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Erediensten
Maart
De diensten na 7 maart zijn onder voorbehoud
van de dan geldende coronamaatregelen.
Zondag

7 Geen dienst

Zondag

14 Sluiskil

Zondag

21 Sluiskil

Zondag

28 Sluiskil

4e zondag 40 dagentijd 10.00 uur
ds. K. van der Jagt
5e zondag 40 dagentijd 10.00 uur
mevr. E. Maassen
Palmpasen
10.00 uur
ds. P. Overduin

April
Donderdag 1 Sluiskil
Vrijdag

2 Sluiskil

Zaterdag

3 Sluiskil

Zondag

4 Sluiskil

Zondag

11 Sluiskil

Zondag

18 Sluiskil

Zondag

25 Sluiskil

Witte donderdag + HA
19.30
ds. M. van Manen
Goede vrijdag
19.30
ds. M. van Manen
Paaswake + HA
21.00 uur
ds. M. van Manen
Pasen
10.00
mevr. K. Keasberry
10.00
ds. J.H. Brouwer
10.00
ds. C. de Beun
10.00
ds. P. Overduin

uur
uur

uur
uur
uur
uur

Mei
Zondag

2 Sluiskil

10.00 uur

mevr. E. Maassen

Meditatie
Witte Donderdag
Bij Exodus 12:15-20, 1 Korinthiërs 11:23-32 en Johannes
13: 1-15
In de viering van Witte Donderdag gedenken wij het gebaar dat
Jezus zijn volgelingen heeft nagelaten toen hij wist dat hij sterven zou.
Een weerloos, kwetsbaar gebaar was het: het breken en delen
van brood en laten rondgaan van wijn. Een gebaar waarin hij zijn
liefde, zijn leven, naliet aan zijn leerlingen als gave en opdracht:
blijf dit doen om mij te gedenken. Dit gebaar is één van de sacramenten van de kerk. Hier klopt het hart van het christelijke
geloof: dat wij doen zoals hij ons heeft voorgedaan, dat wij in
woord en gebaar belijden dat wij leven van hem, dat wij onszelf
ontvangen uit zijn hand.
Het is wonderlijk dat de lezingen van ons leesrooster op de
avond van Witte donderdag, als wij de instelling van het avondmaal gedenken, niet kiezen voor een evangelielezing waarin
wordt verteld over de instelling van het avondmaal, maar voor
het verhaal dat de evangelist Johannes vertelt over de voetwassing. De lezingen van Witte donderdag maken als het ware een
kring rondom het geheimenis: we horen over de instelling van
het Paasfeest in Israël, over het eten van het ongezuurde brood,
en we horen hoe Paulus in de brief aan de Korinthiërs spreekt
over het avondmaal, maar als je dan zou verwachten in het
evangelie te horen over het laatste avondmaal van Jezus, dan
blijkt dat niet het geval. We horen hoe Jezus de voeten van zijn
leerlingen wast en zo een voorbeeld geeft van ‘de minste willen
zijn’. Het lijkt alsof de samenstellers van ons leesrooster stilstaan
voor heilige grond. Eerbiedig! Bij Paulus horen we ook een vermaning tot eerbied.

Helaas heeft deze ertoe geleid dat sommigen, uit vrees zich te vergrijpen, zich van de tafel van de Heer onthouden. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling geweest. Maar Paulus bindt de gelovigen op het
hart dat zij, wanneer zij de gemeenschap met Christus vieren, in
hun doen en laten zijn testament moeten eerbiedigen, te weten
dat zij geroepen worden om te breken en te delen. Je kunt niet
aanzitten aan de tafel van de Heer en je naaste laten verhongeren.
Ontroerend detail is dan weer dat Paulus zegt: ‘Als jullie nu werkelijk zoveel honger hebben dat je aan de tafel van de Heer niet op
elkaar kunt wachten, eet dan eerst thuis’. Paulus heeft begrepen
dat de geest gewillig is, maar het vlees zwak.
In het sacrament van het avondmaal gedenken en vieren wij Gods
gave aan ons: zijn genade, zijn goedheid, zijn trouw. In de tekenen van brood en wijn – brood, symbool voor het dagelijkse werk
van mensen, het harde labeur om het levensonderhoud, en wijn,
de drank van de vreugde en de troost – in de tekenen van brood
en wijn krijgen wij, de mensen die wij zijn, deel aan het lichaam
van Christus, worden wij in hem Gods kinderen en broeders en
zusters van elkaar. Wij ontvangen die gave om niet. We hebben ze
niet verdiend. Het wordt ons zomaar geschonken.
In de tekenen van brood en wijn is Christus zelf aanwezig om zijn
leven met ons te delen en wij ontvangen in brood en wijn onszelf:
dat wij op deze aarde zíjn lichaam zijn, zijn kerk. Weggeroepen
worden wij uit ons oude zelf, uit onze onmacht en beperkingen,
om als nieuwe mensen te leven, als broeders en zusters van elkaar. Wij weten ons opgenomen in de gemeenschap, de gemeenschap van de kerk, de gemeenschap van alle gelovigen. Want God
verlost, zo horen we de bijbel door, geen individuen, maar een
volk dat geroepen wordt om in vrijheid en gerechtigheid te leven.
Zo werd Israël geroepen uit Egypte om te gaan naar een land van
melk en honing; zo verzamelde Jezus volgelingen om zijn werk
voor te zetten tot aan de einden der aarde.

