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Erediensten
September
Zondag

6 Sluiskil

10.00 uur
ds. D. Stap

Zondag

13 Sluiskil

10.00 uur
ds. D. Stap

Zondag

20 Sluiskil

10.00 uur

ds. J.C. de Beun
Zondag

27 Sluiskil

10.00 uur
ds. M. van Manen

Oktober
Zondag

4 Sluiskil

10.00 uur

ds. G. de Lang
Zondag

11 Sluiskil

10.00 uur
ds. P. Overduin

Zondag

18 Sluiskil

10.00 uur
ds. H. Brouwer

Zondag

25 Sluiskil

10.00 uur
ds. M. Vermet

November
Zondag

1 Sluiskil

gedachtenis der namen
ds. P.J. v.d. Linden

10.00 uur

Bij Mattheüs 17: 14-20
In het evangelie lezen we hoe het geloof in het leven van alledag
bergen kan verzetten. De gelezen perikoop wordt voorafgegaan
door de belijdenis van Petrus, de eerste aankondiging van het
lijden met de bestraffing van Petrus en het verhaal over de verheerlijking op de berg. De perikoop wordt gevolgd door de tweede aankondiging van het lijden. Het gelezen gedeelte heeft z’n
plaats tussen hoogte-en dieptepunten in het verhaal over Jezus
en zijn leerlingen: er zijn momenten van zien en zeker weten en
er is het weten van de beproeving en aanvechting die komen
gaan…
In het gelezen gedeelte wordt dat heen en weer tussen vreugde
en beklemming verbeeld in de jongen die bij Jezus wordt gebracht. Hij heet maanziek en is er volgens zijn vader slecht aan
toe. Dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. Maanziek
was in de oudheid een verzamelnaam voor allerlei kwalen die
werden toegeschreven aan de invloed van de maan op de menselijke gesteldheid. Het is vandaag niet aan ons om te proberen
te achterhalen aan welke ziekte de jongen precies geleden heeft.
Het verhaal vertelt ons genoeg. Hij wordt beheerst door machten
die hij niet de baas kan en hij weet zichzelf niet staande te houden. Hij valt van de ene crisis in de andere, dan in het vuur en
dan in het water. Hij heeft geen stabiliteit in zijn bestaan. Zijn
vader heeft hem bij de leerlingen van Jezus gebracht, maar zij
kunnen niets voor hem doen. Zij staan machteloos tegenover de
onmacht van de jongen en hebben geen antwoord op de vraag
om genezing van de vader. Zij zien in de onmacht van de jongen
om zich staande te houden hun eigen onmacht weerspiegeld.
Worden zij ook niet in hun gaan met Jezus heen en weer geslingerd tussen vurig enthousiasme en zeeën van wanhoop en ellende? En hoe staat het met ons, de hoorders en lezers van dit verhaal?

Herkennen wij in de machteloosheid van de leerlingen niet onze
eigen machteloosheid ten opzichte van de machten die het menselijke leven beheersen? Hoe dikwijls voelen wij ons niet onmachtig
om anderen en onszelf staande te houden te midden van alle geweld dat over het menselijke leven kan heersen? Waar blijven wij
met ons geloof dat het goed komt, dat God het goede met ons
voorheeft, als de stormen losbreken over het leven en mensen
overspoeld dreigen te raken door wanhoop en verdriet?

Mattheüs vertelt ons dat Jezus de macht die de jongen beheerst
bestraft. Jezus neemt het op tegen de macht die hem doet vallen,
zoals Jezus het in heel het evangelie opneemt tegen de machten
die mensen knechten en kleinhouden: honger, ziekte, chaos en
dood. En de jongen was genezen van dat ogenblik af, horen we.
Jezus neemt het op tegen de machten die mensen knechten en
kleinhouden. Zo geeft Jezus in woord en werk antwoord op Gods
geloof in mensen. Hij gelooft dat God in en door mensen werkt. Hij
lééft het geloof dat God redt uit machten die niet te doorbreken
lijken; Hij leeft het geloof van Pasen: redding uit dood en duisternis. Dat geloof is niet los te maken van de weg die Jezus gaat: de
weg die Hij bij zijn doop heeft aanvaard, de weg waarop de gerechtigheid wordt vervuld, de weg van het lijden en de dood. Jezus
loopt niet weg van het lijden, maar is in alle nood en pijn van het
bestaan de bondgenoot van de minsten van de mensen. Hij is God
én mensen trouw. Ook in de diepten van het bestaan bewaart Hij
voor mensen het vertrouwen, bewaart Hij mensen bij het vertrouwen, dat God bij machte is te redden van de dood. De jongen was
genezen van dat ogenblik af. Hij is genezen van zijn onmacht, van
zijn diepe eenzaamheid. Want iemand heeft hem doen delen in de
ervaring dat Gods macht groter is dan alle machten die mensen
knechten, dat Gods liefde sterker is dan al ons tekort.

