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Erediensten 
 

        Januari 

 

Zondag    3  !      Geen dienst  

    !     

Zondag   10  !      De diensten na 17 januari zijn  

     !    onder voorbehoud van de 

Zondag   17  !      dan geldende coronamaatregelen. 

         

Zondag   24 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. J.C. de Beun 

Zondag   31 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. E. Maassen 

 

       Februari 

 

Zondag    7 Sluiskil           10.00 uur 

        ds. J.H. Brouwer    

Zondag   14 Sluiskil viering H.A.        10.00 uur 

        ds. J.C. de Beun 

Zondag   21 Sluiskil 1e zondag 40 dagentijd     10.00 uur 

        . 

Zondag   28 Sluiskil 2e zondag 40 dagentijd 10.00 uur 

        dhr. P. Morée 
  

             Maart 

 

Zondag    7 Sluiskil 3e zondag 40 dagentijd 10.00 uur 

        ds. J.C. de Beun 



Meditatie  
De dichter Willem Barnard schreef ooit in een gedicht: 

 

met vogels valt niet te praten 

de maan is koud als een vis 

met vogels valt niet te praten 

zon is een zwijgzaamheid 

 

maar mensen worden geroepen 

elk aan zijn eigen naam 

maar mensen worden geroepen 

ter zake van ja en nee.      (Verzamelde gedichten blz. 341) 

 

Geroepen worden. Het overkomt ons waarschijnlijk dagelijks dat 

wij geroepen worden. Dat we iets moeten doen of dat iemand 

ons iets wil vragen of ergens voor waarschuwt. Maar je kunt ook 

zo geroepen worden, dat je weet dat je wel moet antwoorden. 

Dat die roeping raakt aan je wezen, aan je diepste zelf. Dat je 

geroepen wordt bij je naam als je eigen onvervangbare identiteit. 

Dat jij het bent die nodig is en niemand anders, op dat moment. 

Zo geroepen worden is een bevestiging van je zijn, een moment 

van zingeving: je bent nodig. 

 

Als de dag van gisteren herinner ik me de keer dat ik zo geroe-

pen werd: ‘Marjo’. 

Het was toen een kleine jongen klem zat met zijn vingers tussen 

de veren van de garagedeur. ‘Marjo’. Dat iemand je dan het ver-

trouwen geeft dat je zult kunnen helpen, troosten, doen wat no-

dig is. 

 

Het kan ook gebeuren, en ik denk dat het ons allen overkomen 

kan en dat het ons jammer genoeg ook daadwerkelijk overkomt, 

dan we een beroep op ons niet verstaan of misverstaan.  



Dat iemand ons nodig had en we het niet hebben begrepen, ge-

hoord, gezien. Dat kan diep beschamend of intens verdrietig zijn. 

‘Had ik maar... had ik het maar begrepen, had ik het maar door-

zien’.  

 

In het evangelie horen we over geroepen worden, het geroepen 

worden van de eerste volgelingen van Jezus.  

De evangelist Marcus begint dit bericht (Marcus 1: 14) met de me-

dedeling dat Jezus na de gevangenneming van Johannes de Doper 

naar Galilea gaat en daar het evangelie, de goede boodschap, van 

het koninkrijk van God verkondigd: ‘De tijd is aangebroken, het 

koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 

goede nieuws’. In deze paar woorden wordt heel Jezus’ missie sa-

mengevat. Het is een stevig statement.  

En vervolgens wordt, haast achteloos, verteld hoe mensen geroe-

pen worden om Jezus te volgen op zijn weg: toen Jezus langs het 

meer van Galilea ging … En dan worden Simon en Andreas, Jaco-

bus en Johannes geroepen, zo in het voorbijgaan.  

Het gebeurt zomaar, midden in het dagelijkse leven, onder het 

werk. En ze gaan. Alsof ze in dat gebeuren iets ervaren hebben 

van die innerlijke noodzaak van het bij je naam, bij je bestemming 

geroepen worden, geroepen worden ter zake van ja en nee, om de 

woorden van Barnard te gebruiken.  

