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Erediensten
Juli
Zondag

5 Sluiskil

10.00 uur
ds. A.C. den Hollander

Zondag

12 Sluiskil

10.00 uur
ds. D. Stap

Zondag

19 Sluiskil

10.00 uur

ds. P. Overduin
Zondag

26 Sluiskil

10.00 uur
?

Augustus
Zondag

2 Sluiskil

10.00 uur

mevr. E. Maassen
Zondag

9 Sluiskil

10.00 uur
Ds. J.H. Brouwer

Zondag

16 Sluiskil

10.00 uur
ds. A.C. den Hollander

Zondag

23 Sluiskil

bevestiging ouderling

10.00 uur

Ds. J.C. de Beun

Zondag

30 Sluiskil

10.00 uur
Ds. M. van Manen

September
Zondag

6 Sluiskil

10.00 uur
ds. D. Stap

Psalmen lezen in coronatijd
Toen halverwege maart dit jaar duidelijk werd dat de kerkdiensten op zondagmorgen in onze gemeenten voorlopig niet door
zouden gaan, ontstond het plan om dan vanuit de gemeenten
van federatie De Samenwerking een korte viering op woensdagmiddag uit te zenden. Op woensdagmiddag, want het was niet
de bedoeling om te concurreren met het overvloedige aanbod
vanuit de landelijke kerk, de classis en de regio. Maar toch een
‘eigen’ dienst, in een poging om de onderlinge verbondenheid te
beleven en te bevorderen in een verwarrende en bizarre tijd.
De vraag was hoe invulling te geven aan deze woensdagmiddagdiensten. Daarbij zouden natuurlijk de hoofdlezingen van de zondag leidend kunnen zijn, maar voor mezelf heb ik al snel de keuze gemaakt om me te richten op de psalmen van de zondagen.
De voornaamste motivatie daarbij was persoonlijk. Gewoonlijk
vragen de hoofdlezingen bij de voorbereiding van de zondagse
eredienst zoveel aandacht, dat het er zelden van komt serieus
met de psalmteksten aan de slag te gaan. En nu had ik daar alle
ruimte voor!
Het was een boeiende reis. Natuurlijk was ik vaker met de psalmen bezig geweest. Als kind heb ik op de lagere school trouw
mijn psalmversjes geleerd. Met steeds meer begrip en herkenning zing ik zondag aan zondag de vertrouwde teksten. Mijn
waardering voor het liedboek van het oude Israël groeit met de
jaren. Dan zou je bijna denken dat er niet veel nieuws meer te
ontdekken valt, maar het tegendeel bleek het geval. Verrassingen waren mijn deel. En telkens bleken de oude teksten een verrassend licht te werpen op het leven en de belevenissen van de
afgelopen maanden.

In veel psalmen komen we het besef tegen dat ons kwetsbare,
broze mensenleven ook in tijden van verdrukking, lijden en angst
ademt van hoop. Ook als het donker is in ons leven en wij het
moeilijk hebben en angstig zijn mogen wij weten en vertrouwen
dat de toekomst, kome wat komt, van God is: vreugde en vrede,
redding en gerechtigheid. Ook in onze nood zijn wij omvangen
door het lied van de vreugde die in God is, die God zelf is. Dat lied
van de vreugde draagt ons in alle tijden en brengt ook onze ziel tot
zingen.
Nu is het niet iedereen de tijd en ruimte gegeven zich zo te verdiepen in de psalmen als ik dat de afgelopen weken kon doen, maar
wie iets ervan wil meemaken, raad ik om te beginnen aan om zelf
met aandacht en geduld de psalmen te lezen, mogelijk in verschillende vertalingen. Daarnaast kunnen commentaren behulpzaam
zijn. Rondneuzen in de boekhandel is aan te bevelen. De overpeinzingen van Willem Barnard bij de psalmen zijn nog (tweedehands)
te verkrijgen.
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat. (psalm 107: 1, berijmd)
M.J. Wisse

