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Erediensten 

        November 

  

Zondag    7 Sluiskil gedachtenis der namen 10.00 uur 

        ds. P. Overduin  

Zondag   14 Sluiskil oogstdienst   10.00 uur 

        ds. C.de Beun       

Zondag   21 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. K. Keasberry 

Zondag   28 Sluiskil 1e advent    10.00 uur 

        mevr. E. Maassen 

 

       December 

Zondag    5 Sluiskil 2e advent    10.00 uur 

        dhr. P. Moree  

Zondag   12 Sluiskil 3e advent    10.00 uur 

        ds. A.C. den Hollander 

Zondag   19 Sluiskil 4e advent         10.00 uur 

        ds. P. Overduin 

Vrijdag   24 Sluiskil kerstnacht    22.00 uur 

        ds. M. van Manen 

Zaterdag   25 Sluiskil kerstmorgen   10.00 uur 

        mevr. K. Keasberry 

Zondag   26 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. G. Rijke 

 

 

             Januari 

Zondag    2 Sluiskil      10.00 uur 

        mevr. K. Keasberry 



Maria 
 

Bij het bericht van de annunciatie aan Maria zegt de engel Gabri-

ël tot Maria: “Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, 

en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en 

Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 

hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal 

hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap 

zal geen einde komen.” Het kind dat geboren wordt zal drager 

zijn van de belofte dat God geschiedenis maakt en dat de toe-

komst, ook in een onheilig heden, open is naar heil en zegen, 

gerechtigheid en vrede.   

Om te onderstrepen dat deze toekomst niet gemaakt wordt door 

mensenmacht, maar ontvangen wordt uit Gods hand, wordt ver-

teld dat het kind geboren zal worden uit een maagd, een vrouw 

die geen gemeenschap heeft gehad met een man.  

Dat is geen biologische waarheid, maar een theologische. Het is 

de belijdenis dat in het kind dat geboren zal worden de belofte 

van God wordt vervuld. Daarom zei de kerkvader Johannes Da-

mascenus dat Maria haar kind niet via de gebruikelijke wijze 

heeft ontvangen, maar via het oor. En dat is zo gek niet als het 

lijkt. Het is immers via het oor dat wij de woorden van God ont-

vangen. Grappig in dit verband is ook dat door de engel wordt 

gezegd dat de Heer aan het kind dat geboren zal worden de 

troon van zijn vader David zal geven. Hier wordt zeker duidelijk 

dat het om theologische en niet om biologisch genetische uit-

spraken gaat. De afstamming van David loopt immers via de lijn 

van Jozef, de verloofde van Maria. Alle woorden worden waar; 

maar niet dankzij de inbreng van mensen, maar dankzij God die 

trouw blijft aan zijn belofte.  

Maar als dat gezegd is, moet ook gezegd worden dat aan men-

sen wordt gevraagd zich te oefenen in de kunst van het ontvan-

gen; dat zij willen léren leven van genade.  

Als gestalte van die ontvankelijkheid verschijnt ons Maria.  



Zij is de gestalte van Israël, van het volk van zangers en zieners 

dat de verwachting van de Messias door de tijd draagt. Zij is de 

gestalte van de kerk die verzameld is rondom het in Jezus Christus 

geopenbaarde heil: het woord van God dat ingaat op ons heden.  

Van Maria kunnen wij leren wat er gebeurt als mensen zich openen 

om Gods woord te ontvangen en zij zwanger gaan van verwach-

ting. Ze dragen de belofte mee als een kostbare last. Het is een 

groot geschenk, maar ook een opgave en dikwijls een bron van 

lijden.  Want wie zich openstellen voor het heil van Godswege zijn 

niet meer van zichzelf alleen. Ze zijn voorgoed aangeraakt door de 

droom, het visioen van vrede en lijden aan alles wat die droom 

weerspreekt. 

Maria heeft van de droom gezongen in haar Magnificat, haar lied 

van de omgekeerde wereld: 

Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen; 

maar Hij maakt kleinen groot  

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 

En ze heeft geleefd van het vertrouwen dat God zijn woord ge-

stand zal doen, ook tegen de schijn van het tegendeel in. 

Van Maria kunnen wij leren, dat het uiteindelijk zaliger is te ont-

vangen dan te geven. Onze zaligheid is in Gods geschenk aan ons: 

dat Hij zijn handen niet van deze wereld aftrekt. Dat hij ons in Je-

zus zijn heil heeft geopenbaard en dat zijn Geest ons in staat stelt 

om heden en hier in onze dagen in woord en werk van dat heil te 

getuigen 

Wie heeft zo van nabij gehoord, 

wat God sprak tot de aarde? 