 

Ze worden geroepen om bij Jezus in de leer te gaan en zijn missie 

voort te kunnen zetten. Daartoe zijn ze niet zo best gekwalificeerd. 

Een commentator schrijft dat de geschiedenis misschien heel an-

ders was gelopen als Jezus aansluiting had gezocht bij de Farizee-

ërs en schriftgeleerden.  

Zijn opvattingen verschilden niet zoveel van die van hen. Dan had 

hij met zijn boodschap misschien minder weerstand opgeroepen.  

Nu voelden deze godgeleerden zich gebruuskeerd omdat zij gepas-

seerd waren ten gunste van die ongeletterde vissers uit Galilea.  



Waarom heeft Jezus zich toch met dat volk ingelaten? Maar Jezus 

roept die ongeletterde vissers uit de achterhoek van het land en hij 

neemt hen met hun vaardigheden in zijn dienst: zij zullen vissers 

van mensen worden. 

 

Geroepen worden en antwoord geven.  

Ekklesia, werd de kerk vanaf het begin genoemd.  

De naar buiten geroepenen, gemeenschap van mensen die wegge-

roepen zijn uit de bestaande patronen om voortaan naar een ande-

re orde, die van Gods koninkrijk, te leven.  

Mensen zijn het die een stem vernomen hebben. Niet zomaar uit 

het luchtledige, maar in de vraag en nood van mensen die een be-

roep op hen doen verstaan ze iets van God die mensen roept in 

zijn dienst en ze geven gehoor.  

En met elkaar vormen zij de kerk, de gemeenschap die in deze we-

reld getuigt van Gods betrokkenheid op zijn schepping.   

 

Met elkaar vormen wij Gods gemeente.  Het zijn niet onze kwalitei-

ten die bepalend zijn – evenals de eerste leerlingen weten wij ons 

vaak niet de best gekwalificeerde mensen voor onze taak; het is 

ook niet onze vroomheid die de doorslag geeft.  

Maar op een of andere manier weten we ons geroepen om, ieder 

op onze eigen manier, met elkaar geloof, hoop en liefde te delen. 

Het is een kracht buiten ons die ons aan elkaar verbindt.  

We geloven dat het God zelf is die ons roept om bij elkaar te horen 

en ten dienste te staan van elkaar en anderen.  

En we geloven en vertrouwen dat Hij ons bijstaat.  

In die kracht kunnen wij gaan, overal heen. 

 

M.J. Wisse 



Vanuit de kerkenraad. 
In november en december 2020 heeft de kerkenraad tweemaal 

vergaderd en wel op woensdag 4 november  en woensdag 16 de-

cember. Beide vergaderingen zijn voorafgaand voorbereid door het 

moderamen. 

 

Onderwerpen uit de kerkenraadsvergadering 4 november. 

Zevendedagsadventisten. 

Na een eerder persoonlijk gesprek heeft de leiding van de Zeven-

dedagsadventisten  laten weten vooralsnog geen diensten meer te 

houden in ons kerkgebouw te Sluiskil.  Door de corona omstandig-

heden is het kerkbezoek voor hen helaas ook fors teruggelopen en 

daardoor is er geen financiële ruimte om de huur te kunnen blijven 

opbrengen.  Indien er nieuwe mogelijkheden voor hen ontstaan 

dan nemen ze contact met ons op om nieuwe afspraken te maken. 

Wij hopen op een vervolg in betere tijden. 

 

Kinderopvang Rupsje Nooitgenoeg. 

Na een ruime periode van zoeken naar een nieuwe huisvesting is 

de leiding van de kinderopvang hier in geslaagd. In het 1e kwartaal 

van 2021 gaan ze het gebouw aan de Kasteelstraat in Philippine 

(vroegere garage Saey) na een periode van verbouw en renovatie 

in gebruik nemen. Tussentijds zijn we netjes op de hoogte gehou-

den van hun zoektocht en de resultaten. We nemen afscheid van 

een trouwe huurder en wensen hun veel succes in hun nieuwe on-

derkomen.  

 

Dienstenrooster gast- predikanten en organisten. 