De viering van Witte Donderdag brengt ons bij het besef dat wij
leven van het wonder van hem kwam om ons leven en onze dood
te delen; en om zijn leven te delen met ons en ons te maken tot
vindplaats van zijn heil, getuigen van zijn liefde.
Mensen worden plaats van God. En dat geheim is groot…
M.J. Wisse
----------------------------------------

Vanuit de kerkenraad.
In januari en februari 2021 heeft de kerkenraad niet vergaderd in
verband met de preventiemaatregelen rondom het coronavirus.
Bij ongewijzigde maatregelen zullen we de geplande kerkenraadsvergadering van begin maart 2021 weer oppakken.
Lopende zaken worden uiteraard gevolgd en indien noodzakelijk
afgestemd met alle kerkenraadsleden via e-mail en telefoon
Hopelijk staan we aan het begin van een traject naar herstel van
een gebruikelijk kerkelijk leven, dat is waar eenieder van ons naar
uitziet. Begin maart 2021 zullen wij u met een nieuwsbrief verder
berichten aansluitend aan de nieuwe informatie/besluiten vanuit de
Rijksoverheid en PKN.
Beroepingstraject predikant.
Het is stil geweest binnen dit onderwerp in het 4e kwartaal 2020 en
2021 tot nu toe. De periodieke gesprekken met onze collega protestantse gemeenten zijn stil gevallen als gevolg van dezelfde corona preventiemaatregelen. Binnen dit overleg al voorgenomen beroepingsprocedures zijn in afwachting van de mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken ook ‘on hold’ gezet.
We zien uit naar nieuwe mogelijkheden wellicht in het 2e kwartaal
2021 en het verdere jaar.

Riolering Kerkgebouw Sluiskil.
Afgelopen najaar zijn we paar keer onaangenaam verrast door wateroverlast in de keuken en de hal. Uit onderzoek is gebleken dat
de afvoerbuizen in de tuin niet goed meer functioneren door onder
andere breuk en verdringing van de oorspronkelijke plaats van ligging. Inmiddels is er op basis van meerdere offertes opdracht gegeven tot herstel hetgeen in februari/maart 2021 is voorzien.
Actie Kerkbalans 2021.
Thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Onze vrijwilligers hebben de enveloppen met antwoordformulieren
al voor een groot gedeelte opgehaald en bezorgd bij de kerkrentmeesters. Waarvoor alvast hartelijk dank.
In onze nieuwsbrief van maart 2021 zullen wij u de voorlopige
stand mededelen.
Mocht u uw enveloppe nog thuis hebben liggen, u kunt deze ook
inleveren bij een van de kerkenraadsleden.
Jaarrekening 2020.
De eerste conclusies ten aanzien van ‘coronajaar’2020 en de uitwerking daarvan in de jaarrekening 2020 worden inmiddels ook
definitief zichtbaar.
Door de vele geannuleerde erediensten zijn de directe kosten uiteraard fors minder en de baten redelijk in lijn met de begroting
2020. Het eindresultaat ligt ruim binnen het geprognosticeerde negatieve resultaat 2020. Zodra de definitieve jaarcijfers bekend zijn
zullen wij nader informeren.

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden.

