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Nieuwsbrief Januari 2022. 
 
Verandering corona – richtlijnen  
n.a.v. persconferentie 14 januari 2022. 
Als kerkenraad hebben we kennis genomen van de inmiddels nieuw uitgebrachte adviezen 
door classispredikant (middels brief classispredikant d.d. 18 januari 2022 zie 
www.gelovenindedelta.nl ) en adviezen PKN/CIO d.d. 18 januari 2022.  
 
De hoofdlijn van digitale kerkdiensten is uitgebreid met het opnieuw mogen verzorgen van 
fysieke erediensten met maximaal 50 mensen (exclusief medewerkers) met navolgende 
aanvullende adviezen: 
* Werken met placering, 
* Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek, 
* Ingetogen zang, 
* Goede ventilatie.  
 
Eigenlijk terug naar onze situatie die we al kennen van voor de huidige lock-down. 
 
Daartoe heeft de kerkenraad besloten om: 
Herstarten van de erediensten per zondag 30 januari a.s. zoals gebruikelijk te Sluiskil om 
10.00 uur met als gastpredikant ds. Brouwer. 
 
Zondag 23 januari a.s. is helaas niet haalbaar in verband met persoonlijke omstandigheden 
van onze gastpredikant die zondag. Op deze korte termijn is het vinden van een 
plaatsvervanger moeilijk te realiseren. Ook een herstart middels een leesdienst heeft om 
meerdere redenen niet de voorkeur van de kerkenraad. 
 
Wij begroeten u graag zondag 30 januari a.s. om 10.00 uur te Sluiskil. 
 

Vacature kerkenraadslid. 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 1 december jl. besloten om een vacature open 
te stellen voor een ouderling om zo te komen tot de invulling van de gewenste bezetting.  
De kerkenraad roept conform de regels van de plaatselijke verordening de gemeenteleden 
op schriftelijk aanbevelingen te doen van kandidaten aan de kerkenraad.  
Deze schriftelijke aanbevelingen dienen uiterlijk 31 januari 2022 in het bezit te zijn van de 
kerkenraad.  De kerkenraad zal per 15 februari 2022 aan de hand van de aangeleverde 
kandidaten bepalen of er een stemming noodzakelijk is of indien er slechts een kandidaat 
beschikbaar is verdere afspraken maken met betrekking tot de bevestiging.  
Deze aanbevelingen kunnen uiteraard ook via het e-mailadres van de scriba: 
scribaPSS@protestantsegemeente.nl . 
Alvast hartelijk dank voor uw reacties. 
 
Dit betreft een herhaalde oproep, de 1e oproep middels de nieuwsbrief december 2021 en 
de Schakel editie januari/februari 2022 heeft tot nu toe geen enkele reactie opgeleverd. 
De kerkenraad verruimt de termijn voor schriftelijke aanbevelingen tot 15 februari a.s. 
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De benodigde besluitvorming zal dan plaatsvinden  in de kerkenraadsvergadering in de 1e 
week van maart 2022. 
De kerkenraad rekent op uw aller medewerking, verdere inkrimping is onverantwoord om 
op verantwoorde wijze onze gemeente te kunnen blijven dienen. Het is zeker tegenwoordig 
allemaal niet vanzelfsprekend dat ‘dingen’ gebeuren, het kost veel tijd en energie en daarbij 
geldt ook dat ‘vele handen maken licht werk’! De kerkenraad rekent op u! 
 

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. 
Afgelopen jaren hebben we samen met de Elisabethparochie Terneuzen en de Parochie 
Heilige Franciscus van Assisi (Assende-Zelzate-Evergem) op vrijdag aandacht besteed aan 
voornoemde en jaarlijks terugkerende gebedsweek. 
Om dit in een gezamenlijke gebedsdienst dit jaar te organiseren is ook niet mogelijk 
gebleken vanwege de eenieder bekende beperkende coronamaatregelen en daardoor het 
niet in gezamenlijkheid kunnen voorbereiden van deze dienst. 
De Parochie Heilige Franciscus van Assisi zal op vrijdag 21 januari a.s. om 19.00 uur een 
gebedsdienst houden die eveneens via streaming aan eenieder wordt aangeboden.  
De bijbehorende link is: 
https://www.youtube.com/watch?v=nI4SQ0RV9jk&ab_channel=ParochieAssenede-Evergem-Zelzate 
 
U bent van harte uitgenodigd voor deze digitale gebedsdienst. 
 

Actie Kerkbalans 2022. 
De start is gemaakt, vanaf 15 januari zijn onze vrijwilligers op pad om de traditionele 
enveloppe met oproep tot deelname bij u als gemeentelid te bezorgen. 
Bij uw antwoordenveloppe treft u een strookje dat u zelf ook de antwoordenveloppe in de 
brievenbus van de betreffende vrijwilliger mag bezorgen. Dat is zeker in de huidige 
coronaperiode ruim zo veilig en efficiënt om een dagelijks rondje te wandelen indien men 
dat kan. Begin februari komen onze vrijwilligers langs om de antwoordenvelopjes die nog 
niet retour zijn ontvangen bij u op te halen.  
Dank aan alle gemeenteleden zie zich bij de voorbereiding en de uitvoering hebben ingezet.  
Uiteraard ook dank aan alle gemeenteleden die gehoor geven aan onze oproep. 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet van uw kerkenraad van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil  
met vooral een goede gezondheid en hopelijk  een mooi kerkelijk jaar 2022. 
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