De leerlingen vragen Jezus waarom zij de boze geest niet hebben
kunnen uitdrijven. Jezus antwoordt hun dat dit is vanwege hun
klein geloof. We moeten dat goed verstaan. Met ‘klein geloof’ is
niet weinig geloof bedoeld. ‘Klein geloof’ is hier bedoeld als diskwalificatie van geloof, ongeloof. Sommige versies van de Griekse tekst
hebben overigens ook dit woord: ongeloof i.p.v. klein geloof. Het
verwijt kleingelovige wordt gemaakt aan mensen die de verkeerde
kant opkijken; zij kijken naar zichzelf, naar hun onmacht, hun tekort, hun twijfel en hun angst. Wat zij dan zien is inderdaad kléin
geloof of ongeloof. Het verwijt ‘kleingelovige’ nodigt hen uit om de
andere kant op te kijken; om niet te kijken naar zichzelf en hun
tekort, maar naar Hem die het geloof wekt, de Bevrijder van mensen die in en door mensen werken wil. Wie op Hem vertrouwen
stelt, kan wonderen verwachten, kan wonderen verrichten in zijn
Naam.
Dat weten is voor ons in dit menselijke bestaan, dit stervende bestaan waarin wij bij tijden als duikelaartjes heen en weer geslingerd worden tussen intense vreugde en diep verdriet, de vaste
grond onder onze voeten en een voortdurende bron van bemoediging, troost en inspiratie om met de gaven die ons gegeven zijn
antwoord te geven op Gods geloof in mensen, zoals Jezus ons dat
heeft voorgedaan: met elkaar de vreugde om het leven delen en
de mensen niet verlaten in hun nood en pijn. En voor dat antwoord, zo hield Hij zijn leerlingen voor, is niemand te zwak of te
klein, want Gods geloof in mensen geeft ieder de kracht om een
ander het goede te doen: indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.
M.J. Wisse

Vanuit de kerkenraad.
Herstart erediensten
Sinds zondag 5 juli jl. kunnen we weer samen wekelijks onze erediensten vieren in het kerkgebouw te Sluiskil. De kerkenraad is blij
met de opkomst van onze gemeenteleden, gemiddeld tussen de 35
en 45 kerkgangers. Natuurlijk hebben we begrip voor gemeenteleden die vanuit voorzorg vooralsnog liever thuis een kerkdienst mee
beleven, wij hopen u indien de omstandigheden verder verbeteren
opnieuw te mogen ontmoeten. Indien u een bezoek van onze pastoraal werker op prijs stelt maak dat ons dan kenbaar, hij maakt
graag tijd en ruimte voor een persoonlijk bezoek.
Inmiddels mogen we op beperkte schaal weer, op ingetogen wijze,
zingen in samenhang tussen de cantorij en de gemeenteleden. Wij
danken de cantorij voor hun initiatief en zien uit naar verdere uitbreiding van het samen weer mogen zingen van de liederen in de
liturgie.
Een woord van dank voor u allen voor het begrip en het opvolgen
van de afspraken vanuit ons coronaprotocol. Aanvankelijk even
wennen maar nu verloopt dat al min of meer automatisch.
Wij doen graag een beroep op u om aan het opvolgen van de preventiemaatregelen te blijven voldoen. Immers het gaat hier om
ons aller gezondheid en die is ons zeer kostbaar.
De kerkenraad blijft sturen op basis van de mogelijkheden die het
RIVM, VRZ en PKN ons adviseren. De komende periode blijft onzeker gezien de plaatselijke opleving van het aantal besmettingen,
wij blijven alert op de ontwikkelingen en zullen aanpassen daar
waar nodig.
Ingrijpende wijzigingen communiceren we via een tussentijdse
nieuwsbrief, kleine aanpassingen via de mededelingen voorafgaand aan de eredienst.

