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Erediensten 

        Juli 

  

 

Zondag    4 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. G. Rijke  

Zondag   11 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. E. Maassen      

Zondag   18 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. M. van Manen 

Zondag   25 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. M. Wisse 

 

       Augustus 

Zondag    1 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. C.de Beun  

Zondag    8 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. J.H. Brouwer 

Zondag   15 Sluiskil           10.00 uur 

        mevr. K. Keasberry 

Zondag   22 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. C.de Beun  

Zondag   29 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. G. Rijke 

 

             September 

Zondag    5 Sluiskil      10.00 uur 

        ds. M. van Manen 



Bij Johannes 6: 1-15 
 

Het verhaal in Johannes 6 is bekend: het teken van het brood. 

Het is een mooi, hartverwarmend verhaal.  

Maar wanneer we lezen over de grens van de aangegeven  

perikoop, komen we in een andere sfeer terecht.  Over het 

prachtige tafereel van de picknick in het groene gras valt opeens 

een schaduw van suspense.  

In hoofdstuk 5 vertelt Johannes dat, na een genezing door Jezus, 

de joodse leiders tegen hem opstaan en het plan opvatten hem 

te doden. Ook geeft Johannes in hoofdstuk 5 een rede van Jezus 

waarin hij zijn visie uiteenzet tegenover die van de joodse lei-

ders.  

En in het vervolg op de lezing uit hoofdstuk 6 volgen opnieuw 

uiteenzettingen van botsende meningen en er is een merkwaar-

dige passage over de leerlingen in het schip die Jezus zien voor-

bijlopen over het meer en door angst bevangen raken.  

Deze versie van Johannes over de ontmoeting op het meer is 

tamelijk spookachtig.  

Te midden van dit alles dus het verhaal over de vijf broden en 

twee vissen die voedsel zijn voor velen.  

Een tekenhandeling van Jezus, maar hoe wordt deze handeling 

verstaan? Wordt ze wel verstaan? De mensen eten tot ze verza-

digd zijn. Dat is natuurlijk mooi. Maar beseffen ze welk voedsel 

hun wordt geboden?  En willen ze dat voedsel aannemen? Laten 

ze Jezus, het levende brood, toe in hun bestaan, in hun leven 

van ziek en zeer? 

 

Het verhaal over de broodvermenigvuldiging bij Johannes is te 

lezen als een verhaal over het avondmaal, de eucharistie.  

En hoe moeizaam is de verhouding niet van de kerk met dit sa-

crament? In onze protestantse kerk lijken we er nog altijd niet 

goed raad mee te weten.  



Wat is de betekenis van dit sacrament en beseffen en beleven we 

dit? En wíllen we dit weten en van harte vieren?  

De praktijk wijst uit dat de vieringen waarin de tafel wordt aange-

richt schaars zijn. In de rooms-katholieke kerk bestaat schroom om 

het sacrament van de eucharistie met gelovigen uit andere tradi-

ties te delen. Ook niet makkelijk.  

Weten we als kerk wat we doen als we dit sacrament vieren?  

Willen we het weten? 

 

De evangelist Johannes zet het verhaal over de broodvermenigvul-

diging in een context vol dreiging en onbegrip.  

Maar het gebéurt wel: het brood en de vis worden gebroken en 

gedeeld en er is genoeg voor allen en nog over.  

Ondanks dreiging en onbegrip gaat Gods koninkrijk in op de ge-

schiedenis van de mensen en de wereld.  

Te midden van de scheuren en brokstukken van ons leven licht zijn 

aanwezigheid, zijn betrokkenheid op.  

Misschien dat dit besef ons helpen kan bij onze bezinning op het 

vieren van eucharistie en avondmaal. 

 

  M.J. Wisse 

3 Dat wij uit de dood 

opstaan om te leven, 

etend van het brood 

dat Hij heeft gegeven 

midden in de dood. 

 

6 Wees voor ons de wijn, 

dat wij van U drinken. 

Wees voor ons de pijn, 

dat wij in U zinken, 

dat wij in U zijn.  (lied 566) 

1 Midden in de dood 

zijn wij in het leven, 

want Een breekt het brood 

om met ons te leven 

midden in de dood. 