Maria, moeder van het woord 

spreekt ook in onze oren door 

wat zij van God ontving in 't oor 

en in haar hart bewaarde..       (lied 739:6) M.J. Wisse 



Vanuit de kerkenraad. 
 

Kerkenraadsvergaderingen september en oktober. 

Welkom aan Marleen Dieleman als diaconaal rentmeester. 

In de kerkenraadsvergadering van 8 september 2021 hebben we 

als kerkenraad Marleen Dieleman welkom geheten als diaconaal 

rentmeester. Deze functie binnen onze diaconie vraagt geen be-

vestiging in het ambt tijdens een eredienst vandaar dat we als ker-

kenraad daar deze invulling aan hebben gegeven. Marleen veel in-

spiratie en inzet gewenst in je nieuw uitdaging. 

 

Voorbereiding startzondag 12 september. 

De eredienst ‘s morgens te Sluiskil met als voorganger ds. Nelleke 

van der Linden. 

Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan de doopjurken-

tentoonstelling in  de kerk van de PG  Hoek met als afsluiting een 

gezamenlijke vesper samen met de gemeenteleden van Hoek. 

Mieke Verplanken maakte onderdeel uit van de betreffende com-

missie in Hoek.  

 

Voorbereiding gemeenteavond oktober 2021. 

Zowel in de september als ook oktober kerkenraadsvergadering 

hebben we e agenda met bijbehorende dossiers voor deze ge-

meente avond zorgvuldig met elkaar voorbereidt en uiteindelijke 

vastgesteld. Uitgangspunt hierbij was transparantie met betrekking 

tot het verloop en de huidige status van de verschillende dossiers 

en de oproep aan gemeenteleden om vragen vooraf te stellen aan 

de kerkenraad. 

 

Coronaprotocol. 

Middels onze nieuwsbrief oktober 2021 hebben we als kerkenraad 

het besluit naar aanleiding van de wijzigingen per 25 september jl. 

uitvoerig toegelicht.  



Bij het schrijven van dit stuk ten behoeve van de Schakel is er 

sprake van nieuwe zorgen over de huidige ontwikkelingen. Graag 

roepen wij u als kerkenraad op de nodige ruimte aan elkaar te 

gunnen zowel in de kerkzaal als na afloop in de Ark. 

Ook vandaag geldt dat afstand en het voldoende ventileren bij-

draagt aan preventie. 

Altijd geldt ‘beter voorkomen dan genezen’. 

 

Terugtreden kerkenraadslid Paul van Harn. 

Na afloop van de eredienst op zondag 24 oktober 2021 heeft Paula 

zelf de redenen aangegeven tot haar besluit met onmiddellijke in-

gang haar kerkenraadslidmaatschap neer te leggen. Als kerken-

raad respecteren we Paula haar besluit en danken haar voor haar 

inzet in de achterliggende periode. De kerkenraad zal in de kerken-

raadsvergadering van 4 november a.s. de vervolgstappen vaststel-

len en aansluitend dit middels de nieuwsbrief van november met u 

gemeenteleden delen. 

 

Begrotingen kerkbeheer en diaconie 2022. 

Momenteel lopen de voorbereidingen om een concept begroting 

2022 te kunnen bespreken in de kerkenraadsvergadering van no-

vember 2022. Deze begrotingen zullen we ook als bijlage van de 

nieuwsbrief november met u als gemeenteleden delen en gelegen-

heid bieden tot het stellen van vragen.  

 

Gemeenteavond donderdag 7 oktober jl. 

Op voornoemde avond hadden wij voor het eerst sinds september 

2020 weer een gemeenteavond. Naast de traditionele agendapun-

ten zoals jaarrekening kerkbeheer en diaconie 2020 hebben we 

ook terug gekeken op de corona pandemie die ons als gemeente 

ook stevig in de greep had. Daarnaast hebben we de actuele stand 

van zaken m.b.t. uitvoering beleidsplan 2020 -2021 met onze ge-

meenteleden gedeeld.  