Overlijden ds. Egbert Rooze.
ds. Dick Stap heeft in de eredienst van 12 juli jl. stil gestaan bij het
leven en overlijden van ds. Egbert Rooze. Hierbij is Egbert herdacht als gepassioneerd predikant, predikant met groot hart voor
oecumene, uitstekend vertolker van de bijbel, een trouwe en waarachtige strijder voor bevrijding. Heel zijn leven en getuigenissen
waren doordrongen van zijn hoop voor een wereld in gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping en van zijn inzet voor
vluchtelingen en tegen elke vorm van discriminatie en racisme. Dat
hij moge rusten in vrede.
Bevestiging mevrouw Paula van Harn als ouderling.
Zondag 23 augustus jl. stond de eredienst mede in het teken van
de inzegening tot ouderling van mevrouw Paula van HarnWeststrate o.l.v. ds. Cor de Beun uit Brugge. Na een zorgvuldige
voorbereiding door ds. de Beun en Paula heeft ze volmondig ja gegeven op de vragen met betrekking tot gelofte en bevestiging welke aan haar zijn gesteld. De voorzitter van de kerkenraad heeft
Paula en de gemeente gefeliciteerd met haar bevestiging tot ouderling. De kerkenraad is blij met deze uitbreiding mede in het licht
van de stappen die we zetten op het pad naar een gezamenlijke
nieuwe toekomst. Paula zelf heeft in een persoonlijke en integere
boodschap weergeven waarom ze ‘er aan begonnen is’.
Haar verantwoordelijkheidsgevoel voor de gemeente is daarbij bepalend geweest, daarnaast
haar herinneringen hoe we eens kerkgemeenschap waren en daarbij nu de weg zoekend naar een nieuwe toekomst zonder daarbij
de noodzakelijke veranderingen uit de weg te gaan.
Paula, van harte welkom in de kerkraad.

Afscheid de heer Jan Neeteson als organist.
Ter herinnering.
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.
Kerkenraadsvergaderigen.
Op 8 juli en 19 augustus 2020 hebben we als kerkenraad weer
mogen vergaderen.
Beide vergaderingen zijn vooraf voorbereid door het moderamen.
Onderwerpen uit de vergadering van 8 juli 2020:
*Bericht over vertrek ds. Marijn Vermet vanuit Aardenburg naar
Den Haag.
Vertegenwoordigers van onze kerkenraad zullen onze gemeente
vertegenwoordigen op zijn afscheidsreceptie in september a.s.
*Voorstel tot het actualiseren van de noodpreek, uitwerking is op
19 augustus goedgekeurd.
*Coronaprotocol in definitieve versie wordt vastgesteld voor onze
gemeente alsook externe gebruikers zoals koren en 7e dag adventisten.
*Voorstel tot het interviewen van gemeenteleden als rubriek in de
Schakel wordt uitgewerkt.
*Voorstel tot het herijken van de plaatselijke regeling editie 2015.
De kerkorde is inmiddels in 2018 aangepast en daarnaast is er
sprake van een nieuw beleidsplan 2020 -2021. In de kerkenraadsvergadering van 19 augustus is het concept vastgesteld. Dit concept wordt ter bespreking geagendeerd voor de gemeenteavond
van september a.s.
*Kerkenraad stelt de bemiddelingsovereenkomst met Kindt en
Biesbroeck, inzake verkoop beide kerkgebouwen, vast na toetsing
van de inhoud op basis van de voorbereidende gesprekken en besluiten die eveneens zijn vastgelegd.