 

5 Jezus, uit de dood 

opgestaan tot leven, 

wees voor ons het brood, 

dat wij in U leven 

midden in de dood. 



Vanuit de kerkenraad. 
 

Op woensdag 19 mei 2021 hadden we onze tweede kerkenraads-

vergadering na de herstart van de erediensten per 14 maart 2021. 

 

Ook nu hebben we kort terug gekeken naar de erediensten tijdens 

de achterliggende periode na de herstart. Als kerkenraad zijn we 

zeer blij met de opkomst van u gemeenteleden en ook onze harte-

lijke dank voor de wijze waarop u de preventiemaatregelen respec-

teert en nakomt. Het verlangen naar verdere uitbreiding van ere-

diensten met gezamenlijk zingen en koffie na afloop van de dienst 

is begrijpelijk groot.  

Zo het er nu naar uitziet zal dit eind juni weer mogelijk zijn.  

Een nieuwe stap naar een ‘bevrijding’ van de noodzakelijke maar 

soms lastige coronamaatregelen.  

Middels een nieuwsbrief zullen we steeds tussentijds berichten. 

 

Roosters gastpredikanten en (gast)organisten. 

Dankzij de inzet van Paul Koelewijn en Paula van Harn is het roos-

ter voor het jaar 2021 zo goed als compleet ingevuld. Door ver-

schillende oorzaken was er sprake van hier en daar een ‘blanco’ 

zondag. Met volle energie steeds opnieuw onze gastpredikanten 

benaderen en hetzelfde richting  onze (gast) organisten levert dit 

mooie resultaat op.  

Hartelijk dank aan Paul en Paula maar zeker ook aan de predikan-

ten en organisten voor hun medewerking.  

Zonder u allen geen erediensten. 

 

Cantorij. 

Een woord van dank voor de leden van de cantorij is zeker op zijn 

plaats. 



Ze hebben hun uiterste best gedaan om binnen de mate van het 

mogelijke onze kerkdiensten muzikaal te ondersteunen in samen-

werking met Piet Hamelink. 

Op vrijdag bij elkaar komen om te oefenen onder leiding van Piet 

en dan op zondag de uitdaging om met een beperkt aantal leden, 

ook nog op een lastige onderlinge afstand van elkaar, met zang de 

eredienst ondersteunen. 

Hartelijk dank voor jullie prestaties en binnenkort zullen we daar 

nog op passende wijze bij stil staan.  

 

Actie Kerkbalans 2021.  

Stand van zaken actie kerkbalans 2021 per 14 juni 2021. 

Onderstaand het overzicht van de vrijwillige bijdragen 2021: 

Toezeggingen     2021 t/m 14-6:  € 22.603 

Ontvangen over 2021 t/m 14-6:  € 14.851 

Onze hartelijke dank voor uw aller (financiële) medewerking tot nu 

toe. 

 

Kinderopvang nevenruimte kerkgebouw Philippine. 

Per 1 mei 2021 heeft de oplevering door de kinderopvang plaats-

gevonden. In dit gesprek hebben we ook de eindafrekening met 

elkaar vastgesteld en aanvullende zaken met elkaar afgesproken 

zoals sleuteloverdracht en dergelijke.  

 

Verkoop kerkgebouwen Philippine en Sluiskil. 

Zoals in de nieuwsbrief van mei jl. is aangegeven is er serieuze be-

langstelling voor het kerkgebouw te Philippine. Uit een gesprek, 

door een vertegenwoordiger van de kerkenraad, met de potentiële 

kopers is gebleken dat ze met ‘respect’ voor de historie van kerk-

gebouw en gemeente samen met de kerkenraad willen bekijken 

hoe dit bij een koop vorm en inhoud te kunnen geven. Eind juli 

2021 is de verwachting dat er meer duidelijkheid zal komen ten 

aanzien van een volledige haalbaarheid van hun plannen.  

Zodra relevant zullen we hier verder over communiceren. 



Kascommissie jaarrekeningen 2020 kerkbeheer en  

diaconie. 