Door zowel Paul Koelewijn alsook Paula van Harn zijn vele inspan-

ningen verricht om beide roosters voor 2021 bezet te krijgen. Ter-

wijl ook voor 2020 nog enkele geannuleerde afspraken (o.a. door 

nieuwe corona maatregelen België) opnieuw dienden te worden 

ingevuld.  Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor beide 

kerkenraadsleden.  



Hopelijk lukt het hen tijdig ons dienstenrooster 2021 gevuld en wel 

te kunnen presenteren. 

 

Ook heeft onze organist Tony van Dixhoorn aangegeven eind de-

cember 2020 na een rijke carrière binnen onze kerkgemeenschap 

te gaan stoppen. Aan dit afscheid zullen we in het 1e kwartaal van 

2021 in overleg met Tony aandacht besteden tijdens een ere-

dienst. Duidelijk is nu al dat we Tony veel dank verschuldigd zijn 

voor zijn langdurige inbreng vanachter het orgel bij talloze eredien-

sten en alle andere gelegenheden.  

 

Begroting kerkbeheer 2021. 

Het college van kerkrentmeesters heeft de concept begroting 2021 

gepresenteerd aan de kerkenraad.  In de concept begroting is een 

pagina opgenomen met een toelichting op de uitgangspunten ge-

hanteerd voor deze begroting en een nadere toelichting op de ver-

schillende individuele posten waar noodzakelijk. De kerkenraad 

heeft aansluitend de begroting vastgesteld en in aansluiting hierop 

is deze beschikbaar gesteld aan de CCBB. De CCBB heeft inmiddels 

(december 2020) middels een brief hun instemming gegeven. 

De begroting is als bijlage meegezonden met de nieuwsbrief de-

cember 2020. Gemeenteleden welke de vastgestelde begroting als-

nog willen inzien kunnen deze opvragen bij de scriba. 

 

Begroting diaconie 2021. 

In dezelfde vergadering heeft de kerkenraad ook de concept be-

groting 2021 van de diaconie vastgesteld. Ook de instemmende 

verklaring van de CCBB is inmiddels ontvangen. Deze begroting is 

meegezonden met voornoemde nieuwsbrief en ook opvraagbaar 

bij de scriba. 

 

Regionaal overleg kerkrentmeesters. 

In oktober is er een ontmoeting geweest tussen kerkrentmeesters 

van meerdere Protestantse Gemeenten.  



Een bijeenkomst zonder agenda gericht op het delen van ervarin-

gen en adviezen van kerkrentmeesterlijke onderwerpen en proble-

men. VKB in de PKN was hier ook bij aanwezig voor een nadere 

persoonlijke kennismaking maar zeker ook om de bij hun aanwezi-

ge kennis binnen hun netwerken met ons te delen.  Een leerzame 

bijeenkomst die zeker een vervolg gaat krijgen. 

 

Onderwerpen uit de Kerkenraadsvergadering 16 dec. 

 

Coronaontwikkelingen en erediensten december 2020 en 

januari 2021. 

Als kerkenraad hebben we na afweging van alle corona adviezen 

en verplichtingen een moeilijk besluit moeten nemen. Kerkelijk 

2020 was al een jaar met forse inbreuk op ons gemeente zijn, het 

houden van erediensten en/of andere kerkelijke bijeenkomsten. Nu 

de situatie recent opnieuw is verslechterd hebben we niet anders 

kunnen besluiten dan de erediensten en/of andere kerkelijke bij-

eenkomsten opnieuw te moeten annuleren, vooralsnog t/m zondag 

17 januari 2021. Pijnlijk, juist in deze periode maar het maatschap-

pelijk beroep op een gezamenlijke inspanning om het virus te be-

strijden is een terechte oproep ook voor ons als kerkelijke gemeen-

te. Alles wat gedaan kan worden om de spanning op de ziekenhui-

zen en het verplegend personeel fors te verminderen dient te wor-

den ingezet. Hopelijk dragen we op deze wijze ook een steentje bij 

aan de oplossing van dit hardnekkige probleem en dat we daar-

door mogen uitzien naar een herstel in 2021. 

