Nieuwsbrief Augustus 2021.
Afscheid diaken Adri de Bruijne.
Zondag 25 juli jl. hebben we als gemeente afscheid genomen van Adri de Bruijne als diaken.
Bij zijn aantreden in 2019 had Adri al aangegeven rondom zijn tachtigste verjaardag te willen
stoppen met het ambt van diaken. Inmiddels heeft hij deze prachtige leeftijd bereikt en
respecteren we uiteraard zijn besluit om te stoppen. Na afloop van de eredienst heeft de
voorzitter van de kerkenraad Adri toegesproken en namens de gehele gemeente bedankt
voor zijn inzet in de achterliggende periode.
Een bloemetje en een applaus van de gehele gemeente waren hier zeker op zijn plaats.
Wij wensen Adri een gezonde toekomst in de voorliggende jaren.

Vacature diaken/kerkenraadslid.
Inmiddels hebben we vanuit de kerkenraad alle genoemde ‘namen’ van gemeenteleden
uitgenodigd tot een persoonlijk gesprek. Alle vier genoemde gemeenteleden hebben om
persoonlijke redenen hun kandidatuur afgewezen. Daarnaast heeft mevrouw Marleen
Dieleman spontaan aangegeven deel uit te willen maken van de diaconie, maar geen deel uit
te willen maken van de Kerkenraad. Deze functie is volgens de kerkorde mogelijk in de vorm
van diaconaal rentmeester. In de kerkenraadsvergadering van 4 augustus a.s. wordt ze
officieel voorgedragen als diaconaal rentmeester. Aansluitend worden de processtappen
gezet om tot benoeming te kunnen komen. Middels mededelingen voorafgaand aan de
erediensten zullen we u hier van op de hoogte houden.

Verruiming corona preventiemaatregelen.
Zondag 4 juli jl. heeft de cantorij voor de laatste keer in beurtzang met de gemeenteleden
de liederen tijdens de eredienst gezongen onder leiding van Piet Hamelink. De leden van de
cantorij en Piet hebben bijna wekelijks op vrijdagmorgen de liederen van de dan komende
zondag met elkaar geoefend om gereed te zijn voor hun inbreng op zondagmorgen.
Na afloop van voornoemde eredienst hebben we hen mogen bedanken voor hun inzet in de
afgelopen moeilijke periode waarbij zang aanvankelijk helemaal verboden was en later in de
vorm van een cantorij opnieuw mogelijk is gemaakt. Onze dank hebben we samen met u als
gemeenteleden uitgesproken en ondersteunt door applaus en een bloemetje voor alle
betrokkenen.
Inmiddels mogen we weer samen zingen en dat doet eenieder goed!
Wel graag nog uw aller aandacht voor:
*
*
*

1,5 meter afstand is nog van toepassing,
hygiënemaatregelen zijn nog van toepassing,
registratie gemeenteleden is nog verplicht.

Het interne actuele coronaprotocol (versie 5.0) zal in de kerkenraadsvergadering van 4
augustus a.s. worden geagendeerd en vastgesteld.
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Koffie drinken op zondagmorgen.
Iedereen vindt het gezellig en is blij dat er weer koffie gedronken mag worden na de
kerkdienst. Nu we door corona maatregelen uitsluitend kerkdiensten organiseren in Sluiskil
is de groep ‘dames Sluiskil’ wel vaak aan de beurt om hier voor te zorgen. Inmiddels heeft er
spontaan aanvulling plaatsgevonden door meerdere vrijwilligers. Hartelijk dank hier voor.
Eendracht zorgt ook hier voor koffie, thee en een gezellig contactmoment.

Startzondag 12 september 2021.
Als kerkenraad treffen we voorbereidingen voor de startzondag op 12 september a.s.
Een volledig programma zullen we tijdens de kerkenraadsvergadering van 4 augustus met
elkaar samenstellen en aansluitend met u gemeenteleden communiceren.
In onze contacten met de Protestantse Gemeente Hoek is er gesproken over hun
Doopjurken tentoonstelling in de periode van 12 t/m 18 september a.s.
Op onze startzondag, 12 september 2021, zijn we namiddags welkom in hun kerk te Hoek
om de tentoonstelling te bezoeken en dit bezoek ook af te sluiten met een vesper.

