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Nieuwsbrief december 2020. 

Erediensten kerstavond en kerstmorgen 2020. 

Beste Gemeenteleden  
  
Deze week zijn er opnieuw verscherpte coronamaatregelen bekend gemaakt door de rijksoverheid 
resulterend in een zogenaamde ‘Lock-Down’. 
Deze maatregelen dienen om het coronavirus fors terug te brengen tot een niveau waarbij de 
ziekenhuizen en het verplegend personeel niet verder onder de al bestaande hoge druk komen te 
staan. 
Zonder deze maatregelen is de kans niet uitgesloten dat de 2e golf overgaat in een 3e golf met 
mogelijk nog meer directe slachtoffers en bijbehorende overbelasting van de zorg. 
En de laatste paar dagen hebben we in de pers ook de vrees voor verdere toename van de 
ziekenhuisopnames in Terneuzen en Goes kunnen lezen in plaats van de gewenste afvlakking. 
  
Ook hebben de PKN en de classispredikant adviezen gegeven aan kerkenraden, predikanten en 
kerkelijk werkers hoe de verscherpte coronamaatregelen toe te passen in onze kerkelijke omgeving. 
Vanuit de grondwettelijke positie hebben kerken ook nu nog ‘de vrijheid’ om zelf te bepalen hoe ze 
handelen binnen de richtlijnen van 30 personen in een kerkdienst. 
  
Maar steeds vaker en luider horen we om ons heen ‘dat moeten we nu toch echt niet doen’,  ‘ook wij 
moeten zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan het vermijden van contacten in groepsverband’ en 
‘laten we als kerk solidair zijn met alle andere onderdelen in de samenleving die dicht gaan’.  
  
Ook het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) adviseert op dezelfde wijze en benadrukt 
nadrukkelijk dat kerken hier hun eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. Dit in het licht van de 
huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair dient te verklaren met de gehele samenleving die 
zucht onder de beperkingen van dit moment. 
  
Een aantal (protestantse) kerken hebben via hun website ook al hun besluit tot annuleren van hun 
fysieke kerkdiensten gepubliceerd. 
Indien ze daartoe de mogelijkheden hebben zenden ze digitaal hun erediensten uit soortgelijk zoals 
we dit voorjaar hebben kunnen zien. 
Ook nu weer kunnen we op verschillende manieren erediensten al dan niet in directe omgeving van 
huis uit volgen en op die wijze met elkaar verbonden zijn. 
  
Al deze uitgangspunten hebben ertoe geleidt dat de kerkenraad van PG  PSS unaniem heeft 
besloten met directe ingang alle erediensten tot en met 17 januari 2021 te annuleren. 
  
Een pijnlijk besluit als afsluiting van een jaar waarbinnen we als protestantse gemeente onze 
vertrouwde kerkelijke omgeving al hebben zien veranderen en nu dit besluit daar bovenop. 
Wij hopen op jullie begrip en zien samen met jullie uit naar hopelijk een snel verbeterende situatie in 
2021 voor alles en iedereen. 
  
Bij deze doen we als kerkenraad graag de oproep om de telefooncirkel opnieuw op te pakken, een 
telefoontje in deze kerst en nieuwjaars periode kan ook wat licht brengen in deze duisternis. 
Kent u gemeenteleden in uw omgeving die niet over een e-mailadres beschikken dan graag het 
verzoek om die mensen telefonisch op de hoogte te brengen waarvoor dank. 
  



2 
 

Namens de kerkenraad wensen wij u allen, onder de gegeven lastige omstandigheden, met allen die 
u zijn toevertrouwt, een gezegend kerstfeest en goede jaarwisseling. 
  
 

Verklaring van de Protestantse kerk tijdens de Kristallnachtherdenking 2020. 
In de eredienst van zondag 15 november 2020 is er tijdens de mededelingen voorafgaand aan de 
dienst voornoemde brief onder uw aandacht gebracht. Bij deze brief behoort een toelichtende 
notitie met de titel ‘Erkenning en verantwoordelijkheid’. Deze lezenswaardige notitie is toegevoegd 
als bijlage bij deze mail. 
 