Onze gedachten zijn deze dagen nog meer dan anders bij hen die 

ziek zijn, alleenstaanden en alle anderen die geraakt zijn door de 

gevolgen van het virus. In de nieuwsbrief van december 2020 is 

aan dit besluit ook aandacht gegeven inclusief de oproep tot het 

herstellen van de telefooncirkel. Laten we zeker de komende perio-

de naar elkaar omzien in de verdere zoektocht naar het licht aan 

het eind van de duisternis. Samen komen we verder. 

 

 



Concept verslag gemeenteavond 23 september 2020.  

Verslag is in de kerkenraadsvergadering van woensdag 16 decem-

ber 2020 behandeld en voorlopig vastgesteld. Verslag wordt gea-

gendeerd voor de eerstkomende gemeenteavond in 2021. Ge-

meenteleden zonder e-mailadres kunnen het concept verslag via e-

mail opvragen bij de scriba en eventuele vragen in afwachting van 

verdere behandeling via de e-mail aan de scriba voorleggen. 

 

Overleg liturgiecommissie. 

Met de leden van de liturgiecommissie hebben we van gedachten 

kunnen wisselen over de invulling van de liturgie binnen onze ere-

diensten. Duidelijk is dat er in een tijd van een eigen predikant, 

een eigen koor en vele vrijwilligers een liturgie is gegroeid die bin-

nen onze huidige omstandigheden een wat andere wending heeft 

gekregen. Wisselende predikanten, meerdere gastorganisten, het 

niet langer beschikken over een eigen koor zijn hier zeker van in-

vloed. De kerkenraad zal in de kerkenraadsvergadering van januari 

2021 dit onderwerp opnieuw op de agenda plaatsen en aansluitend 

een terugkoppeling geven aan de liturgiecommissie.  

Een woord van dank namens de gehele gemeente aan de leden 

van de liturgiecommissie voor hun inzet is ook hier zeker op zijn 

plaats. 

 

Tuinonderhoud Kerkgebouw Sluiskil. 

Zoals bekend is dit onderhoud de afgelopen jaren uitbesteed aan 

een externe partij. 

Ons gemeentelid Piet Kreeft heeft zich opgeworpen om dit onder-

houd te coördineren en waar mogelijk ‘klein’ onderhoud zelf te 

doen. Indien nodig wordt in samenspraak met de kerkrentmeesters 

bij ‘groot’ onderhoud een hovenier uit Sluiskil ingeschakeld op ba-

sis van nacalculatie. We zijn Piet dankbaar voor zijn initiatief en 

hopen op deze wijze opnieuw een kostenbesparing te kunnen reali-

seren. 



Actie Kerkbalans 2021.  

Thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De voorbereiden-

de werkzaamheden zijn afgerond tijdens de kerkenraadsvergade-

ring 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 gemeentele-

den te bezorgen rond 15 januari 2021. In afwijking van andere ja-

ren (i.v.m. coronamaatregelen) kiezen we er dit jaar voor deze en-

veloppen + 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 graag onder uw aandacht en re-

kenen opnieuw op u (financiële) betrokkenheid bij onze gemeente. 

  

KERSTGEDACHTE God is met ons.  

Niet een vaccin tegen de pandemie, maar de geboorte van het 
kind Jezus in Bethlehem geeft ons hoop om niet ten onder te gaan 
aan de moedeloosheid en de droefheid die deze crisistijd op we-
reldniveau met zich meebrengt. Het is de geboorte van Jezus die 
ons de Blijde Boodschap brengt dat wij persoonlijk door God be-
mind worden en dat Hij ons hart wil verwarmen. Solidair met het 
Goddelijke gebaar van Licht en Liefde kunnen we deze spirituele 
kracht die Jezus ons bracht juist met Kerstmis uitstralen naar onze 
directe omgeving, in de persoonlijke kring van onze familie, vrien-
den en buren. Wij geloven dat God in Jezus voor altijd met ons en 
bij ons is, in verdriet en in vreugde. Zijn aanwezigheid zal ons altijd 
blijven inspireren om dienstbaar te zijn en ervoor zorgen dat onze 
zusters en broeders zich nooit alleen hoeven te voelen. God is met 
ons, deze dagen en alle dagen van ons leven. 