 

Mevrouw Suzie Eggebeen en de heer Wim Westbroek hebben dins-

dag 8 juni 2021 als leden van de kascommissie de jaarrekeningen 

2020 van kerkbeheer alsook diaconie gecontroleerd. 

Beide jaarrekeningen zijn hieraan voorafgaand voorlopig vastge-

steld door de kerkenraad. 

De kerkenraad was vertegenwoordigd in de persoon van Albert van 

Leeuwen en ook onze administrateur Ina Verpoorten was hierbij 

aanwezig.  

Naast de formele controle is er dit jaar ook een officiële verklaring 

van de kascommissie nodig, die samengesteld is uit een aantal in-

houdelijke vragen.  Aan de hand van deze vragen door de kascom-

missie gesteld, hebben Ina en Albert antwoorden kunnen geven of 

aan kunnen geven waar dit in de jaarcijfers is terug te vinden. 

De leden van de kascommissie hebben hun instemming gegeven 

ten aanzien van de samenstelling van beide jaarrekeningen en de 

verklaringen vervolgens ondertekend. 

De jaarrekeningen kunnen nu officieel worden gepubliceerd en toe-

gezonden aan de CCBB voor hun bevindingen. Op de website wor-

den de ANBI versies gepubliceerd. 

Onze hartelijke dank aan Suzie en Wim voor het door hun gelever-

de werk. Leuke bijkomstigheid was dat Wim zijn Praktijkdiploma 

Boekhouden (behaald in 1942) had meegenomen om zijn deskun-

digheid als cie. lid te bevestigen! 

 

Op de eerstvolgende gemeenteavond zal deze jaarrekening nog 

worden toegelicht. 

 

 



Gevraagd vrijwilliger voor het bezorgen van ons gemeen-

teblad de Schakel in een wijk binnen Sas van Gent. 

 

In verband met het afscheid van Jan de Braal zijn we op zoek naar 

een vrijwilliger die 1 x per 2 maanden een aantal Schakels in een 

van de wijken in Sas van Gent wil rondbrengen. Een gezonde en 

nuttige wandeling! U kunt zich opgeven via een email aan de scri-

ba scribapss@protestantsegemeente.nl Waarvoor op voorhand 

hartelijk dank. 

 

Kerkenraadsbesluiten vergadering 19 mei 2021. 

1. Kerkenraad stelt jaarrekening 2020 Kerkbeheer vast, onder 

    voorbehoud goedkeuring kas cie. 

2. Kerkenraad besluit naar aanleiding van het stoppen van Jan de 

    Braal om de kopieerapparatuur en papiervoorraden onder te  

    rengen in een van de nevenruimte van het kerkgebouw Sluiskil. 

3. Kerkenraad stelt notitie evaluatie beleidsplan 2020-2021 en ver-   

    kenning 2020-2023 vast. 

4. Kerkenraad stelt vacature open en proces vast voor opvolging  

    van diaken Adri de Bruijne. 

 

 

 

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden. 

mailto:scribapss@protestantsegemeente.nl


Lief en Leed 
 

We beginnen met het lief. 

De meeste mensen in de kerk hebben hun vaccinaties gehad! 

Dat is goed nieuws en hopelijk mogen we straks ook weer samen 

zingen en koffiedrinken met inachtneming van de anderhalve me-

ter. 

Jan en Mien de Braal zijn verhuisd naar de Veste in Terneuzen en 

het begint voorzichtig een beetje te wennen. 

Ze zijn nu wel veel dichter in de buurt van de kinderen en de zorg 

voor Mien. 

Pit Trap is geopereerd aan haar knie en is nu aan het revalideren, 

hopelijk gaat het herstel stapje voor stapje beter, maar ze is nog 

niet pijnvrij. 

Een kaartje is altijd welkom. 

Iedereen een fijne zomer gewenst, nu we straks weer samen koffie 

kunnen drinken na de kerk en elkaar kunnen ontmoeten denk ik 

dat we de lief en leed rubriek ook kunnen stoppen omdat we het 

lief en leed weer met elkaar persoonlijk kunnen delen. 