Concept verslag gemeenteavond 23 september 2020. 
Verslag is in de kerkenraadsvergadering van woensdag 16 december 2020 behandeld en voorlopig 
vastgesteld. Verslag wordt geagendeerd voor de eerstkomende gemeenteavond in 2021. Hieraan 
voorafgaand kunt u vragen via de e-mail aan de scriba voorleggen indien gewenst. 
 
Begrotingen diaconie en kerkbeheer 2021. 
Inmiddels zijn voor zowel de de diaconie alsook kerkbeheer de begrotingen 2021 opgemaakt, 
vastgesteld door de kerkenraad en voorgelegd ter beoordeling aan het classicale college voor de 
behandeling van beheerszaken Delta.  
Omtrent beide begrotingen hebben wij vanuit de classis een schriftelijke bevestiging ontvangen met 
de tekst ´deze beoordeling geeft geen aanleiding om met u in overleg te treden over wijziging of 
aanvulling als genoemd in ordinantie 11-7-2 van de kerkorde’. 
Beide begrotingen (kerkbeheer volledige en diaconie versie) zijn bijgesloten bij de mail, uw vragen en 
of reacties zijn welkom via een e-mail aan de scriba scribaPSS@protestantsegemeente.nl  
 

Actie Kerkbalans 2021. 
Thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond tijdens de kerkenraadsvergadering van woensdag 
16 december 2020. Drukwerk is besteld en de komende weken worden benut om enveloppen samen 
te stellen met de complete inhoud. Bedoeling is om deze bij de gemeenteleden te bezorgen rond 15 
januari 2021. In afwijking van andere jaren (i.v.m. coronamaatregelen) kiezen we er dit jaar voor 
deze enveloppen + looproutes vanuit de kerkenraad te bezorgen bij de kerncontacten.  
Aansluitend aan hen het verzoek om deze bij de verschillende vrijwilligers te bezorgen. 
Alvast hartelijk dank aan allen en iedereen betrokken bij de verdere uitwerking. 
En uiteraard brengen wij de Actie Kerkbalans 2021 graag onder uw aandacht en rekenen opnieuw op 
u (financiële) betrokkenheid bij onze gemeente. 
 

Collecten december 2020. 

Aangezien er vanwege de corona de Lock-Down zeker tot en met 15 januari 2021 geen kerkdiensten 
meer gehouden worden, willen wij als diaconie u attenderen op de collectes die in de tijd van advent 
en kerst normaliter gehouden worden. 
De diaconiecollecte tijdens advent is bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
KerkinActie steunt het werk dat gedaan wordt tijdens deze winter. Deze steun omvat o.a. voedsel en 
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water en een pakketje kleding. Medische hulp en kinderen krijgen les op een veilige plaats buiten het 
kamp. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen. 
U kunt uw bijdrage hiervoor storten op de bankrekening van de diaconie zijnde: 
NL61ABNA0481517162 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Philippine Sas van Gent Sluiskil. 
O.v.v. Adventproject.  Mede namens KerkinActie hartelijk dank voor uw gift. 
 
Ook tijdens de kerstvieringen collecteren we jaarlijks voor KerkinActie maar dan voor kinderen in de 
knel. 
Voor veel teveel kinderen is het met kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in 
armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. 
Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!  
Ook deze collecte wordt u van harte aanbevolen. Help mee er voor te kunnen zorgen dat onze 
diaconie een mooi bedrag kan overmaken voor hulp aan deze kinderen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: 
NL61ABNA0481517162 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Philippine Sas 
van Gent Sluiskil. O.v.v. Kinderen in de knel. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 

Een nadere kennismaking ............... 
Ook al kennen wij elkaar al vele jaren als gemeenteleden, leek het ons als kerkenraad toch boeiend 
om u toch nog eens wat extra vragen te stellen en die dan te delen in de Schakel. 
Want je bent tenslotte nooit uitgepraat toch? 
Wij weten alleen niet of u daar ook iets voor voelt. 
Dus gaan we het maar gewoon proberen en zien we wel of het voldoende draagkracht heeft. 
We willen u 4 vragen stellen. 
 
-1 Vertel iets over jezelf, je afkomst, wat voor betekenis had de kerk uw jeugd? 
-2 Wat voor betekenis heeft de kerk nu in uw leven? 
-3 Wat zou u graag anders zien in onze kerk, kerkdienst, kerkgemeenschap? 
-4 Wat waardeert u aan onze kerk, kerkdienst, kerkgemeenschap? 
 