 

De feestdagen zijn dit jaar een beetje anders, maar wij wensen 

eenieder toch een fijne Kerst en een geweldig Nieuwjaar. 

 

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden. 



Interview 
 

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, kerk-

gemeenschap?  

4) Wat waardeert u aan onze kerk, kerkdienst, kerkgemeen-

schap? 

Paula van Harn gaat de interviews doen, en komt bij u langs. 

Natuurlijk krijgt u het interview te lezen en kunt u daar u toestem-

ming  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. 



Lief en Leed 
 

Wim Westbroek mocht op 16 december zijn 96ste verjaardag vie-

ren. Vanwege Corona was het een heel andere verjaardag dan al 

zijn vorige verjaardagen, maar hij is dankbaar voor zijn vele le-

vensjaren. In het Interview in deze schakel vertelt hij daar ook 

over. 

Lex de Groote is weer redelijk goed hersteld van zijn fietsongeluk 

op 11 november waar hij zelf gelukkig niets meer van af weet. hij 

is wel wat sneller moe maar verder stapt hij toch weer vrolijk op 

zijn nu nieuwe fiets die heerlijk rijdt. 

Suus Eggebeen heeft ook even in het ziekenhuis gelegen, het was 

even schrikken maar de uitslag was goed en daar was ze heel blij 

mee. Ze moet thuis veel rusten en we wensen haar een goed her-

stel toe! 

23 december zal Johan de Geus een hartoperatie ondergaan in 

Gent, we hopen en bidden dat de operatie succesvol zal zijn! 

 

Als U een kaartje wil sturen en u heeft geen adres dan kunt u bij 

mij het adres vragen zolang we als kerk gesloten zijn en anders 

staat er naast de collectes bij de uitgang het kaartenmandje. 

 

We wensen iedereen ondanks alle zorgen die er leven toch warme 

en  liefdevolle kerstdagen toe en dat we in het nieuwe jaar 2021 

elkaar weer zonder angst voor Corona kunnen ontmoeten. 

 

Paula 

 



Kaartje sturen 
 

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 mo-

gen wij geen adressen doorgeven. 

Als oplossing hiervoor hebben we bedacht een doosje neer te zet-

ten naast de collecteschalen, waar u uw kaart met naam en post-

zegel 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 op deze manier willen 

proberen. We hopen dat U er begrip voor heeft. 

 

Paula van Harn 



Interview met Wim Westbroek 
 

Vertel iets in het kort over uw zelf, uw afkomst, en welke beteke-
nis had de kerk in uw jeugd? 

Ik heb een leuke jeugd gehad. Ik had een lieve vader en moeder. 

Eerst ging ik naar de kleuterschool in Krimpen a/d Lek vervolgens 

naar de lagere school en de ULO. Mijn vader werkte op de machi-

nefabriek en mijn moeder deed het huishouden.  

Ik ging wel eens met mijn vriendjes mee naar de zondagsschool, 

maar thuis deden ze er niet zoveel aan. Meneer Slingerland zei als 

de kinderen op de zondagsschool ondeugend waren: eerbiedig jon-

gens! Ik hoor het hem nog zeggen.  

Thuis waren ze Nederlands Hervormd. 

Er waren twee kerken in ons dorp, de Gereformeerde en de Grote 

Kerk (Gereformeerde Bonders). Er mochten toen nog geen vrou-

wen in de kerkenraad, ze mochten wel de kerk schoonmaken! 

Jarenlang heb ik voor onze gemeente predikanten gezocht die on-

ze diensten konden leiden. Eens vroeg een dominee: zitten er bij 

jullie vrouwen in de kerkenraad ? Want als dat zo is kom ik niet 

preken! 

Later werd ik militair, oorlog was niet zo leuk.  

Ik heb de Duitsers zien springen boven Slikkerveer, ze schoten 

dwars door onze WC heen. De Arbeidsdienst volgde daarna, ik 

werd gedeporteerd naar Duitsland.  

In Duitsland ging ik naar de Evangelische kerk, het was een dorpje 

in het zuiden van Duitsland. Daarna volgden drie jaar Indië, eerst 

werd ik opgeleid in Engeland. Daar ging ik ook wel naar de kerk, 

maar niet vaak. Toen had ik al verkering met Joke. 