Vanuit de kerkenraad.
Vreugde
Herstart erediensten
Op 13 maart jl. hebben we als kerkenraad het besluit genomen om
de erediensten te annuleren in verband met het Corona-virus.
Gelukkig is er nu weer zicht op het samen mogen vieren van de
eredienst voor het eerst op zondag 5 juli a.s. Vele gemeenteleden
hebben gebruikt gemaakt van de diverse aanbieders welke kerkdiensten digitaal of via tv beschikbaar hebben gesteld.
Terecht kijken velen van u uit naar het moment dat we zelf als gemeenteleden elkaar ook weer kunnen ‘zien en horen’. We heten u
graag alvast van harte welkom.
Er zijn natuurlijk nog wel regeltjes die we met elkaar moeten respecteren en nakomen.
We gaan u met zorg ontvangen en lichten deze afspraken ter
plaatse gaarne nader aan u toe.
Overigens heeft de kerkenraad een zogenaamd coronaprotocol samengesteld om goed voorbereid te zijn en om uw en onze veiligheid in acht te kunnen nemen.
Gemeenteleden die belangstelling hebben dit protocol te kunnen
lezen kunnen dit opvragen bij de scriba.
De erediensten zullen tot nader order plaatsvinden in ons kerkgebouw te Sluiskil vanwege 1,5 meter regelgeving en overige faciliteiten die in dit kerkgebouw ruimer en beter zijn dan in ons kerkgebouw te Philippine.
Koffie en thee na de dienst is vooralsnog helaas niet mogelijk
evenals zingen tijdens de eredienst zelf. Hopelijk komt daar spoedig wijziging in en kunnen we terug naar de vertrouwde situatie
van samen bidden en samen zingen.

De liturgische invulling van de eredienst is voorlopig als volgt:
Wij vragen de gastpredikant om de liturgie zoals gebruikelijk aan
te leveren inclusief bijpassende liederen, deze kunnen we dan samen lezen in plaats van zingen.
Wij vragen de organist om orgelspel voorafgaand aan de dienst,
aansluitend aan de preek en bij het afsluiten van de dienst.
Overlijden ds. Egbert Rooze.
Er is aan ds. Dick Stap gevraagd om in de eredienst van 12 juli a.s.
stil te staan bij het leven en overlijden van ds. Egbert Rooze. ds.
Egbert Rooze is jarenlang als gastpredikant betrokken geweest bij
onze gemeente en bij velen van ons een graag geziene en warme
persoonlijkheid.
Bevestiging mevrouw Paula van Harn als ouderling.
In overleg met Paula van Harn hebben we nu een nieuwe datum
vastgesteld om tot haar bevestiging van ouderling te komen. Zondag 23 augustus a.s. zal dit plaatsvinden met als voorganger ds.
Cor de Beun uit Brugge.
Afscheid de heer Jan Neeteson als organist.
Ook hier hebben we in overleg met Jan Neeteson een nieuwe datum vastgesteld.
Tijdens de eredienst van 11 oktober a.s. o.l.v. ds. Pieter Overduin
zullen we specifiek bij zijn afscheid stilstaan, muziek zal hierin een
belangrijke bijdrage leveren.
Wij nodigen u van harte uit, aanvang van de dienst 10.00 uur te
Sluiskil.
Tevens heten wij in het 2e halfjaar een aantal nieuwe organisten
van harte welkom in onze gemeente, we zien met belangstelling
uit naar jullie gewenste komst wanneer we weer met elkaar samen
kunnen spelen en zingen.

Kerkenraadsvergaderigen.
Op 6 mei en 3 juni 2020 hebben we als kerkenraad weer kunnen
vergaderen. Beide vergaderingen zijn voor het eerst voorbereid
door het moderamen en dat bevalt ons prima als totale kerkenraad. Door deze voorbereidende vergadering is de kerkenraadsvergadering zelf een stuk effectiever en efficiënter en zijn we uiterlijk half elf klaar zonder dat er agendapunten moeten worden aangehouden/doorgeschoven. Besluiten genomen door de kerkenraad
worden vervolgens door het moderamen uitgevoerd, spoedeisende
zaken worden eveneens door het moderamen uitgevoerd en over
het geheel wordt verantwoording aan de kerkenraad afgelegd.
Inhoudelijke zaken vanuit deze kerkenraadsvergaderingen hebben
we tussentijds middels de nieuwsbrieven aan onze gemeenteleden
gecommuniceerd. De kerkenraadsvergadering van woensdag 1 juli
a.s. wordt verschoven naar woensdag 8 juli a.s. zodat we dan
compleet aanwezig kunnen zijn.
Jaarrekening 2019 PG PSS.
In haar vergadering van 3 juni jl. heeft de kerkenraad de concept
jaarrekening 2019 (versie 28-05-2020) besproken en voorlopig
vastgesteld i.v.m. nog enkele te verwerken wijzigingen die overigens geen uitwerking meer hadden voor het eindresultaat.
Inmiddels hebben we de beschikking over de definitieve concept
jaarrekening 2019 (versie 16-06-2020) welke opnieuw wordt geagendeerd voor de kerkenraadsvergadering van 8 juli a.s. In verband met de corona situatie zijn er een aantal aangepaste regels
met betrekking tot het indienen en controle van de jaarrekening
2019. Op bladzijde 3 en 4 (hoofdstuk 2) van de jaarrekening staat
een nadere toelichting op een aantal rubrieken van de jaarrekening
2019 en de verdere afspraken met betrekking tot controle door
kascie etc. De jaarrekening 2019 sluit af met een tekort van
-€ 20.104 bij een begroting van -€ 20.475. De uitgaven en kosten
bleven praktisch over de gehele lijn binnen de begroting.

