van een moderamen-

zoals aangegeven in de plaatselijke regeling. 

* Aanvraag Stichting Steun Protestantse Ziekenzorg met verzoek 

tot bijdrage 2020. 

* Bevestiging opzegging contract KKA per 01-07-2020 i.v.m. be-

noeming mw. Ina Verpoorten. 

* Verzoek tot organiseren van een ringzondag in juni 2020 door PG  

PSS. 

* Verzoek tot mede organiseren van Oecumenische Dienst Pinkste-

ren 2020. 

* Verzoek tot organiseren van vesperdienst op 18 maart a.s. in 

kerkgebouw Philippine. 

* Verzoek aan Arie Haasnoot voor het opmaken van een eindrap-

portage zodat verantwoording kan worden afgelegd aan de Com-

missie Steunverlening inclusief verzoek tot eindafrekening van de 

toegezegde subsidie. 

* Procesafspraken en uitrol actie Kerkbalans 2020, streven is om 

tussentijds resultaat te publiceren in de Schakel editie maart-april 

2020.  

. 



 

Afscheid de heer Jan Neeteson. 

Jan heeft de kerkenraad geïnformeerd om met ingang van 1 april 

a.s. te stoppen als organist binnen onze gemeente. Hiermede komt 

een eind aan een reeks van vele jaren dat Jan onze gemeente 

plichtsgetrouw van prachtig orgelspel heeft voorzien. En daarnaast 

de gemeente muzikaal ondersteund in het zingen van liederen tij-

dens de erediensten. Jan laat ons niet zomaar achter, voor 2020 is 

het organistenrooster bijna geheel rond. Iets wat we ook al van 

hem kennen met betrekking tot het vullen van het predikanten-

rooster. 

Als gemeente en kerkenraad zijn we hem veel dank verschuldigd 

en daar zal in de eredienst van 15 maart a.s. in Sluiskil specifiek bij 

worden stilgestaan.  

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

Actie kerkbalans 2020. 

Eind januari  2020  hebben onze vrijwilligers u de enveloppe actie 

kerkbalans 2020 bezorgd en later de antwoordenveloppe bij u op-

gehaald. 

Tussenstand per 22 februari 2020: 

Uitgaande brieven totaal                        153 

Ontvangen reacties totaal                      115 

Reacties in percentage tot nu toe            75 % 

Toezeggingen in euro’s tot nu toe   € 16.097   

Begroting 2020         € 25.000 

Realisatie 2019 

Begroting 2019         € 29.000 

Realisatie 2018                             €  27.689                        

Begroting 2018         € 25.000 

In de Schakel van mei / juni 2020 zullen wij u een compleet over-

zicht weergeven. 

 

Hartelijke groet aan u allen namens alle kerkenraadsleden 



Diaconaal jaardoel 2020 – 2021 De Delta  

voor Indonesië. 
 

Beste mensen, 

 

Dit jaar gaan we vanaf eind april 2021 tot de 40-dagentijd 2021 

elke laatste zondag van de maand aandacht besteden aan het 

jaardoel van de ZWO-classis De Delta. Dit unieke samenwerkings-

project zorgt ervoor dat heel Zeeland zich gaat inzetten voor 3 

kerk in actie projecten in Indonesië.  

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp. 

In de sommige gemeenten hebben ze vaak een kleine ZWO-

commissie van meelevende gemeenteleden en 1 diaken.  

Deze commissie valt onder de diaconie en wij hebben al lange tijd 

geen commissie die hierin actief is.  

Het leek ons dan ook een goed idee om via ons jaardoel toch iets 

te doen op het gebied van ZWO.  

 

De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar? 

De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta 

met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn!  

Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta 

(maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water 

te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan.  

Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. 

 

Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is 

de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland 

naar Oost-Indië.  

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en verover-

de vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indo-

nesische eilanden.  



 

Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn.  

Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ont-

moeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloei-

end Nederlands spreken! 