Maar als jullie daar anders over denken laat het me weten 

 

Paula van Harn 

 

 

 

 

 



 

Beste mensen, 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat ik mij genoodzaakt zag om te 

stoppen met het leiden van kerkdiensten omdat de voorbereidin-

gen te zwaar werden. In januari van dit jaar werd ik bovendien op-

nieuw getroffen door een beroerte.  Dat maakte ook de ‘gewone’ 

gang naar de kerk moeilijk, nog afgezien van het feit dat Marthe 

en ik in corona-tijd tot de risicogroep behoorden, terwijl wij lange 

tijd hebben moeten wachten op vaccinatie. Reden genoeg voor 

ons om heel voorzichtig te zijn. 

Ik heb intensief gerevalideerd in Goes en Terneuzen, dankbaar 

voor heel bekwame, jonge therapeuten. U merkt dat misschien ook 

wel: ze worden tegenwoordig steeds jonger! Maar wij niet….. 

Ik merk dat ik nog altijd slecht loop maar daar wordt aan gewerkt: 

aan mijn linkerbeen, net als aan mijn linkerarm.  Ik ben nog snel 

vermoeid. Ik heb moeten leren dat het hart van revalidatie niet is: 
oefenen, maar rust houden. 

U leest het: zo komt Jan Splinter door de zomer!  

Wij willen alle mensen die ons een kaartje gestuurd hebben harte-

lijk bedanken! Ik besluit met de vaststelling dat het mij inmiddels 

wel beter gaat, al houdt het nog niet over. 

 

Met een hartelijke groet, 

Marthe en Dick Stap 



Interview met Dick en Cobi van Nes 
 

Wat voor betekenis had de kerk in jullie jeugd? 

 

Dick: De kerk was een heel belangrijk bolwerk in de gemeenschap 

van Alblasserdam waar ik woonde. 

Er waren veel kerken en het was standaard om naar de kerk te 

gaan, maar ik had een grootvader die niet erg kerks was. 

Hij zei: dat zo iemand als Jezus heeft geleefd, daar geloof ik niets 

van. 

Mijn grootmoeder daarentegen ging twee keer per zondag naar de 

kerk. Ze moest daarvoor een halfuur lopen. Van lieverlee kwamen 

er wat meer katholieke mensen wonen. Ook kwam er een klein ka-

tholiek kerkje in Alblasserdam. 

Er werd in die tijd bij de protestanten het woord roomsen gebruikt 

voor katholieken, en niet altijd positief. 

Ik vond dat nogal moeilijk. 

Ik vroeg aan mijn vader: Komen die roomsen ook in de hemel? 

Mijn vader zei direct en volmondig  ja! En dat stelde me gerust. 

Op zondag hadden wij na de kerkdienst de jongelingsvereniging, 

en om de beurt moest een bijbelstuk worden voorbereid. Er kwa-

men daar ook jongens die nooit naar de kerk kwamen.  

Mijn vader was hoofd van de Christelijk Nationale school.  

Er waren strenge sterke stromingen die wilden dat het een Her-

vormde school werd. 

Mijn vader zei: als jullie dat willen dan ga ik weg. 

Ik werd ouder en er werd van je verwacht dat je belijdenis des ge-

loofs ging afleggen. Mijn vader was toen al gestorven. Ik las dat 

door belijdenis te doen je alleen zalig kon worden. 

Ik geloofde daar niet in, ik kon daarop geen ja zeggen.  Ik heb 

nooit belijdenis gedaan. 

Mijn moeder vond dat verschrikkelijk.  



Heb uw naaste lief als uzelf is het enige waar ik in geloof en verder 

geen gezeur. 

Dick: Mensen die arm zijn of afhankelijk van hulp van anderen 

worden via het geloof vaak een beloning in het vooruitzicht gesteld 

waar ze zich aan vastklampen. Daar heb ik ook moeite mee. Zoals 

een Syrische vrouw die na de bombardementen in Gaza zei: God 

heeft ons de overwinning gegeven!? 

Cobi zegt dat zij wel steun heeft aan bidden.  

Het geeft mij van binnen rust.  

Cobi: Mijn ouders waren erg vrij en niet zwaar godsdienstig.  

Wij woonden in de polder aan een dijk bij Overschie. 