Doopjurkententoonstelling.
Aan een doopjurk is vaak een bijzonder (familie)verhaal verbonden.
Het is de bedoeling om daar aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen aandacht aan
te besteden.
Op initiatief van de Protestantse gemeente te Hoek wordt er in de week van 12 t/m 18
september een doopjurkententoonstelling gehouden.
Het doel is om doopjurken of dooppakjes uit zoveel mogelijk jaren te laten zien en de
verhalen daarbij te delen.
Ook aan ons als gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Philippine-Sas-van GentSluiskil de oproep om indien u een doopjurk bezit of bijzondere (baby)kleding dat gedragen
is bij de doop, dit aan te bieden voor deze tentoonstelling?
Laat het ons weten.
Graag uiterlijk 15 augustus.
Via: mevrouw Mieke Verplanken, e-mail: Miekemeesen@zeelandnet.nl
Via: scribaat@pknhoek.nl of Cor-Elli de Bruijn tel. 0115-617011

Jaarrekeningen 2020 diaconie en kerkbeheer.
Inmiddels ontvingen wij schriftelijk bericht van het classicaal college voor behandeling van
beheerszaken Delta (CCBB) dat hun beoordeling van beider jaarrekeningen geen aanleiding
geeft om met ons in overleg te treden.
Ze beschouwen daarmee hun beoordeling als afgerond.
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Vanuit de diaconie.
Melk voor de voedselbank
De diaconie kreeg van de voedselbank de vraag of we pakken halfvolle melk wilden
inzamelen. Deze vraag kwam er omdat dit een van de producten is die de voedselbank
weinig ontvangt. Zo is het idee ontstaan om dit via de kerken voor elkaar te krijgen.
Ook wij als diaconie hebben hieraan meegedaan en half juni aan de kerkgangers gevraagd
om halfvolle houdbare melk mee te nemen naar de kerk. Met de pakken melk die
meegebracht zijn en met het geld wat we gekregen hebben konden we 70 pakken melk naar
de voedselbank brengen. Iedereen hartelijk dank hiervoor!

Actie vakantietas
Enkele jaren geleden is Kerk in Actie begonnen met het uitdelen van vakantietassen aan
kinderen die niet op vakantie kunnen omdat het budget van de ouders het niet toe laat.
Twee jaar geleden is de diaconie van Terneuzen hieraan mee gaan doen.
Dit jaar doen bijna alle Zeeuws Vlaamse diaconieën hieraan mee. Ook wij als diaconie
hebben onze medewerking toegezegd. In de laatste week voor de zomervakantie wordt er
via de voedselbank aan alle kinderen van 3 t/m 14 jaar samen met het voedselpakket een
vakantietas uitgedeeld. In de tas zit o.a. een spelletje, stiften, stoepkrijt.
Zo hebben zij ook iets bijzonders voor de vakantie. Mede door uw gift aan de diaconie
kunnen ook wij hieraan meedoen en kunnen we als gezamenlijke diaconieën laten zien dat
we er als kerk zijn.

Werkgroep pastoraat/wijkmedewerkers.
Op 13 juli jl. is deze werkgroep met wijkmedewerkers en kerncontacten voor het eerst sinds
de lange corona periode weer bij elkaar gekomen.
Er was sprake van een prima opkomst.
Er zijn heel wat voorstellen gedaan die zullen worden geagendeerd voor de
kerkenraadsvergadering van 4 augustus a.s. Daarnaast is een woord van waardering op zijn
plaats voor het feit dat deze mensen ook in coronatijd de contacten met de gemeenteleden
levendig hebben gehouden, ieder op zijn of haar manier.

Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad en natuurlijk een fijne zomer wellicht
gecombineerd met een mooie vakantie.
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