Op maandag 11 oktober jl. was er een extra kerkenraadsvergade-

ring om een 1e evaluatie met elkaar te kunnen delen. Een uitvoerig 

verslag van deze gemeenteavond zal middels een binnenkort uit te 

brengen nieuwsbrief november 2021 met onze gemeenteleden 

worden gedeeld.  
 

Lessons and Carols zondag 12 december a.s.  

R.K. Kerk Philippine aanvang 15.00 uur. 

Door de cieleden van de Elisabethparochie zijn we gevraagd deze 

L&C 2021 mede te helpen voorbereiden. Al sinds jaren heeft dit de 

belangstelling van zeer vele gemeenteleden en ze behoren tot de 

trouwe bezoekers. In 2020 kon dit evenement helaas niet door-

gaan maar bij ongewijzigde omstandigheden zal de editie 2021 wel 

georganiseerd worden. Het in bezit hebben van een geldige QR 

code (op gsm of papier) in combinatie met een geldig legitimatie-

bewijs is verplicht. De uitvoering van de L&C bestaat uit 9 min of 

meer vaste lezingen, afgewisseld met gezangen, veelal Engelse Ca-

rols en gebeden/gedichten.  

U bent alvast van harte uitgenodigd voor deze mooie zondagmid-

dag. 
 

Cijfers 3e kwartaal 2021. 

Enkele financiële resultaten per 30 september 2021. 

Grootboekrekening     Resultaat   Begroting  

         31 december 2021 

Kerkcollecten      €   2.645   €   4.000  

Vrijwillige bijdragen         € 18.305          € 20.000  

Opbrengst oud papier (jan-juli 2021) €   2.418          €   4.000 

Opbrengsten onroerende zaken  €   2.020  €   4.000 

Subsidie       €   2.500  €   2.500 

Kosten kerkelijke gebouwen  € 13.533  € 20.450 

Overige kosten pastoraat   €   7.924  € 13.500 

Lasten kerkdiensten                   €      598      €   2.100 

Verplichtingen/bijdrage andere org.  €   2.453     €   2.700 

 



Ook in 2021 hebben we door de corona pandemie te maken met 

resultaten die deels beïnvloed zijn door het wegvallen van eredien-

sten vooral in het 1e halfjaar. Op basis van deze voorlopige financi-

ële cijfers hebben we positieve verwachtingen ten aanzien van de 

daadwerkelijke cijfers per 31 december 2021. 

Alvast hartelijk dank aan alle gemeenteleden voor het bijdragen 

aan de post vrijwillige bijdragen. Graag vragen we gemeenteleden 

die hun toezegging nog gaan overmaken om dit ruim voor eind de-

cember 2021 te doen. Ook daarvoor op voorhand hartelijk dank. 
 

Delta Inspiratiedag. 

Op zaterdag 27 november a.s. is de Delta Inspiratiedag 2021 ge-

pland in Middelharnis. 

Onze kerkenraad is met drie leden hierbij vertegenwoordigd. 

Hoofdthema van de dag is ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grond-

toon sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestant-

se Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf sub-

thema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, 

medewerkers van de Dienstenorganisatie en betrokkenen bij de 

classis worden aangeboden. 
 

Actie Kerkbalans 2022. 

In de kerkenraadsvergadering van 4 november a.s. zullen we defi-

nitieve afspraken maken over de samenstelling en uitvoering van 

de actie Kerkbalans 2022. De planning is dat rond half januari 

2022 u de uitnodigingsbrief tot deelname aan u zullen bezorgen. 
 

Beleidsplan 2022 – 2023. 

De kerkenraad zal de kerkenraadsvergaderingen van november en 

december 2021 mede benutten om te komen met een concept be-

leidsplan 2022 – 2023. De uitkomsten uit de evaluatienota beleids-

plan 2020 -2021 en de gemeenteavond van 7 oktober jl. worden 

meegenomen in de afwegingen voor het nieuwe concept. 

 

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden. 



Omzien (vervolg) 

 
In 1998 is in de kerk van Sas van Gent onderdak verleend aan een 

vluchtelingen gezin. Hiervan is door Mieke een dagboek bijgehou-

den. In deze Schakel het tweede gedeelte waarin u kunt lezen hoe 

het toen gegaan is. 

 

31 juli 

Eerst het kraamcentrum gebeld dat ik geen gegevens heb om door 

te geven omdat zij de bevalling in de kerk niet zien zitten.  

Om 3 uur belde de dominee omdat zij na een bezoek aan de fami-

lie met nogal wat vragen zat. Ze wilde langskomen om hierover te 

praten. 