Mijn vader was boer en tuinder. 

Ik ben geboren aan het begin van de tweede wereldoorlog als 

jongste van vier, niet zo’n fijne tijd voor mijn moeder om zwanger 

te zijn, een kindje is voor ik werd geboren doodgereden, dus ei-

genlijk waren we met 5 kinderen. 

Aan de dijk waar wij woonden was een schooltje met de Bijbel en 

op zondag kwam in dat schooltje ook een dominee uit Overschie 

preken. 

En boer Spijker was organist en speelde met dikke vingers op het 

orgel, ik zie het nog zo voor me, de vrouwen zaten rechts en de 

mannen zaten links. 

Het was een Ned. Herv. Kerk. Mijn vader zat in het schoolbestuur.  

Soms gingen wij met koets en paard naar de grote kerk in Over-

schie, maar ook wel met de auto. 

Toen Cobi puber was ging zij naar de grote kerk in Overschie. De 

jongens die mochten collecteren lieten vaak de hengel met collec-

tezak bij een meisje even wat langer op schoot liggen, als ze haar 

leuk vonden! 

In Overschie ging ik naar de meisjesclub en naar catechisatie. Vra-

gen en antwoorden uit het boekje Kort Begrip moesten uit het 

hoofd worden geleerd. Na catechisatie kon je door naar de belijde-

nis catechisatie. Ik zag dit als een soort diploma van de kerk. 



Ik was ook erg zenuwachtig toen ik voor het eerst aan het Avond-

maal mocht deelnemen. Vooraf werd een vraag door de dominee 

gesteld waarop ze ja moest zeggen. Zij dacht is dit nu alles? 

De moeder van Cobi was actief in de kerk door mee te helpen met 

de Kerstviering. We kregen een boekje van W.G. van der Hulst en 

een sinaasappel. Ook werd er chocolademelk uitgedeeld. 

De tweede wereldoorlog was een angstige tijd voor zowel Cobi als 

voor Dick 

Als vierjarig meisje zag zij een gebombardeerde stad Rotterdam 

vanuit een taxi en dat maakte op haar een diepe indruk. 

Thuis bij Cobi hadden zij onderduikers en er kwamen veel mensen 

bij hun aan de deur uit Rotterdam die honger hadden om eten vra-

gen. 

Dick vertelt, er was dicht bij ons huis een nieuwe brug bij Alblas-

serdam die de Duitsers strategisch van groot belang vonden als 

rechtstreekse verbinding met Rotterdam. Er werd daar bij die brug 

zwaar gevochten. Daardoor ging onze lagere school, waar mijn va-

der Hoofd van was en ons huis wat er naast stond voor een groot 

gedeelte in vlammen op. 

De Duitsers trokken door de straten al zingend: Wir fahren gegen 

England, waarna wij als jongens zongen: Plons plons plons!  

De schooljeugd werd ook ingeschakeld om de verzetskrant Trouw 

rond te brengen. 

Na de oorlog stierf de vader van Dick toen hij in de laatste klas van 

het gymnasium zat vlak voor zijn eindexamen. Door alle emoties 

was hij genoodzaakt om een jaar later examen te doen.  

Daarna moest hij in militaire dienst. Na 18 maanden was hij wacht-

meester geworden bij Radar waar hij een gespecialiseerde techni-

sche opleiding kreeg voor wachtmeester omdat hij een gymnasium 

B diploma had. 

Na zijn diensttijd had hij geen zin meer om zes jaar op de school-

banken in Wageningen te gaan zitten, waar hij eigenlijk in eerste 

instantie naar toe wilde. 

Een andere manier werd gezocht en gevonden. 



In Amsterdam was een school voor tropische landbouw 

(suikerschool) die in eerste instantie als opleiding bedoeld was om 

in Indonesië( Nederlands Indië) op de suikerplantages te gaan 

werken. Zo ben ik in de suikerindustrie terecht gekomen. 

Mijn stage periode van de suikerschool heb ik doorgebracht in 

Zwitserland in Aarberg.  

Daar is mijn liefde voor de bergen ontstaan . 