Lief en Leed
Laat ik beginnen met het goede nieuws, verschillende gemeenteleden hebben hun eerste vaccinatie gehad en krijgen straks hun
tweede. Hoera!
Het is het voorzichtige begin van een tijd waarin we beter beschermd zullen zijn tegen Covid door vaccinatie.
Het lijkt al heel lang geleden dat we een corona vrij leven hadden,
dat we gewoon op zondag naar de kerk konden zonder masker en
ontsmettingsmiddelen. dat we allemaal samen uit het liedboek
zongen, samen koffie dronken na de kerk.
Maar met de vaccinaties in het vooruitzicht krijgen we weer wat
meer moed dus kom maar op met die vaccinaties!!
Rina de Groote weet alles van Corona ,ze is nog steeds erg moe
als gevolg van een tweede covid besmetting, We hopen dat het
voorjaar met zachte temperaturen en wat meer zon haar wat meer
energie mag geven.
Van Johan de Geus wordt veel geduld gevraagd, hij wil sneller dan
dat het herstelproces na zijn zware hartoperatie toelaat, maar er
kan toch al 4 km gewandeld worden samen met Janey, dat is goed
nieuws .
Jan Labruyere heeft nog maar kort geleden de diagnose vasculaire
dementie gehad.
Dat was een grote schok voor hem en zijn vrouw Antonia. Maar
met wat hulp en veel liefde voor elkaar proberen ze van iedere
goede dag te genieten.
Pit( Aalke) Trap en Piet Kreeft gaan verhuizen naar Axel, ze gaan
naar een seniorenwoning met tuin, waar Piet zijn hart weer kan
ophalen aan de tuin, zelf zijn ze er heel blij mee, alles gelijkvloers,
in het centrum van Axel, dichtbij winkels ,museum, en bibliotheek.
De kerk is om de hoek, dus ook dichtbij en voor hen heel fijn, maar
voor ons betekent het dat we ze als gemeente wel zullen gaan
missen.

Als de kerk weer open mag en we mogen weer koffie drinken na
de kerk dan nodigen we ze nog een keer uit om afscheid te nemen.
We wensen ze nu veel succes met de verhuizing en dat hun nieuwe woning een echt thuis mag worden.
Wilt U naar iemand een kaartje sturen en U heeft geen adres, laat
het mij dan even weten.
Ook elkaar bellen via de telefooncirkel kan natuurlijk altijd.

Paula
------------------------------------------

Even voorstellen
14 maart hebben we Krijn van der Jagt als voorganger.
Hij is al eens enkele keren in ons kerkje in Philippine geweest om
voor te gaan. Omdat dit al een tijdje geleden was heb ik hem gevraagd om zich even voor te stellen:
“Mijn naam is Krijn van der Jagt. Emeritius predikant van de PKN.
Thans wonend in Renesse.
Vanaf 1978 tot 2010 was ik predikant met een bijzondere opdracht, in dienst van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen
werkte is als adviseur van vertalers van de Bijbel in Afrikaanse landen. Getrouwd met Anna. Met ons gezin, we hebben vijf kinderen,
woonden we meer dan 18 jaar in Kameroen en Kenya.
De afgelopen jaren dien ik verschillende gemeentes in Zeeland als
gastpredikant.”
Wij hopen Krijn te ontmoeten op 14 maart tenzij onze regering anders besluit.
Paul Koelewijn

In memoriam
Op 7 januari j.l. hebben wij ook als kerkgemeenschap afscheid genomen van Harry van Quekelberghe.
Harry was er altijd zolang ik mij kan herinneren. Eerst nog met Joke en de kinderen, Joke was actief in de kindernevendienst, en
Harry was ouderling en later diaken in onze kerk.
De functie van diaken was hem op het lijf geschreven.
Oog hebben voor je naaste, dichtbij en wereldwijd. Jarenlang heeft
hij deze en andere functies binnen onze kerk bekleed. Wat hem zo
typeerde, was dat als hij in de kerkdienst uitleg gaf over het doel
van collecte, hij regelmatig zelf vol schoot, omdat de nood van de
ander hem oprecht raakte.
Hij heeft niet alleen met woorden maar ook met daden laten zien
wat diaconaal werk inhoudt.
In de Nederlands Hervormde kerk van Sas van Gent heeft hij samen met andere gemeenteleden een vluchtelingen gezin maandenlang gehuisvest. Hij heeft voor dat gezin heel veel gedaan,
reed er mee naar rechtbanken enz.
Hij zong heel graag, voor hem was zingen een emotionele uiting
van zijn geloof. Als tenor zong hij jarenlang mee in ons kerkkoor.
Als Harry iets deed, deed hij dat ook voor de volle honderd procent.
Zo schreef hij ook de rubriek Lief en Leed in ons kerkblad de Schakel. En ook dat deed hij jarenlang heel toegewijd. Hij vertelde mij
toen ik het van hem overnam, omdat het zo gemist werd, dat hij
soms wel een dag over een zin nadacht!
Ik zei toen lachend tegen hem, nou Harry dat ben ik niet van plan
hoor! Maar nu lach ik daar niet meer om want ik weet nu precies
wat Harry bedoelde, over Lief schrijven is niet zo moeilijk, maar
over Leed schrijven vereist toch heel voorzichtige taal!
Wat hem ook aan onze gemeenschap bond waren de vriendschappen voor het leven. Zij moesten ook afscheid nemen van hem en
en zullen hem missen.