In Indië werd met de aalmoezenier een kerstspel opgevoerd waar 

ik herder moest spelen, met een groene deken en een herdersstaf.  

Jozef en Maria waren er ook bij en wat Romeinen. 

Als slot sprak de aalmoezenier: bedankt jongens  voor de stichting! 

 



Na de Indië periode heb  ik MULO B gehaald, en daarna de HTS in 

Dordt. Die heb ik in vier jaar doorlopen met goed gevolg, ik was 

een oude leerling, mijn studierichting was werktuigbouw. 

Daarna ben ik gaan werken in Sas van Gent bij de N.V. Stijfsel en 

Glucose Fabriek. Op het laboratorium werkte Henk van Veldhuizen, 

hij vroeg mij om zondags mee te gaan naar de kerk en zo ben ik 

na ruim een jaar in de kerkenraad geraakt. 

Wij hadden een leuke kerk. Vooral in de periode met Wim de Die 

als organist, die met de kinderen bij het orgel voor de dienst lie-

deren speelde en zong. Soms waren er wel 30 kinderen. 

Wij hadden wel een probleem met de kachel, die maakte zoveel 

lawaai dat tijdens de preek de kachel uit moest en dat gaf in de 

winter veel kou en ongemak. Veel later werd met geluidswerende 

maatregelen het geluid gereduceerd. 

Renee Stouthamer onderhield de kachel, hij zorgde ook dat de klok 

en de verlichting werd onderhouden.  

Renee woonde samen met zijn zuster Kaatje in Sas. Nadat zij ziek 

werd en in het ziekenhuis werd opgenomen zorgden Bonny en ik 

er voor dat Renee naar de bus werd gebracht in Zelzate. 

Ik was een keer op bezoek bij Renee als ouderling-kerkvoogd en 

Renee vertelde dat hij iedere dag bad voor het herstel van zijn zus-

ter. En ze wordt beter  zei hij, ik zei niks. Renee vroeg: waarom 

zeg je niks? 

Ik antwoordde: ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen Re-

nee, ik weet een ding wel zeker als de mensen van bidden beter 

zouden kunnen worden zouden de kerken wel voller zitten. 

 

Welke betekenis heeft de kerk nu in je leven? 

Ik zou niet zonder kunnen, het geeft je steun. 

De kerk is altijd een leuke gemeenschap geweest. Dat mis ik nu 

wel en de coronatijd doet daar ook geen goed aan. 



Het koffiedrinken na de dienst mis ik. De verhalen, je hoort nog 

eens wat, je blijft op de hoogte van elkaars wel en wee. 

Het zingen mis ik ook wel. Maar een aantal liederen uit het nieuwe 

liedboek kan ik toch niet meer meezingen. Dat is wel heel jammer, 

en komt omdat ik niet goed hoor. Alleen de liederen die ik uit het 

hoofd ken die zing ik nog mee. 

 

Wat zou je graag anders zien in onze kerk, kerkdienst en kerkge-
meenschap? 

Meer jeugd in de kerk, toen wij hier begonnen waren er wel 30 

kinderen in de kerk. Wij hadden de GEO. De gespreksgroep eigen-

tijdse onderwerpen met Steven en Co. Mijn kinderen gingen er 

graag naar toe. Veel slimme en leuke kinderen zorgden voor een 

goed draaiend geheel met een toneelavond. Johan Legemaate met 

Peter de Braal schreven de toneelstukken.  

 

Wat waardeer je aan onze kerkgemeenschap? 

Alles. Ik zou het niet graag missen. 

En om nog even terug te komen op vroeger: Ik heb natuurlijk van 

alles meegemaakt, zoals de aanschaf van het orgel in Philippine.  

Wij gingen overal luisteren met Jan Neeteson en Wim de Die. Wij 

waren toen nog aparte gemeentes. Bij orgelbouwer Blank werd 

besloten om een orgel voor Philippine te laten bouwen.  