Daarna was mijn eerste plan was om bij de Suikerfabriek in Put-

tershoek te gaan werken, ik kon dan thuis blijven wonen en mijn 

moeder bijstaan. 

Maar dat liep toch anders, eerst ben ik vier jaar gaan werken voor 

TNO. Ik werkte daar mee aan een onderzoek naar de drinkwater-

kwaliteit van Rotterdam waar ze een groot probleem hadden door-

dat er een vieze chloorsmaak aan het water zat. 

Daarna ging ik werken bij de suikerfabriek in Roosendaal. Er werd 

op een bepaald moment een beroep gedaan op experts, om na de 

campagne, een suikerfabriek in Perzië, waar de Sjah nog aan de 

macht was, op te starten. Ik heb dat toen gedurende vijf maanden 

gedaan. 

Cobi en Dick hebben elkaar leren kennen tijdens een jongerenreis 

van een christelijke reisvereniging naar Zwitserland. Zij zaten sa-

men in een trein naar Davos en Cobi viel voor de blauwe ogen van 

Dick. 

Cobi is na de middelbare school gaan werken bij de boekhouder 

van haar vader maar ze was dit snel beu. Zij is toen een tweejarige 

paramedische opleiding gaan volgen in den Haag voor doktersas-

sistente. 

Daarna heeft ze in het ziekenhuis Eudokia in Rotterdam gewerkt bij 

een internist en een cardioloog. Het was heel leuk afwisselend 

werk. ECG afnemen en maag-darm onderzoeken begeleiden. Ze 

heeft het jaren met veel plezier gedaan. 

Nadat Dick en Cobi waren getrouwd gingen zij in Willemstad wo-

nen en werkte Dick bij de Suikerfabriek in Roosendaal en Zeven-

bergen Daar zijn ook hun kinderen Jaap en Janneke geboren. 



Dick werd daar voorzitter van het schoolbestuur en Cobi  

zong in de cantorij van de Koepelkerk. Hun kinderen zijn in deze 

mooie kerk ook gedoopt. Cobi deed daar de kindernevendienst en 

later jeugdwerk met Handenarbeid en Disco 

Nadat de fabriek in Zevenbergen werd gesloten werd Dick bedrijfs-

leider in Sas van Gent. Het was bekend dat op termijn deze fabriek 

ook zou worden gesloten. Alles moest min of meer worden afge-

bouwd, dat was lang niet altijd leuk werken. 

Zo kwamen ze eind 1989 in Zeeuws- Vlaanderen terecht en gingen 

in Philippine wonen. 

In de kerk te Philippine werden zij met open armen ontvangen. 

Cobi sloot zich aan bij de kindernevendienst en daarna bij het 

kerkkoor. 

Ook werden ze er de drijvende krachten bij het organiseren van 

het schoonmaken van de kerk met als hoogtepunt het poetsen van 

het koperwerk, dat gaf veel voldoening en was vooral heel gezellig. 

Dick was mede organisator van de wafelfeesten. Hij beheerde de 

wafelijzers en repareerde waar nodig.  

Dick: wat ik ook zo goed aan het wafels bakken en verkopen in 

Philippine vond was dat ook gemeenteleden uit Sas van Gent en 

Sluiskil meehielpen om de kas te spekken. 

Dick haalt ook al vele jaren oud papier op, waar al heel wat geld 

voor de kerk mee is verdiend. 

Dick is ouderling kerkvoogd geweest gedurende lange tijd en met 

Cobi samen heeft hij de kosterdienst voor de kerk van Philippine 

van Jan en Mien van Zanten overgenomen. 

Cobi zorgde samen met anderen voor de bloemen in de kerk in 

Philippine, op Hemelvaartsdag stond er altijd een uitbundige bos 

fluitenkruid op de avondmaalstafel die de wolk waarachter Jesus 

verdween moest symboliseren. 

Ze was dan al vroeg in de polder te vinden want fluitenkruid moet 

je vers plukken. 

 



 Welke betekenis heeft de kerk nu in je leven? 

Cobi: Het gevoel van verbondenheid heb ik wel altijd gevoeld en 

heel fijn gevonden maar dat is wel verminderd sinds de onenigheid 

in onze gemeente.  