 

Projecten 

De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië: 

 Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

 Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 

 Sterke vrouwen in de kerk op Papoea 

 

Wij zorgen dat er in beide kerken folders liggen waar de bovenge-

noemde projecten worden uitgelegd.  

U kunt deze vrij meenemen!  

 

Voorafgaand aan de collecte zullen wij uiteraard een korte toelich-

ting geven. Helpt u ons mee? 

 

Namens de diaconie, 

 

Paul Koelewijn 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua


Extra collecten maart en april 

 
1 maart GOLFSTATEN 

De kracht van bijbelverhalen 

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van ar-

beidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen.  

De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag 

meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de 

storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij 

bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op 

zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.  

De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan lei-

den, putten nieuwe moed uit deze verhalen.  

Bemoedig hen met uw bijdrage. 

 

8 maart NEDERLAND - als kerk naar de mensen toe - 

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig 

om zomaar een kerkdienst bij te wonen.  

En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen con-

tact hebben met deze mensen?  

Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen 

naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe 

gaan.  

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij 

de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk.  

Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de 

boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een an-

dere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt 

startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een 

pioniersplek in uw eigen omgeving 

 



 

15 maart ZUID-SOEDAN 

Opstaan en opnieuw beginnen...  

In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van.  

Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat 

veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluch-

ten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan.  

Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld 

opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen.  

Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, 

vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingen-

kampen. 

Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed.  

Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zul-

len gaan.  

Houdt het daar nu nooit op?  

Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar 

zoveel nare berichten van komen?  

Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. 

Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen 

en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve 

ondervinden.  

Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke 

ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige 

conflicten. 

Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-

Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage 

van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan 

opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel! 

 

 



 

22 maart VAKANTIES MET AANDACHT 

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.  

Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk 

zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en 

gezelligheid.  

In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of 

begeleiding nodig hebben.  

Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag 

en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezor-

gen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bie-

den een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Va-

kantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zor-

geloze vakantie.  

Ook uit onze gemeente maken gemeenteleden gebruik van deze 

vakantiemogelijkheid. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook 

in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank! 

 

29 maart GHANA 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken.  

Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch 

kan dat ook wel eens fout uitpakken.  

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de ver-

schillen tussen noord en zuid zijn nog groot.  

In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het on-

derwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. 

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun 

jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden.  

Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies 

tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al 

gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. 

Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum.  



 

Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. 

Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar 

eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze 

wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf 

kreeg. Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te 

komen en via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te ge-

ven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappers-

vak. Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel! 

 

5 april 

Jongeren doorleven het paasverhaal   

 Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht, doorleven zo’n 2.000 

jongeren van kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens 

de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid 

van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de 

laatste dagen van Jezus op aarde.   

De PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elemen-

ten, is ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk van 

de Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christe-

lijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben gehoord, 

maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. 

Tijdens de PaasChallenge krijgen de jongeren te maken met emo-

ties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. Een deel van 

de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op 

paasmorgen. De PaasChallenge werd in 2018 voor het eerst ge-

houden en was meteen een groot succes: er deden bijna 2.000 

jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland 

mee. In 2019 konden jeugdgroepen kiezen uit verschillende vari-

anten: een Paaschallenge van 1 uur, van een hele nacht of van 40 

dagen. Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP 

verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge 

verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrek-

ken. We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan!   



 

12 april INDIA 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India) 

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, ge-

woon zoals je bent.  

Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen 

ongeacht je afkomst.   

Dat is India wel anders.  

Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buiten-

gesloten omdat ze niet bij een kaste horen.  

Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kin-

deren helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 

buitengesloten te worden.  

Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale 

dorpsschool.  

Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportles-

sen.  

Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolpres-

taties.  

Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door 

deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite 

waard zijn.  

Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 

kinderen een betere toekomst krijgen.  

We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan!  

Helpt u mee?  

Dank u wel!  

  



Kerkbalans 2020, de eerste resultaten 

 

In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans ge-

houden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd?  

Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan ver-

zoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed! 

 

In de bijdrage ”Vanuit de kerkenraad” heeft u de eerste resultaten 

kunnen lezen. Via deze weg willen we iedereen die nog niet gerea-

geerd heeft vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkom-

sten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed 

functioneren van onze kerk. 

 

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar 

weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor 

jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!  

 



Workshop Kids in Actie. 
 

Op donderdag 19 maart komt Mathilde Schouwstra van Kerk in Ac-

tie naar Zeeuws Vlaanderen voor de workshop Kids in Actie. 

  

Hoe betrek je kinderen bij diaconaat? 

Hoe kun je een project van Kerk in Actie 

bij kinderen onder de aandacht brengen? 

Met Kids in Actie doet u dat op een speel-

se en eigentijdse manier. Rainbow, de 

duif van Kids in Actie, vliegt de wereld 

over en komt terug met verhalen van  

kinderen ver weg en dichtbij. 

  

In de workshop Kids in Actie ontdekt u hoe u, samen met Rainbow 

de Duif, een project van Kerk in Actie tot leven kunt laten komen 

in de kerkdienst, kindernevendienst en buiten de kerk. 

  

De workshop wordt gehouden in de kerk van de Protestantse ge-

meente te Hoek, Langestraat 6. 

De avond start om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie en 

thee klaar. 

    Van harte welkom! 

  

I.v.m. de voorbereidingen is het fijn te weten op hoeveel mensen 

we ongeveer kunnen rekenen. 

Daarom graag zo snel mogelijk opgeven, maar zeker voor vrijdag 

13 maart via scribaat@pknhoek.nl b.v.d. 

  

Cor-Elli de Bruijn 

Pg Hoek 

    Wil je meer info over Kids in Actie,  

    kijk dan op kerkinactie.nl/kidsinactie 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
http://kerkinactie.nl/kidsinactie


Verjaardagsfonds  Philippine 
 

De jaarwisseling ligt weer achter ons en dus wordt het weer tijd 

om de balans van ons verjaardagfonds op te maken. 

Onze medewerkers zijn er weer druk mee bezig geweest. 

Van harte bedankt voor de tijd die jullie daarvoor hebben ingezet. 

Helma Eversen stopt er helaas mee.  

In ieder geval bedankt voor alle jaren die je meegeholpen hebt het 

verjaardagsfonds gestalte te geven. 

De opbrengst bedroeg dit jaar 415,75 euro.   

Alle geefsters en gevers hartelijk dank daarvoor. 

Ook in 2020 hopen wii op dezelfde wijze door te gaan en rekenen 

op uw aller medewerking. 

                                                              dvn.  

 

 

 

Concert 
 

Zondag 8 maart a.s. geeft de blokfluitklas van het conservatorium 

uit Mechelen, aangevuld met hoorn, viool, piano en spinet een 

middagconcertje  in onze kerk in Philippine. 

We spelen in verschillende bezettingen en ensembles.  

Zoals wellicht bekend speel ik blokfluit.  

We zijn blij dat wij van de kerkenraad  de mogelijkheid krijgen dit 

concertje te realiseren en we nodigen u van harte uit om te komen 

luisteren. 

Aanvangstijd is 15.00 uur.  

De toegang is gratis en na afloop is er voor iedereen een hapje en 

een drankje.  

        Jannie Hamelink 



 





 

55 jaar 

25-3-2020 

 Dhr. J.A. Ekkenbus en Mevr. W.G. Ekkenbus - Janssen  

 Alikruik 6  4553CG  Philippine    

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

 

Verjaardagen 

 

90 jaar 

21-3-2020 

 Mevr. P. Strijdonk - Verpoorten  

 Bachlaan 90  4536GD  Terneuzen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kunnen nog steeds postzegels, kaarten en cartridges 

worden ingeleverd in de dozen die in beide kerken staan! 

 



 

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 