Daarna volgde het fondsenwerven voor de bouw van het jeugdge-

bouw in Philippine. De vader van mijn schoonzoon Reinderd heeft 

mij op weg geholpen om instanties te vinden en aan te schrijven 

om zo fondsen te werven zodat het jeugdgebouw kon worden ge-

realiseerd. Later werd ik hier zelf slimmer in. 

Eigenlijk heb ik voor Philippine het meest gedaan. Het orgel, het 

jeugdgebouw en de klok die helaas niet meer geluid wordt. 

De toren werd aangepast met stalen profielen die groen werden 

geschilderd.  



Co Vercouteren wilde dat er een windvaan op kwam in de vorm 

van een vis, goudverguld.  

De klok hing in een kerk in Veelerveen. Een klokkengieter heeft 

het transport verzorgd en alle technische begeleiding geregeld. De 

bekroning is in Duitsland gemonteerd. 

Baron van Tuyll van Serooskerken heeft een verhandeling gehou-

den tijdens de festiviteiten van het 500 jarig bestaan van Philippi-

ne. 

In Sluiskil stond vroeger een orgel met loden leidingen, dat was 

van de oude kerk die bij de verbreding van het kanaal moest wor-

den afgebroken. 

Tony was meer aan het repareren dan aan het spelen. 

Er moest dus een nieuw orgel komen. 

In Rotterdam werd een orgel gevonden, waar als proef de organis-

ten Wim de Die, Tony van Dixhoorn en Jan Neeteson op speelden.  

Op een gegeven moment zei Tony tegen mij, Wim als we dit orgel 

zouden kunnen kopen, dat zou geweldig zijn! 

Toen kocht ik het orgel en is het overgebracht naar Sluiskil en 

door de orgelbouwer gestemd. 

Al mijn kerkenwerk heeft mij veel voldoening gebracht. 

 

 

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

De redactie wenst u prettige kerstdagen en 

    een gelukkig en gezond 2021 toe. 
 

 

 

 

 

 

Heeft u ook al gezien dat we aan de 50e jaargang bezig zijn ? 

 



Overleden 

 

Kort na elkaar ontvingen we tweemaal een bericht van overlijden 

van een oud-voorganger. 

Op 2 december overleed ds. Piet Schoneveld en op  

10 december overleed ds. Jan Kroeze. 

Beide voorgangers hadden een bijzondere plaats in onze gemeente 

en in de harten van de gemeenteleden omdat ze beiden onze ge-

meente dienden in een tijd dat er veel veranderde. Zoals de fusie 

van onze gemeente en de verkoop van een kerkgebouw. Veel ge-

meenteleden zullen hen blijvend herinneren. 

We willen beide families condoleren met het verlies, en hen veel 

sterkte wensen. 

  



Extra collecten januari en februari 
 

17 januari 

Goed toegerust aan de slag in de kerk 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op 

allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van dia-

conaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers 

trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als 

vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer 

ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings 

en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, 

met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Zoals de e-learning 

Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een 

inspirerend beleidsplan. Of de training Pastoraat, die deelnemers 

handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken 

Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen 

ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust 

aan de slag. 

Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk 

nieuwe trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk 

voor de plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen! 

 

24 januari 

Een kerk van betekenis 

Een inloophuis waar iedereen uit de kerk welkom is. Een moestuin 

voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een 

praatje willen. Kerken zijn creatief  in het zoeken naar verbinding 

met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor 

hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is 

voor alle mensen.  

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-

diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk 

van betekenis. 

 



31 januari 

Jong Protestant 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof?  

Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sir-

kelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen loca-

tie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaat-

sen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste sco-

re. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal.  

Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofs-

onderwerpen. 

 

7 februari 

Beter bestand tegen water in Bangladesh 

Water staat Bengalen aan de lippen BIjna jaarlijks treden in Ban-

gladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 

zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land.  

De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen tal-

rijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede 

voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek 

te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door 

een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zich-

zelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.  

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: mede-

werkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampen-

preventie.  