Binnen de opbrengsten en baten bleef vooral de post vrijwillige bijdrage € 24.113 fors achter op de begroting van € 29.000. De begroting ging uit van de oproep gedaan aan alle gemeenteleden om
de kerkelijke bijdrage voor het jaar 2019 te verhogen helaas zonder resultaat. Ook voor 2020 tekent zich een verdere terugval van
de kerkelijke bijdrage af, zie onderstaande rubriek ‘eindstand actie
kerkbalans 2020’.
Uiteraard komt de jaarrekening ook terug op de eerstvolgende gemeenteavond. De verplichte ANBI publicaties, voor diaconie en
kerkbeheer) worden binnenkort op de website verwerkt.
Eindstand actie kerkbalans 2020.
Eerder gaven wij u tussentijdse informatie met betrekking tot de
actie kerkbalans 2020, inmiddels beschikken we nu over de eindstand per 1 mei 2020.
Vanuit de jaarrekening 2019 hebben we nu ook de realisatie 2019
aan onderstaande tabel kunnen toevoegen.
Deze cijfers spreken voor zich en bevestigen opnieuw de noodzakelijke ingrepen zoals vastgelegd in het beleidsplan 2020 – 2021.
Hartelijk dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan de uitvoering van de actie kerkbalans 2020 en voor de resultaten 2019.
Uitgaande brieven totaal
Ontvangen reacties totaal
Reactie in percentage tot nu toe
Toezeggingen in euro tot nu toe
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
Begroting 2019
Realisatie 2018
Begroting 2018
Realisatie 2017

01-05-2020
153
120
8%
€ 18.447
?
€ 25.000
€ 24.113
€ 29.000
€ 27.689
€ 25.000
€ 29.383

Onderhoud aan de plaatselijke regeling.
Op de agenda van de kerkenraadsvergadering van 8 juli staat een
concept voorstel tot herziening van onze plaatselijke regeling welke in laatste versie is vastgesteld door de kerkenraad in hun vergadering van 12 november 2015 na bespreking in de kring van de
gemeente op de gemeenteavond van 1 oktober 2015. Aanleiding
tot controle en voorgenomen wijziging zijn de wijzigingen in de
Kerkorde 2018. Middels een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de daarbij behorende nieuwe situatie zijn we tot voornoemd concept gekomen. Uiteraard zal het concept aan u worden
voorgelegd en besproken tijdens de eerstkomende nog te plannen
gemeenteavond.
Gesprekken met buurtgemeenten Hoek en Terneuzen.
In de maand juni 2020 hebben scriba en voorzitter opnieuw gesproken met kerkenraadsleden van onze buurtgemeenten Hoek en
Terneuzen. In deze periodieke gesprekken komen algemene zaken
aan de orde die beider gemeenten bezig houden en waar we soms
ook samen in optrekken zoals bijvoorbeeld ringzondagen etc.
Daarnaast ook specifieke zaken zoals onze predikantsvacature en
het zoeken naar een stip op de horizon ‘hoe ziet de kerkelijke Kanaalzone eruit in 2025’? Van deze gesprekken worden gespreksverslagen gemaakt, gedeeld en geagendeerd binnen de kerkenraad. Ook met de PG Oosthoek hadden we telefonisch contact en
binnenkort volgt er een afspraak tot een nieuw persoonlijk gesprek
met deels dezelfde gesprekspunten. Het is prettig en praktisch om
op deze wijze met onze buurtgemeenten kerkzaken te bespreken
en informatie te kunnen delen op een open en transparante wijze.
Zodra uit deze gesprekken concrete zaken en/of voorstellen komen
zullen we die waar nodig uiteraard met de gemeente delen via de
Schakel of een gemeenteavond.
Een hartelijk groet van de kerkenraad en tot zondag 5 juli a.s. in
Sluiskil.