De eerste vraag was of INLIA nog verder gaat zoeken naar woon-

ruimte, aangezien de termijn tot uiterlijk eind september nog 

steeds van kracht is zolang de kerkenraad niet anders heeft beslist. 

En verder vroeg ze wat er moet gebeuren na de uitspraak van de 

rechter. Ook had zij gehoord dat de bevalling in de kerk moest ge-

beuren en wat de reden hiervoor was. Of INLIA nog werkt aan 

woonruimte weet ik niet, zal ik vragen. Wat er moet gebeuren en 

hoelang dit allemaal duurt na de uitspraak van de rechter weet ik 

ook niet, ook niet als de uitspraak negatief is. 

De bevalling moet in de kerk gebeuren omdat er volgens de dokter 

geen medische indicatie is om dit in het ziekenhuis te doen en om-

dat dit onnodige kosten met zich meebrengt. 

Na overleg zijn we tot de conclusie gekomen, dat het goed is als er 

een gesprek komt met het moderamen en met INLIA zodat alles 

nog eens goed kan worden doorgesproken. 

 

Zaterdag 1 augustus 

Om 10.00 uur tel. van een collega, omroep Zeeland wil om half 12 

nog een klein gesprek komen opnemen met Robert om te vragen 

hoe het nu gaat.  



Hij gaat er zelf naar toe en vraagt of ik misschien ook kan komen 

zodat zij toch wat vertrouwde mensen om zich heen hebben. 

Dus tegen half 12 weer maar naar de kerk gereden. Deze mevr. 

was precies op tijd en het duurde niet zolang dus dat viel nog wel 

mee. Daarna met Robert om een spijkerbroek gegaan, dit was niet 

zo vlug gebeurd, wat ik al verwacht had, want hij had natuurlijk 

iets in zijn hoofd wat mijn begroting te boven ging. 

En of ik al probeerde te vertellen dat bij ons ook naar de prijs ge-

keken wordt, dat komt dan toch weer niet over. Op den duur toch 

iets gevonden wat paste en wat naar ik hoop naar zijn zin was en 

anders heeft hij pech gehad want de kosten rijzen de pan uit. 

 

Maandag 3 augustus 

Even langs geweest om te kijken hoe het ging. Alles ging goed, 

Bektas was mee om oud papier op te halen, Robert en Albert wa-

ren gaan zwemmen en Sebo lag te slapen. Spreza was in een pan 

aan het roeren die op het vuur stond , ze was nog moe dus ik ben 

maar vlug weggegaan. 

 

Dinsdag 4 augustus  

’s Morgens tel. van de dominee, ze had een bekende dominee ge-

beld om te vragen of Spreza niet in een van de terminale kamers 

van Bachtendieke mocht bevallen.  

Deze dominee zou dit voor haar bekijken. Ik had wat spitskolen 

gekregen dus heb ik er bij de fam. ook maar wat gebracht. Koffie 

gedronken en nog wat uitleg gegeven over de bevalling. ’s Avonds 

tel. Van iemand van het bestuur van Vremdieke/ Bachtendieke.  

Zij waren in spoedvergadering bijeen geweest om hierover te pra-

ten en was akkoord met de vraag. Dus heb ik gezegd dat ik dit zou 

bespreken met de huisarts en eventueel met INLIA, en met Mar-

leen. 

 

 



Woensdag 5 augustus 

Telefoon van Gommert, hij had gesproken met de maatschappelijk 

werkster van ziekenhuis de Honte over het gedrag van de gynae-

cologen. Ook zij kan hierin niets doen noch iets beloven. Zij heeft 

wel contact gehad met de kraamafdeling van het ziekenhuis en ze 

hebben afgesproken, moest het nodig zijn dat Spreza naar het zie-

kenhuis moet , dat zij dan eerst zullen kijken wat er gedaan kan 

worden met de verloskundigen van het ziekenhuis en dan pas als 

het nodig is de gynaecoloog inschakelen. Als zij daar is en het echt 

nodig is zijn ze verplicht om haar te helpen.  

Gevraagd of Gommert dit aan de huisarts wil meedelen omdat hij 

dit beter kan doen dan ik. Ook tegelijk het idee van de dominee 

verteld hier zou hij nog over nadenken. Ook nog tel. van Marleen, 

zij heeft nog een ledikantje en een commode op de zolder staan 

en zal dit zo vlug mogelijk naar Sas laten brengen. 