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in 

Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en 

andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw 

bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh Meer informatie op 

www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  



14 februari 

Ethiopië Noodhulp en rampenpreventie 

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië 

steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regen-

val. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor 

afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisa-

tie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen 

zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond 

vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen 

die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aan-

geeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook 

helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat 

ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

Niet langer afhankelijk van voedselhulp 

In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatverande-

ring. Doordat er steeds minder regen valt, mislukken oogsten va-

ker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in 

acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voed-

selhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irriga-

tie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een res-

taurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn 

mensen minder afhankelijk van de oogst.  

Restaurant en winkel 

In elk dorp krijgen tien vrouwen een startkapitaal: vijf runnen sa-

men het restaurant, vijf de winkel. Muntaha (23) verkoopt in haar 

winkel rijst, aardappels, tomaten en uien van boeren uit haar dorp 

en suiker, bakolie, zeep en meel uit de grote stad. Meymuna (25) 

serveert in haar restaurant injera’s en koffie. In een half jaar heb-

ben ze ieder al 200 euro verdiend. Meymuna: “Een deel investeren 

we weer in ons restaurant. Van de rest heb ik twee koeien gekocht 

om vet te mesten, en een stuk grond. Mijn man bouwt daar een 

huis, waar we kamers willen verhuren.” Extra inkomsten maakt 

dromen waar en helpt het hele dorp vooruit. Helpt u mee om meer 

dorpen zo’n kans te bieden?  



 voor 30 euro leert een vrouw een restaurant of winkel starten 

 voor 663 euro kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen 

in hun dorp. Bedankt voor uw steun 

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. 

Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie op 

 www.kerkinactie.nl/ethiopie. Bedankt voor uw steun. 
 

21 februari   Moldavië 

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen Door de economische 

situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid 

dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 

gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen 

nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die 

hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke 

en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht 

en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar 

ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare 

mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw 

gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

Moldavië februari. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 

maken? Hartelijk dank! 

 

28 februari    

Voor iedereen een kerk 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar 

dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken 

spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen 

ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar 

op zoek zijn. De Protestantse kerk in Nederland ondersteunt deze 

pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande 

gemeente, want “oude” en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. 

Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. 

http://www.kerkinactie.nl/ethiopie


Actie kerkbalans 

 

Thema Kerkbalans 2021  

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

 

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit 

jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie 

krijgen alle meelevende leden een brief met het verzoek voor een 

jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mo-

gen rekenen. Voor de toekomst van de kerk. 

 

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op 

zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek 

van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans 

juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteu-

ning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de 

vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden 

gedaan om contact te houden met parochianen en gemeentele-

den. 

 

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformu-

lier ruimhartig in. In de week van 15 januari wordt de brief bij u 

bezorgd, en daarna komt een vrijwilliger het formulier bij u opha-

len. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.  

 

 

 

 

 

 

 
 



75 jaar  Verjaardagen 
 

7-1-2021 

Mevr. C. Leunis - de Feijter 

Gildestraat 4, 4541GH  Sluiskil 

 

24-1-2021 

Dhr. J. Hofman  

Isabellastraat 24, 4541AT  Sluiskil 

 

85 jaar 

 

2-1-2021 

Dhr. S.J. Terluin 

Statenstraat 49, 4551VW  Sas van Gent 

      

90 jaar 

19-1-2021  

Mevr. F.E. Neufeglise - de Reu 

Vier Ambachtenstraat 56, 4551HB  Sas van Gent 

      

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

40 jaar  Huwelijksjubileum 

 

5-2-2021 

fam. F.P. Eversen - de Bokx  

Schans 2, 4553DA  Philippine 

 

6-2-2021 

fam. F.L.R. de Meijer - Wisse 

Assenedestraat 1, 4551VL  Sas van Gent 



Verhuisd 

 

23-10-2020 

Mevr. E.T. Herrebout - Tollenaar  

van: Koninginnelaan 2 107, 4532BP  Terneuzen 

naar: Koninginnelaan 2 109, 4532BP  Terneuzen 

 

Dhr. J.P. Neeteson en Mevr. A. Neeteson - Leeuwangh 

 

 

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

 

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 

mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl
mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl


 

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    Canadalaan 58   4551 AL  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 

Ter Walle    Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