Onderwerpen uit de vergadering van 19 augustus 2020:
*Kerkenraad stelt het geactualiseerde rooster van aftreden vast en
laat deze periodiek terugkomen op de agenda.
*Kerkenraad heeft herziening gevraagd m.b.t. vacaturebijdrage
dienstenorganisatie PKN. De gevraagde herziening van 0,33 fte
naar 0,20 fte is toegekend met ingang van datum afgifte beschikking CCBB inclusief bijbehorende premierestitutie over 2020.
*Kerkenraad stelt herzien coronaprotocol versie 2.0 vast inclusief
passage m.b.t. zingen.
*Kerkenraad maakt afspraak tot persoonlijk gesprek met bestuur
7e dag adventisten n.a.v. hun verzoek tot herstart diensten in de
Ark.
*Kerkenraad stelt vast dat er vooralsnog geen kerkdiensten worden gehouden in Ter Schorre.
*Kerkenraad stelt document Privacyverklaring PG PSS vast inclusief bijbehorend redactioneel artikel voor de Schakel en de website. Binnenkort is het gehele dossier beschikbaar via de website inclusief de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, verzoek tot
aanpassen of verwijderen.
Vakantie Peter Moree
Onze pastoraal werker heeft vakantie van 29 augustus tot en met
12 september a.s.
We wensen Peter een zonnig en ontspannend verlof.
Uw beroep op pastorale hulp in deze periode kunt u aan de scriba
of andere kerkenraadsleden richten.
Gemeenteavond op 23 september a.s.
Op woensdagavond 23 september a.s. staat er een gemeenteavond gepland, aanvang 19.30 uur in de Kerkzaal te Sluiskil. Uiteraard zullen we hier ons coronaprotocol eveneens toepassen.
In de kerkenraadsvergadering van 9 september a.s. wordt de definitieve agenda/programma vastgesteld.

Indien u specifieke onderwerpen op de agenda wil dan deze graag
voor 9 september doorgeven aan de scriba. Aansluitend zullen we
de agenda dan middels een nieuwsbrief nader met u afstemmen.
Tussenstand actie kerkbalans 2020.
Eerder gaven wij u tussentijdse informatie met betrekking tot de
actie kerkbalans 2020, inmiddels beschikken we nu over de tussenstand van de betaalde bijdragen per 30-06-2020.

Toezeggingen per
Uitgaande brieven totaal
Ontvangen reacties totaal
Reactie in percentage tot nu toe
Toezeggingen in euro tot nu toe
Realisatie per 30-06-2020

01-05-2020
153
120
78 %
€ 18.447
€ 15.597

Hartelijk dank aan eenieder die al heeft bijgedragen aan de uitvoering van de actie kerkbalans 2020 tot nu toe, het ziet er bemoedigend uit. Anderzijds mogen we niet vergeten welk een forse daling
er zichtbaar is over de afgelopen jaren en welke forse bezuinigingsmaatregelen hiertoe inmiddels zijn vastgelegd in het beleidsplan 2020 – 2021.
Per 30 september 2020 zullen we opnieuw tussentijds evalueren
en u berichten over de voortgang. Graag herinneren we gemeenteleden, die nog niet aan hun toezeggingen hebben kunnen voldoen,
dit alsnog te doen in de resterende periode van 2020.
Uw financiële hulp is mede van belang voor ons aller toekomst.

Oproep vrijwilligers, plaatsen nieuwe schutting kerkgebouw Philippine.
In de maand september kunnen we een nieuwe schutting plaatsen
als erfafscheiding kerkgebouw Philippine.
De vorige versleten schutting is afgevoerd en de nieuwe schutting
besteld. Graag zoeken we een paar vrijwilligers om hierbij te helpen zodat we de schutting in eigen beheer kunnen plaatsen en
daarmee kosten kunnen besparen.
Een seintje naar de scriba dat u mee wilt helpen is al voldoende.
Datum en tijd van de afspraak volgt dan zodra bekend.
Alvast dank voor uw welwillende hulp.
Oproep vrijwilligers, bijwerken muren kerkgebouw Philippine.
De kerkenraad heeft een voorstel gekregen om de muren aan de
binnenzijde van het kerkgebouw bij te werken met vrijwilligers.
Dit verzoek hebben we ook in de kerkenraad en met externe adviseurs besproken. Graag komen we ook hier in contact met vrijwilligers die interesse hebben om eerst te overleggen hoe en in welke
vorm dit project dan aan te pakken.
Ook hier is een seintje naar de scriba voldoende.
In overleg wordt dan een bijeenkomst gepland en op voorhand
dank voor uw reactie.