 

Donderdag 6 augustus 

Telefoon van collega om even verschillende dingen op een rijtje te 

zetten. Ook gevraagd of ik de dominee nog had gesproken. Toen 

heel het verhaal verteld. We kwamen tot de conclusie dat er toch 

nogal wat praktische problemen waren om in Hoek te bevallen.  

Allereerst de huisartsenpraktijk die al zoveel werk heeft gedaan om 

alles gratis uit te voeren en materialen mee te geven. Ook zal de 

dokter niet zitten wachten om elke keer naar Hoek te gaan of te 

komen. Gommert had het idee geopperd om dan een huisarts van 

Hoek te benaderen maar wij vinden dat je dan de huisartsen hier 

voor het hoofd stoot na al dat werk, komt nog het feit als ze hier 

terug is en er iemand ziek is, dat je dan ook weer bij ze terecht 

moet. 

Dit zullen we aan Gommert meedelen als hij vandaag of morgen 

komt. 5 min. later, Gommert komt vanmiddag om 15.30 uur.  

Dus dan ook weer maar naar de kerk gegaan. 

Gesproken met wat er moet gebeuren na de uitspraak van de 

rechtbank.  



Als ze mogen blijven gaat hij zo vlug mogelijk bij de gemeente Sas 

van Gent praten om een huis te krijgen. Ook heeft hij bijna zeker 

een plaatst waar Bektas  kan gaan werken. Mogen ze blijven met 

uitstel van uitwijzing dan moeten ze verhuizen want dan wordt het 

in de kerk bij ons veel te koud in de winter. Dan mogen ze naar 

Kruiningen. Moeten ze terug naar Macedonië dan zullen ze op zo 

kort mogelijke termijn ook weg moeten?  

 

Vrijdag 7 augustus 

Om 1 uur samen met Marleen begonnen om de babykleertjes uit te 

pakken en te bekijken. Er zijn zoveel kleertjes en luiers dat er wel 

3 kinderen gekleed kunnen worden dus dat is geen probleem.  

Alles wat voorlopig nog te groot is soort bij soort terug ingepakt 

zodat het later maar te pakken is, anders moet alles weer uitge-

zocht worden. 

Een wasmachine met luiers aangezet om ze een beetje fris te laten 

ruiken, alle twee nog wat mee naar huis genomen en wat er nu 

nog staat zal ik volgende week wel aanzetten als ik er weer kom. 

Weer een dag om. 

 

Maandag 10 augustus 

Met Spreza naar de dokter geweest, eerst nog een wasmachine 

met luiers aangezet. 

Bij de dokter was ze gelukkig vlug aan de beurt want het is me 

vandaag een hitte (33 graden), dus ze zal we niet gemakkelijk lo-

pen. 

Bij terugkomst kwam een andere diaken er ook aan met het geld 

voor twee dagen. Spreza ging koffiezetten en ik heb de was door 

de centrifuge gedaan en buiten gehangen. Een prachtig gezicht 

aan de zijkant van de kerk al die luiers. Zo dus ook weer heel de 

middag in de weer. 

’s Avonds met de scriba gesproken over het verzoek van de huis-

arts om overleg met de gynaecologen want dit overleg is nog 

steeds niet gelukt.   



De huisarts heeft vanmorgen Gommert aan de telefoon gehad 

maar het gesprek werd afgebroken en ook niet van de kant van 

hem opnieuw aangevraagd. (Later bleek dat zijn GSM kapot was). 

De scriba kent één van de gynaecologen en zal hem proberen te 

bereiken om hierover te praten. 

Om tien uur belde zij terug dat dit gesprek gelukt was en dat deze 

dokter het probleem niet zag omdat alle mensen in eerste instantie 

altijd worden geholpen. Hij wist ook van al die toestanden rond die 

rekeningen niets af omdat dr. Kant dit regelt. 

 

Dinsdag 11 augustus 

Naar de dokter geweest om bovenstaande verhaal te vertellen 

maar zelfs de assistente sputterde tegen want het moest niet door 

iedereen geregeld worden maar door Gommert en bij de gynaeco-

logen zelf. 

’s Avonds weer met de scriba hierover gesproken. Zij zal morgen-

ochtend naar de huisarts proberen te telefoneren om dit alles uit 

te leggen en hopelijk komt het dan voor elkaar. 