Paula van Harn gaat de interviews doen en komt bij u langs. 
Natuurlijk krijgt u het interview te lezen en kunt u daar uw toestemming  aan geven voor we het in 
de Schakel zetten. 
We willen deze interviews in januari starten. 
We zijn benieuwd wat u van dit idee vindt . 
U mag zich natuurlijk ook zelf aanmelden, of anders nodigen wij u uit. 
Dit alles is natuurlijk heel vrijblijvend, en u mag ook gerust nee zeggen. 
Ons oudste gemeentelid Wim Westbroek gaat de aftrap geven. 
Waar we hem heel dankbaar voor zijn. 
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Een kaartje sturen naar gemeenteleden. 
We kregen vragen van gemeenteleden die graag een kaartje willen sturen naar de mensen die 
werden genoemd in Lief en Leed maar hier geen adres van hebben. 
Vanwege de nieuwe privacywet mogen wij geen adressen van gemeenteleden doorgeven. 
Als oplossing hiervoor hebben we bedacht een doosje neer te zetten naast de collecteschalen, waar 
u uw kaart met naam en postzegel voor de geadresseerde kan deponeren. 
Wij zorgen dat er dan een adres op komt en versturen het. 
Het lijkt wat overdreven maar de nieuwe wet is nu eenmaal zo, en een kaartje kan zo welkom zijn dat 
we toch hier op deze manier willen proberen 
We hopen dat U er begrip voor heeft. 
 

Eindejaarscollecte 2020. 

Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht 

Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. 
In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt 
het leven goed! Hij zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn licht. In ons samenleven 
met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dat alles geeft zin aan ons bestaan en maakt ons leven 
goed. 

Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat het 
doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en de 
mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen. 

Ook in het komende jaar zijn er allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, gespreksgroepen, 
pastoraat, diaconaat en catechese. Activiteiten die toerusten, inspireren en bemoedigen tot 
navolging van Christus. We kunnen die alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.  
Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. 
 
Geef aan de eindejaarscollecte die in december bij u aan huis bezorgd wordt en maak uw bijdrage 
over via de acceptgirokaart of internetbankieren. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

Stichting Kledingbank Zeeland. 

Graag wil ik uw aandacht willen vragen voor de Stichting Kledingbank Zeeland (KBZ) 

De KBZ is een non-profit organisatie op christelijke grondslag door vrijwilligers gerund. 
Wij geven nieuwe of goede gebruikte kleding aan minima of mensen die door de sociale dienst of 
andere instanties naar ons zijn doorverwezen, dat wordt ruim bezien door onze medewerkers. 

Deze kleding wordt ingezameld of door bedrijven geschonken, onderkleding en kinderkleding wordt 
meestal gekocht . 



5 
 

Om aan de financiële middelen te komen zijn we afhankelijk van subsidies en donaties, aangevuld 
met de verkoop van kleding welke we niet uitgeven aan de klanten. Verder worden er in 
verschillende kerken collecten gehouden voor de KBZ. 

Als er bij u nog geen collecte is voor de KBZ zou u dit dan willen overwegen of indien dit niet mogelijk 
is een gift willen doneren. 

Omdat er veel kleding binnenkomt is het sorteren en uitgeven veel werk, wij hebben dan ook zo'n 
100 vrijwilligers in dienst. In Middelburg en Terneuzen hebben wij een uitgifte locatie.  
Voor Terneuzen zouden wij nog graag meer vrijwilligers willen hebben . 
Als u meer informatie wilt, kunt u mij altijd mailen ,of opzoeken op onze website: 
 www.kledingbank-zeeland.nl  

Met vriendelijke groeten, 

P.L.Koole bestuurslid KBZ  
plkoole@zeelandnet.nl 

Overlijden emeritus predikant ds. Piet Schoneveld. 
Zoals in de mededelingen voorafgaand aan de eredienst van zondag 13 december is medegedeeld in 
bijlage de rouwbrief waarin melding wordt gemaakt van het digitaal kunnen volgen van de 
herdenkingsdienst op dinsdag 5 januari 2021 om 13.00 uur in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