Een hartelijk groet van uw kerkenraad.

Lief en Leed
We willen de rubriek Lief en Leed weer nieuw leven inblazen.
Harry van Qeukelberge heeft dat jaren lang geweldig gedaan, dat
kunnen we zeker niet evenaren, maar we willen toch een poging
wagen.
Zeker nu er geen koffiedrinken meer is na de kerk en we elkaar
dus minder spreken, delen we ook minder met elkaar.
En een kerkgemeenschap is geen gemeenschap als we niet elkaars
lief en leed delen.
We beginnen met het goede nieuws.
Familie Herrebout zijn gelukkig weer bij elkaar onder een dak, niet
thuis want dat gaat niet meer. Voorlopig wonen ze apart in een
kamer in Emmaus in IJzendijke. Het gaat wel beter met dhr. Herrebout maar de zorg voor zijn vrouw kan hij niet meer alleen op
zich nemen. Ze zijn ingeschreven voor een echtparenkamer in de
Blide in Terneuzen. We wensen hen toe dat ze daar niet al te lang
op moeten wachten.
Roel Wasterval is 94 jaar geworden in Ter Schorre, hij geniet van
bezoekjes, wandelingetjes, en zit nog steeds vol mooie verhalen.
Ook al is de kwaliteit van zijn leven niet meer zoals we hem kennen van vroeger, we wensen hem toch een goed nieuw levensjaar
toe.
Rina de Groote voelt zich ook een stuk beter dan een tijd geleden,
ze is hier dankbaar voor, we hopen dat ze samen met Lex een
goede periode tegemoet gaat.
Geertje de Die heeft zorgen gehad over Maurits, haar oudste zoon
maar ook daar is goed nieuws te melden want het gaat weer goed
met hem en hij is weer gedeeltelijk aan het werk.
Nu het minder goede nieuws, Harry van Qeukelberge is 80 jaar geworden maar zijn gezondheid is niet wat hij gehoopt had, hij heeft
al wel eerder van die slechte periodes gehad, en we weten dat hij
altijd hard vecht om er weer bovenop te komen.
We wensen hem dit ook nu van harte toe.

Mien de Braal heeft steeds meer moeite en pijn met het lopen, ze
is heel blij met haar Jan, waardoor ze nog wel zelfstandig kunnen
blijven wonen, maar ze mist Heleen, haar dochter heel erg, zo vertelde ze.
We wensen haar veel sterkte en moed toe.
Trees Bergsma durft in verband met Corona nog niet naar de kerk
te komen. Ook de pijn in haar rug en benen vormen een belemmering, maar ze geniet van de kerkdiensten op zondagmorgen op de
TV.
We weten zeker dat al deze mensen uit onze gemeente het fijn
zouden vinden als ze een kaartje zouden krijgen, een telefoontje,
of mogelijk een bezoekje.
Paula van Harn

Bedankt voor inzet en oproep nieuw lid.
Deze Schakel wordt al vele jaren samengesteld door de redactieleden Henny, Adri en Arno.
De redactie zorgt ervoor dat de artikelen, die aangeleverd worden
door verschillende mensen, er hetzelfde uitzien en in een goede
volgorde een leesbaar geheel vormen. In de loop van de tijd had
iedereen zo zijn eigen inbreng in dit proces.
De twee maandelijkse redactievergaderingen werden een gezellig
samenzijn met als doel, alle tekst en afbeeldingen weer zo te rangschikken dat alles naar de drukker kan.
Nu Henny aangegeven heeft hiermee te willen stoppen, willen we
haar hartelijk bedanken voor haar inbreng en inzicht.
We zijn dus op zoek naar iemand die de redactie wil versterken.
Heb je ervaring met de opmaak van een blaadje, of heb je een
goed taal gevoel, of werk je graag met Microsoft Publisher of wil je
gewoon mee helpen, Geef het aan ons door, zodat we weer een
complete en leuke redactie kunnen vormen.