De kerk zat heel dicht bij Harry zijn hart, hij was trouw, loyaal, betrokken, hij geloofde in het concept van een gemeenschap die wat
voor de wereld en voor elkaar kon betekenen.
Waar hij niet van hield waren conflicten. En die waren er de laatste
jaren in onze kerk en daar heeft hij heel erg onder geleden en ook
van wakker gelegen,
ik had hem dat zo graag bespaard!
Wij als PKN kerk willen Harry bedanken voor het vele werk wat hij
voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan, wat hij als mens voor
ons heeft betekent. Wij wensen de kinderen en de kleinkinderen
en verder alle mensen die hem dierbaar waren veel sterkte met
het verdriet om het verlies van Harry. We hopen dat zij zich kunnen warmen aan de mooie herinneringen en gesprekken die ze
met hem hadden. Ik wil afsluiten met een lied wat Harry veel en
graag gezongen heeft en wat we altijd in onze kerk zingen met het
aansteken van de paaskaars in de paasnacht,

Licht dat ons aanstoot in de morgen.
Voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht, dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt,
Waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Diaconaal jaardoel 2021
De Delta voor Indonesië.
Beste mensen,
Dit jaar gaan we vanaf januari 2021 tot de 40-dagentijd 2022 elke
laatste zondag van de maand aandacht besteden aan het jaardoel
van de ZWO-classis De Delta.
Dit unieke samenwerkingsproject zorgt ervoor dat heel Zeeland
zich gaat inzetten voor 3 kerk in actie projecten in Indonesië.
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp.
In de sommige gemeenten hebben ze vaak een kleine ZWOcommissie van meelevende gemeenteleden en 1 diaken.
Deze commissie valt onder de diaconie en wij hebben al lange tijd
geen commissie die hierin actief is. Het leek ons dan ook een goed
idee om via ons jaardoel toch iets te doen op het gebied van ZWO.

De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar?
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta
met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn!
Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta
(maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water
te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan.
Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden.
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is
de geschiedenis.
In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden.
Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn.

Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten.
En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!
Projecten
De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië:
Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
Sterke vrouwen in de kerk op Papoea

Meer informatie kunt u lezen op de website van kerk in actie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onzethemas/delta-voor-indonesie/
Wij zorgen dat er in beide kerken folders liggen waar de bovengenoemde projecten worden uitgelegd. U kunt deze vrij meenemen!
Voorafgaand aan de collecte zullen wij uiteraard een korte toelichting geven. Helpt u ons mee?
Namens de diaconie,
Paul Koelewijn

Interview met mevrouw T. Nieuwelink-Oppeneer
Eerste vraag: vertel in het kort iets over uzelf, uw afkomst en wat
voorbetekenis de kerk in uw jeugd had?
Ik ben in 1927 geboren in Sluiskil op Kanaalzicht en kom uit een
gezinvan vier personen. Mijn vader was Nederlands Hervormd en
mijn moeder was Oud-gereformeerd. Mijn zus en ik gingen naar de
openbare school, waar je ook catechisatieles kon volgen.
Mijn zus en ik hebben ook op de zondagsschool gezeten.
Wij gingen in Sluiskil naar het oude kerkje aan het kanaal. In dat
oude kerkje heb ik belijdenis gedaan en ik ben er getrouwd met
mijn man Jas. Dat was bij dominee Starrenburg. Het was een aardige dominee, maar hij wilde geen kinderen dopen. Hij was voor
de volwassendoop, daarom moest hij eerder weg.
Zijn opvolger was dominee Cupedo die zich sterk maakte voor de
bouw van een nieuwe kerk. Het oude kerkje was gesitueerd langs
het kanaal met aan de achterkant een modderleiding waardoor het
gebouw wegzakte. Slager Jan Leys, Piet Meeuwsen en Adrie Kooman, die de stenen voor de bouw van de nieuwe kerk mocht leveren, hebben veel gedaan voor de nieuwe kerk. Ds. Cupedo heeft
ook een boekje geschreven over de bouw van de kerk.
Mijn vader ging niet naar de kerk, mijn moeder ging vaak op zondagmorgen naar haar eigen kerk van de Gereformeerde gemeente
in Terneuzen en soms ook ‘s middags naar de Hervormde kerk in
Sluiskil bij ds. Cupedo, want zo zei ze, hij preekt uit zijn hart!
Ik mocht zelf mijn opleiding kiezen van mijn ouders. Ik besloot om
naar de MULO in Terneuzen te gaan. en ik leerde ook steno en typen en volgde een cursus boekhouden.
Drie jaar heb ik bij Shell in Terneuzen gewerkt. Iedere dag op de
fiets heen en weer, zo reed ik ook op Dolle Dinsdag naar huis. De
Duitsers waren aan het terugtrekken vanuit Frankrijk. Ik moest als
jong meisje vanaf de Hoekse brug in Terneuzen, daar was het kantoor van Shell, alleen op de fiets naar huis.