Extra collecten Juli en Augustus
5 juli
Nederland – vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén
op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn
er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in
Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies
en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact,
zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen
met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie
door kunnen komen. Helpt u mee?

16 augustus
Zending Rwanda – kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbytoriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor
jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek
in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun
dagelijks leven, zoals werkeloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ok
trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen
verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde “Lichtgroepen” waarin zij leren om met
elkaar te kunnen samenleven. We collecteren voor hoop, hulp en
verzoening in Rwanda, helpt u mee?

Kerk in Actie en andere hulporganisaties zoals de Voedselbank,
Dorcas e.a. hebben een dringend beroep op de diaconie gedaan
om ondersteuning.
Het coronavirus heeft wereldwijd om zich heen gegrepen.
Ook op plekken waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt,
een dag geen inkomen, dus ook geen eten betekent.
Honger en dood dreigen op verschillende plaatsen. De gevolgen
van de coronapandemie raken juist de armsten van deze wereld,
ook in Nederland het hardst.
Overal zijn noodhulp teams aan het werk om het virus en haar gevolgen te beperken.
Barmhartigheid en solidariteit zijn bijbelse begrippen, misschien in
deze tijd nog meer dan anders.
Nu we meer dan drie maanden geen kerkdienst gehouden hebben,
zijn er ook geen collectes geweest.
Daarom willen we een beroep doen op uw solidariteit om onze medemensen ver weg en dichtbij te helpen.
Daarom gaan we in de komende tijdextra collecteren voor kerk in
actie.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer:
NL61ABNA0481517162 t.n.v. de diaconie. Helpt u mee?

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

Huwelijksjubileum
55 jaar
6-8-2020
Dhr. W.P. de Groff en Mevr. P.W. de Groff - van den Akker
Julianastraat
19 4551GG Sas van Gent
-----------------------------------------

Verjaardagen
80 jaar
4-7-2020
Dhr. H.C.A. van Quekelberghe
Poelstraat 16
4551BP Sas van Gent
85 jaar
24-8-2020
Dhr. A. Dees
Spoorstraat 105 4541AJ Sluiskil
90 jaar
26-7-2020
Mevr. E.J. Verpoorten – Kielman
Irisstraat 30-2 4542EE Hoek
-----------------------------------------

Verhuisd
19-6-2020
Dhr. G.W. van der Brugge en Mevr. C.S.E. van der Brugge - de
Bruine
van: Waterdijkbos 4, 4553DB Philippine
naar: Hof van Zeeland 78, 4451RS Heinkenszand.

Overleden
08-05-2020
Dhr. I.W. Riemens
Zandstraat 50 , 4551LH Sas van Gent
11-5-2020
Dhr. D. van Langevelde
Schorrenkruidlaan 4, 4553BX Philippine
-----------------------------------------

Predikant:
consulent:

vacant
ds. M. Wisse

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van
inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo
mogelijk de meisjesnaam erbij.
Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen
haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:
Zorgsaam Ziekenhuis de Honte
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric
UZ Gent
AZ - Campus Maria Middelares
AZ – Campus Sint-Josef
AZ–Sint-Jan Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Redoute
Ter Schorre
De Blide
Bachtendieke
Vremdieke
De Vurssche
De Molenhof
’t Verlaet
Ter Walle
Emmaus
De Blauwe Hoeve

Wielingenlaan 2
Pastoor van Genklaan 6
De Pintelaan 185
Kortrijksesteenweg 1026B
Kliniekstraat 27
Ruddershove 10
‘s Gravenpolderseweg 114
Koudekerkseweg 88
Rijsenburg 2
Bachlaan 90
Alberdingk Thijmstraat 1
Koninginnelaan 2
Irisstraat 30
Rooseveltlaan 1
Molenstraat 14
Bernhardtstraat 22
Ter Wallestraat 7
Handboogstraat 6
Truffinoweg 2

4535 PH Terneuzen
4501 AJ Oostburg
9000
Gent
9000
Gent
B-9050 Brugge
Brugge
4462 RA Goes
4382 EE Vlissingen
4551 HT Sas van Gent
4536 GD Terneuzen
4532 CZ Terneuzen
4532 BP Terneuzen
4542 EE Hoek
4571 HT Axel
4543 CM Zaamslag
4554 BE Westdorpe
4521 AZ Biervliet
4515 CW Ijzendijke
4561 NT Hulst

