Nieuwsbrief Mei 2021.
Erediensten Zondag 16 mei en Zondag 6 juni a.s.
In aanvulling op eerdere publicatie in de Schakel van Mei / Juni 2021.
Zondag 16 mei a.s. is onze pastoraal werker Peter Morée voorganger tijdens de eredienst te
Sluiskil.
Zondag 6 juni a.s. is ds. Pieter Overduin voorganger tijdens de eredienst te Sluiskil.
Beiden diensten stonden in de laatste Schakel nog niet ingevuld.
Dank voor de spontane aanmeldingen.

Evaluatiegesprek Kerkenraad en pastoraal werker.
In de laatste kerkenraadsvergadering van april jl. hebben we als kerkenraad met onze
pastoraal werker terug gekeken op beider ervaringen. Inmiddels spreken we, sinds de start
eind 2019, over in totaliteit een 70 tal contactmomenten met gemeenteleden zowel vanuit
een persoonlijk bezoek dan wel vanuit een telefonisch contact. Uit deze evaluatie zijn er
naast de positieve zaken ook een paar punten van aandacht welke we verder zullen
bespreken in een nog te plannen overleg met de wijkcoördinatoren en onze vrijwilligers.
Het gaat dan vooral over hoe brengen we contact tot stand tussen gemeenteleden en
pastoraal werker en omgekeerd. Via de kerkenraadsleden kunt u uiteraard altijd een
afspraak regelen of rechtstreeks via de persoonlijke gegevens van Peter Morée zoals
aangegeven op blz. 2 van iedere Schakel.

God in de supermarkt.
In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen
gebruiken, en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent niet dat de mensen
alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over de aarde betekent dat we er
verantwoordelijkheid voor hebben, en op een goede manier met de aarde moeten omgaan.
In de gelijkenis over de talenten legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de
dingen die je in beheer hebt gekregen (Matteüs 25:19).
Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders.
In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon.
Telkens staat er: ‘God zag dat het goed was.’ Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd
worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn
geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2).
Tijdens een online workshop op donderdagavond 3 juni gaan we o.l.v. Alfred Slomp samen
in gesprek over hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen in de supermarkt
bewustere keuzes kunnen maken. De workshop heet dan ook “God in de supermarkt”.
De workshop duurt van 20:00 - 22:00 en wordt gehouden via het programma Teams.
Ben je hier niet bekend mee, geen probleem! Geef het dan wel even aan bij je aanmelding.
Het mooiste zou zijn als we vanuit de RING Zeeuws-Vlaanderen vanuit elke kerk
vertegenwoordigd zijn.
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Opgeven kan via: diaconie@pknaxel.nl
Wij hebben per opgave een mailadres nodig, om de link naartoe te kunnen sturen.
Opgeven t/m maandag 31 mei.
Kijk voor meer informatie op www.godindesupermarkt.nl

Kerkgebouw Philippine.
Afgelopen periode hebben we u als kerkenraad geïnformeerd over de stappen die inmiddels
concreet zijn gezet met betrekking tot de verkoop van beide kerkgebouwen.
Voor het kerkgebouw Philippine is er inmiddels een serieus gegadigde. Deze MKBondernemer heeft inmiddels tweemaal een bezichtiging gedaan en verkent nu de
bouwkundige mogelijkheden onder andere met de Gemeente Terneuzen.
Voor het kerkgebouw Sluiskil hebben zich nog geen belangstellenden gemeld.

Vacature kerkenraad.
Binnenkort bereikt ons mede kerkenraadslid Adri de Bruijne de mooie leeftijd van 80 jaar.
Bij zijn aanstelling tot kerkenraadslid heeft hij al aangegeven dat moment te willen stoppen.
Uiteraard respecteren we zijn besluit en zullen u binnenkort nader informeren over het
proces rondom het opvullen van de ontstane vacature.

Jaarrekening 2020.
In bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de volledige jaarrekening van kerkbeheer over het
boekjaar 2020. Graag verwijzen we u naar het verslag van het college van kerkrentmeesters
vanaf blz. 4. Nieuw is dat er vanaf 2020 ook een bestuursverslag binnen voornoemd verslag
is opgenomen na een besluit daartoe door het GCBB.
Graag nodigen wij u uit uw vragen of reacties naar aanleiding van deze jaarrekening 2020 via
e-mail aan de scriba door te geven. Uiteraard zal er zodra dit weer mogelijk is ook nog een
controle door de kascommissie worden uitgeoefend. Hopelijk versoepelen de corona
maatregelen verder op de ingeslagen weg. Deze jaarrekening zal eveneens worden
geagendeerd voor een te houden gemeentevergadering in het 2e halfjaar 2021.

Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad.
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