Ik kwam toen een hele lange stoet met allemaal soldaten met
paarden en karretjes tegen, dat was heel angstig. Het was een
stuk waar geen huizen stonden, ik heb toen heel hard op de fiets
gebeden: Heertje laat mij veilig thuis komen!!! Gelukkig is er niets
gebeurd, want voor hetzelfde geld hadden zij je fiets afgepakt.
Na de oorlog ben ik voor mijn vader gaan werken in Sluiskil omdat
hij mij nodig had vanaf 1946 tot 1948. Ook bij de PZEM centrale
heb ik nog 3 jaar gewerkt. Daarna ben ik getrouwd.
Mijn man Jas kwam uit Hoek en daar zijn wij drie jaar blijven wonen. Ad is daar geboren. Mijn vader werd ziek en is in 1958 gestorven. Toen zijn wij in de zaak gegaan. Ik heb daar altijd de administratie gedaan.

Wat voor betekenis heeft de kerk nu in uw leven?
Na het overlijden van mijn man heeft de kerk veel voor mij betekent. Ik werd goed opgevangen en dat heeft mij er bovenop geholpen! Ik deed mee in de bloemenclub, hielp met de administratie
samen met Nico Willeboordse. Ik had dit voor een jaar overgenomen, net voor de fusie, van Piet Bakker die er mee stopte.
Nico had voor mij alles op de computer gezet, maar ik kon er niet
mee werken, op mijn tachtigste heb ik nog computerles gevolgd.
Ook de koffiedienst en het helpen met het versieren van de kerk
voor het Kerstfeest deed ik heel graag. Nu, tijdens de Corona, heb
ik besloten om thuis via de tv kerkdiensten te volgen. Ik kijk dan
naar de EO of Omroep Zeeland of via de laptop naar de diensten in
Oostburg waar mijn nicht op het orgel speelt.

Wat zou u graag anders zien in onze kerkdienst en kerk gemeenschap?
Dat we na de Corona periode weer kunnen koffiedrinken en dat
het weer net zo gezellig wordt als voorheen.

Wat waardeert u aan onze kerkdiensten en kerkgemeenschap?
Vriendschappen!!
En de koffieochtenden met ds Annemarie van Andel en de fietstochtjes en uitstapjeskerk.

Wij maakten o.a. uitstapjes naar de R.K. kerk in Zelzate om naar
een tentoonstelling van de hongerdoeken te gaan kijken. Met de
leeskring kwamen wij thuis bij verschillende gemeenteleden in Philippine, Sas van Gent en Sluiskil waardoor je elkaar ook beter leerde kennen. Door de contacten in de kerk heb ik mooie reizen kunnen maken met Ebrina van Cadsand.
Toen ik 80 jaar was zijn we naar Israël geweest met dominee Roel
Wasterval.
De Mozes reis, die toen werd georganiseerd en begeleid door dominee Roel Wasterval en dominee Henk van de Berg heb ik gedaan
toen ik 82jaar was. Ik ben toen in Egypte, Jordanië en Syrië geweest.
De oude stad Petra in Jordanië was heel indrukwekkend en ik heb
met Geertje de Die door Damascus gelopen, als je nu die beelden
van een verwoest Damascus ziet, verschrikkelijk!! Wij zijn toen in
een hele grote moskee geweest en kregen toen zo’n lange jurk
aan.
Zonder de kerk had ik deze reizen niet gemaakt. Waar ik ieder jaar
ook zo van genoot was de kerstsamenzang. Ik waardeer ook het
koffiedrinken samen na de dienst en hoop dat dit weer snel terug
mag komen. De startzondag in september vond ik erg leuk. Piet
Moret zorgde dan voor de bus.
Ik heb veel mooie herinneringen aan de kerk.