 

Woensdag 12 augustus 

De scriba  belt om te zeggen dat zij contact heeft gehad met de 

huisarts. Ondanks alles is deze bereid om de bevalling te doen, ze 

verwacht ook niet direct problemen maar mocht er iets gebeuren 

dan wil zij er zeker van zijn dat zij geen ruzie krijgt met de gynae-

cologen, want van het telefoontje was zij erg geschrokken. 

Wij hebben nu afgesproken dat ik zal proberen het kantoor van 

INLIA te bellen en te vragen of ze aan Gommert willen doorgeven 

dat hij als hij terug is van vakantie zo vlug mogelijk contact moet 

opnemen met de maatschap gynaecologie en als er dan betaald 

moet worden dan moet dit maar op een of andere manier worden 

opgevangen (collecte?) want dit moet zo vlug mogelijk worden op-

gelost, anders komen we geen stap verder. 

 



Maandag 17 augustus 

Telefonisch gesproken met Gommert en gezegd dat hij zo vlug mo-

gelijk contact moet zoeken met de maatschap gynaecologie om 

heel de gang van zaken rond de rekening van de echo door te 

spreken omdat de bevallingstijd snel nadert. 

Hij vond het niet slim dat we de rekening hadden betaald, want als 

er nu nog eens een rekening komt wordt degene die al eens be-

taald heeft voor hen weer aansprakelijk gesteld om voor hen te 

betalen. Hierop heb ik gezegd dat hij makkelijk kan praten, hij zit 

aan de overkant en wij zitten hier met de problemen. Ik moet zien 

dat ik het bij de huisarts allemaal recht krijg en ik moet er ook re-

kening mee houden dat ik zelf ook nog wel eens bij die huisarts 

terecht moet komen. 

 

26 augustus 

Na een periode waarin de normale dingen gebeuren zoals waspoe-

der die weer op is en pampers die weer op zijn, komt er op de 

proppen dat Albert zijn schoenen  en ook zijn voetbalschoenen te 

klein zijn. 

Overigens zeggen zij dat ze twee pampers per dag gebruiken, ’s 

middags als Shebo slaapt en ’s nachts, de rek. van de vorige pak 

pampers was van zestien augustus, er zitten er 52 in een pak. Kan 

ik dan niet rekenen of zo? 

Afijn dan weer maar achter schoenen gaan kijken. Samen met 

Becktas bij Landgraaf (troep) en bij Vermeersch (duur). Ze blijven 

maar zeuren over die schoenen dus ik ’s woensdags naar Terneu-

zen, bij Scapino voetbalschoenen gekocht voor vijf en twintig gul-

den en gewone schoenen voor veertig gulden. Ik zag daar ook nog 

een shirt hangen met lange mouwen waarvan ik wist dat Robert 

dat nog nodig had, afgeprijsd voor negentien gulden. 

Ik wilde expres Albert niet meenemen want dan zoekt hij vrijwel 

zeker duurdere schoenen uit dan ik heb begroot vandaar dat ik al-

leen ben gegaan. Als het bij Scapino niet goed is mag je ruilen of 

terug geven dus dat is gemakkelijk. 

 



Maandag 31 augustus 

Normale problemen en met Spreza naar de dokter geweest. Vol-

gens de dokter is de baby er klaar voor en kan nu alle dagen gebo-

ren worden, we wachten maar af. 

 

Donderdag 3 september 

Ik was op bezoek bij een bejaarde dame van onze gemeente en 

daar kwam het gesprek over onze vluchtelingen en dat er veel 

komt kijken om alles rond te krijgen.  

Ze gaf me een envelop mee met een bedrag voor in de rode bus 

omdat ze bijna niet in de kerk komt en toch wat wilde geven, ook 

zei ze dat ze de schoenen voor Albert wilde betalen.  

Na alle problemen was dit gelukkig weer eens een positief geluid 

waar ik erg dankbaar voor was. 

 

Wordt vervolgd. 

 

 

Extra collecten november en december 
 

7 november 

Kerk in Actie Zending Guatemala  

Sterke en weerbare vrouwen  

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discri-

minatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale 

studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet 

stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  

Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze 

actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfver-

trouwen en eigenwaarde.  

Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische 

hulp nodig hebben na huiselijk geweld.  



14 november  

Oogstdienst 

In Juli j.l. was er een verzoek van de voedselbank om halfvolle 

melk in te zamelen.  