Dick zou graag zien dat de uitstraling naar de seculiere gemeen-

schap groter was. Vroeger hielp de wafelbakkerij tijdens de Mos-

selfeesten daarbij en had je ook als kerk meer contact met het 

dorp. 

Dick brengt al sinds jaar en dag maaltijden voor tafeltje dek je 

rond en Cobi deed ouderenwerk, en las de kindjes voor in de peu-

terspeelzaal, zo probeerden ze zelf iets te betekenen voor anderen 

Dick is ook al vele jaren gids in het verdronken land van Saeftinge. 

 Wat zou je graag anders zien in onze kerkdienst en kerkge-

meenschap? 

Ik zing elke zondag met veel plezier in de cantorij maar zou graag 

weer naast andere gemeenteleden in de kerk willen zitten 

Dick: ik mis ook het zingen. 

Als het samen zingen en het koffiedrinken na de dienst terugkomt, 

met de gesprekken na de dienst dan kan het oude gevoel ván ver-

bondenheid misschien weer terugkomen, daar hopen we op. 

 Wat waarderen jullie aan onze kerkdiensten en kerkgemeen-

schap? 

Cobi: ik kan niet veel meer opnoemen, het takelt alleen maar af 

Vroeger gingen we nog we nog wel eens een middagje uit met een 

bus van Piet Moret en aten we daarvoor gezamenlijk een broodje. 

Zij heeft wel hoop en dat is het belangrijkste, weer contact met 

elkaar mogen hebben. Wij hopen op meer verbondenheid en op 

weer meer mensen in de kerkdiensten. 

 

Dit was voorlopig even het laatste interview, na de zomer gaan we 

kijken of we er mee doorgaan. 

Iedereen die hier aan meegedaan heeft wil ik hartelijk danken. 

Paula van Harn 



  Extra collecten Juli augustus 

4 juli  

Binnenlands diaconaat  

Actie Vakantietas:  

Zomerpret voor kwetsbare kinderen. 

 Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, 

terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken.  

Wat duurt een zomervakantie dan lang!  

Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoed-

bon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra 

welkom.  

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze 

rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.  

Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie 

kinderen in armoede helpt. Ook hieraan werkt  onze diaconie mee. 

 

 

15 augustus 

Kerk in Actie Zending  

Pakistan Christenen staan sterker in hun geloof  

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakke-

lijk.  

Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en 

geregeld kritisch bevraagd op je geloof.  

Dit maakt veel christenen onzeker.  

Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trai-

ningen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als 

christen staande kunt houden in de maatschappij.  

Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. 

Onder hen zijn veel jongeren!  

 

 

            

 



5 september 

Kerk in Actie Werelddiaconaat  

Ghana Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 

hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden.  

De meesten van hen komen bedrogen uit.  

De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ont-

moedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp.  

Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zo-

als kleermaker, kapper of timmerman.  

Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze 

voorgangers op. 

 

 

 

 

 

U kunt nog steeds kaarten, postzegels, en cartridges inle-

veren! 

 

 

 



    Verhuisd 



   Verjaardagen 
 

95 jaar 

15-8-2021 

Dhr. R.J. Wasterval 

Bachlaan 90, 4536GD  Terneuzen 

 

 

80jaar 

14-8-2021 

Mevr. J.E. de Witte - van IJk 

Nieuwe Kerkstraat 35, 4541ED  Sluiskil 

      

 

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

    Jubilea 
 

50jaar 

6-8-2021 

Fam. J.D. Benjaminsz 

Drostlaan 10, 4541ER  Sluiskil 

 

27-8-2021 

Fam. A.H. Neijt 

Mosselpolderstraat 12, 4553PT  Philippine 



Verjaardag fonds Sluiskil  

  Augustus   €83,25     

  September  €09.56  

  Oktober   €05,00     

  November   €10,00  

  December   €10.00 

  Januari   €37,00     

  Februari   €20,00     

  Maart   €35,00     

  April    €30,00     

  Mei    €21,00 

 

 

 

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

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    Corneel Heymanlaan 10  9000   Gent (B)  

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent (B) 

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 