Redactie Schakel.

Collecten september en oktober
6 september
Noord-Ghana:
alfabetisering
De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een
nieuw schooljaar. In het West-Afrikaanse land Ghana gaan de
meeste kinderen ook gewoon naar school, maar in de afgelegen
dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u het zich voorstellen: dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Noord-Ghana geeft mensen les in hun eigen taal.
James is een van de leraren, die dagelijks zo’n dorp bezoekt op de
fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de
mensen zijn. Wat betekent het voor mensen om te kunnen lezen
en schrijven? Suale die 32 jaar is zegt: “Mensen kunnen me niet
langer voor de gek houden”. En Mirjam die 27 is vertelt: “Ik kan nu
zelf de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de
kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk
in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te leren lezen en
schrijven. Dank u wel!
13 september
Jeugdwerk (JOP)
Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt
ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn
de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer
plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan
de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk,
bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s
maken dankzij kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden
gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om
kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan
met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

20 september
Bouw de kerk in Syrie weer op!
Bouw de kerk in Syrië weer op De jarenlange burgeroorlog in Syrië
heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn
van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking
leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen
moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk
in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De
kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of
moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar
mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van
de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in
actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in
Syrië. Geef aan de collecte op 20 september!
27 september
Collecte Vredeswerk
In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen
naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van
Kerk in Actie en PAX.
In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van
hun trauma’s. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme.
In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en
internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en
van elkaar te leren. In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen
vrouwen.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de
Protestantse Kerk mogelijk. Van harte aanbevolen!
4 oktober
Israël leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning
op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van
lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten
toe.
18 oktober

Met zusters werken aan voldoende eten
In Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters
heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de
opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten
te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld
opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben
hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond
niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en
bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten,
bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert.
Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste
worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De
Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.

Verjaardag fonds Sluiskil

Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

€31,90
€49,03
€ 5,00
€10,00
€ 8,73
€16,00
€ 6,60
€ 26,1
€ 12,50
€ 29,00
€ 7,25
€ 45,00

Geef aan de Solidariteitskas Steunfonds & Kansenfonds
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een
bedrag per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen
gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de
wereld te staan.
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën
ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld.
Voor hen is er de Solidariteitskas.
Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die
vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe
wegen in te slaan.
“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen schept.”
Hebreeën 13:16

Sleutelverklaring
Als College van Kerkrentmeesters zijn we steeds bezig om alles zo
goed mogelijk te regelen. Zowel in de praktijk als op papier.
Een van onze actiepunten was het opstellen van een sleutelverklaring.
Zodat, als het nodig is, we snel antwoord kunnen geven wie allemaal in het bezit is van een sleutel van onze gebouwen.
Het papierwerk is gedaan. Er een formulier gemaakt voor de kerk
in Philippine en een formulier voor de kerk in Sluiskil. Maar alles
staat of valt bij de uitvoering. We willen dan ook iedereen vragen
die in het bezit is van één of meerdere sleutels van een kerk, dit
door te geven aan Albert of aan Arno. U wordt gevraagd de sleutelverklaring te ondertekenen, en hierop wordt ook aangetekend
als u de sleutel later weer inlevert.
Daarnaast zullen we ook actief degenen benaderen waarvan we
denken dat ze in het bezit zijn van een sleutel. We hopen op uw
medewerking.
College van Kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans 2020 is achter de rug.
We willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet, fijn dat we
dit samen met u kunnen doen.
Iedereen die een bijdrage heeft toegezegd bedankt.
Wilt u controleren of het toegezegde ook al overgemaakt is ?

Actie Kerkbalans 2021 komt er aan.
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van
grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en
gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook
hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen
maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben
en dat willen delen met God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor
staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan: Geef vandaag
voor de kerk van morgen.

Privacyverklaring
Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.
Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en
werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan
is vastgelegd in de Privacyverklaring die u bij de kerkenraad kunt
opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar
ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl .
Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de
Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:
redactieschakel@zeelandnet.nl

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