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

Paascollecte
Het goede leven - Bloeien in Gods licht
Het is bijna Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Een feest om
groots te vieren als gemeente van Christus, want door Zijn opstanding mogen wij bloeien in Gods licht. Dat geeft ons leven zin en
geeft ons kracht om er voor andere mensen te zijn.

Als gemeente mogen we telkens weer getuigen van Gods liefde
voor mensen.
In deze coronatijd willen we deze boodschap van hoop delen met
de mensen om ons heen. Voorgangers, ambtsdragers en vele vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in. Tijdelijk met online vieringen en zo mogelijk doordeweekse ontmoetingen. Met
kaarten en bloemen bemoedigen we hen die een steuntje in de
rug nodig hebben.
Om dit als gemeente te kunnen doen, is er naast de vele vrijwilligers die zich met liefde en tijd inzetten, ook geld nodig. Daarom
vragen we u om ons gemeentewerk te steunen met een extra gift
om nu en als straks de coronabeperkingen voorbij zijn, waardevolle activiteiten in onze gemeente mogelijk te maken.
Geef in de paascollecte.
We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

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

Extra collecten maart en april
7 maart
Zending Colombia
Jeannet Bierman: theologiedocent in Colombia. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in
Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar
studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo
rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met
hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

14 maart
Binnenlands diaconaat
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven
van generatie op generatie.
Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme
jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en
hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun
je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel.
21 maart
Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesië
Een beter inkomen voor Javaanse Boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt
de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten.
Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende
geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
28 maart
Palmpasencollecte
Jong Protestant PaasChallenge
Ontdekken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent het
paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor
Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei
opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw
leven mogelijk is.

4 april
Werelddiaconaat Zuid-Afrika
Een toekomst voor kansarme kinderen
Veel zwarte jongeren in de ZuidAfrikaanse stad Pretoria groeien op
in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen
maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een
organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder
worden en kans maken op een
beter leven.
25 april
Binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger
dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun
bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk
in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten
voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld
muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
2 mei
Jong Protestant
Kerk als thuisplek voor jongeren.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien,
geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Verjaardagsfonds Philippine
De jaarwisseling ligt weer achter ons en dus wordt het weer tijd
om de balans van ons verjaardagfonds op te maken.
Onze medewerkers zijn er weer druk mee bezig geweest.
Van harte bedankt voor de tijd die jullie daarvoor hebben vrij
gemaakt. De opbrengst bedroeg dit jaar 262,06 euro.
Alle geefsters en gevers van harte bedankt.
Ook in 2021 hopen wij op dezelfde wijze door te gaan en hopen op
uw aller medewerking.
dvn

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

Eigenaar gezocht
Na de dienst van 1 november 2020,
De gedachtenis der Namen, is dit boek
in de kerk in Sluiskil blijven liggen.
Ondanks meerdere pogingen is de eigenaar nog niet bekend.
Wie kan ons helpen om dit mooie boek
op de juiste plaats te laten komen ?
Geef het a.u.b. door aan een kerkenraadslid, dan zorgen wij ervoor.

Verjaardagen
75 jaar
28-4-2021
Dhr. S.J. van Harn
Isabellahaven 2, 4553PD Philippine
80jaar
2-3-2021
Mevr. G.M.A. de Die - Garskamp
Buitenweg 1, 4551AA Sas van Gent
85 jaar
19-4-2021
Dhr. J.C. de Witte
Nieuwe Kerkstraat 35, 4541ED Sluiskil
---------------------------------------

Huwelijksjubileum
50 jaar
31-3-2021
fam. H. van de Berg
Kerkdreef 17, 4571GH Axel
60 jaar
20-4-2021
fam. A.J.J. de Groote
Landstraat 5, 4541GB Sluiskil
---------------------------------------

Overleden
31-12-2020
Dhr. H.C.A. van Quekelberghe
Poelstraat 16, 4551BP SAS VAN GENT

Aktie kerkbalans

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

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
Canadalaan 58
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 AL 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