We hebben als diaconie hieraan meegedaan en geld ingezameld, 

we hebben vijftig pakken melk bij de voedselbank kunnen bren-

gen. 

Nu is er weer een verzoek gekomen en wel voor potten pastasaus. 

We willen tijdens de oogstdienst hiervoor een extra collecte hou-

den, de diaconie zal dan zorgen dat er pastasaus gekocht wordt. 

Zo kunnen we hopelijk met uw hulp onze medemens helpen.  

 

Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! 

 

21 november 

Pastoraat  

Omzien naar elkaar  

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schou-

der. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een be-

langrijk onderdeel van gemeente zijn.  

De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun 

pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenis-

momenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbe-

woners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met ver-

lies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten 

voeten uit. Vandaag is het Eeuwigheidszondag.  

Daarom collecteren we voor pastoraat, bijvoorbeeld voor mensen 

die te maken hebben met rouw en verlies. 



28 november 

Adventscollecte Kerk in Actie  

Werelddiaconaat Moldavië Kerken geven kinderen een toe-

komst 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.  

Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in 

alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bij-

voorbeeld de seksindustrie.  

De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huis-

werkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier 

voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt 

gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. 

 

5 december 

Adventscollecte Kerk in Actie  

Zending Rwanda Opvang en scholing van kwetsbare kin-

deren  

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees 

achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kin-

deren een nieuwe familie zocht.  

Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kin-

deren, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of 

die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kin-

deren met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicij-

nen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op 

scholen en in kerken.  

Op 1 december was het Wereld aidsdag. Daarom collecteren we 

voor aidswezen in Rwanda.” 



12 december 

Adventscollecte Kerk in Actie  

Binnenlands diaconaat Een stabiel thuis voor kinderen 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.  

Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een 

klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze 

getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan 

hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de he-

lende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder 

heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een 

veilig thuis vinden. 

 

19 december 

adventscollecte  

Jong Protestant Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n 

zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de Kerst Challenge, een 

spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protes-

tantse Kerk. In de Kerst Challenge kruipen de jongeren in de huid 

van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo erva-

ren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze 

waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat 

Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 

 

25 december 

kerstcollecte Kerk in Actie  

Kinderen in de knel Kom op voor kinderen in de knel 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen 

kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder 

om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie 

komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 

kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze 

kerstcollecte! In de loop van 2021 maken we via de website en op 

andere manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is 



Eindejaarscollecte 2021 
 

Van U is de toekomst  
 

Geacht gemeentelid, 

 

Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal 

gaan met de kerk.  

Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van 

Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en 

hebben ze kerk en geloof nog nodig?  

Het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’ ge-

tuigt van een vertrouwen in een ander perspectief.  

In de Bijbel lezen we dat er een houding van vertrouwen en over-

gave mogelijk is, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand 

is. Dat zet ons leven in een ander licht.  

Het biedt troost en zet ons in beweging om te leven in het spoor 

van Gods Geest om zijn liefde te ontvangen en te delen, om ons te 

voeden met Gods Woord, biddend onze weg te gaan en op te ko-

men voor onze naaste. 

Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in 

God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. 

In zondagse erediensten door samen uit de Bijbel te lezen, te bid-

den en te zingen, en op doordeweekse dagen met activiteiten zo-

als het pastorale en diaconale werk.  

We willen dat in de toekomst ook graag zo houden en waar moge-

lijk uitbreiden. Deze activiteiten kunnen we alleen organiseren 

dankzij uw gebed en financiële bijdrage.  

Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift.  

Geef voor het werk in onze gemeente 

 

  Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

   P.S. Geef voor uw gemeente 



Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 

 

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. 

Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een finan-

ciële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we 

als kerk voor staan.  

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-

gen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis 

zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-

gend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 

 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen 

subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om 

te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar 

om een bijdrage vragen.  

 

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het ver-

zoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen reke-

nen! Dankzij uw bijdrage kunnen e onze belangrijke taken blijven 

vervullen en plannen maken voor de toekomst.  

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeu-

wenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  



   Verjaardagen 
80 jaar 

24-12-2021 

Mevr. A. Labruijère - Kreeft  

Schuttersweide 5, 4554CX Westdorpe 

 

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

  Mutaties ledenbestand 

 

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

    Hoera  
We zijn heel blij dat de redactie weer aangevuld is. 

Cisca Buijze komt de redactie versterken, zodat we het werk weer 

beter kunnen verdelen.  

 

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

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 


