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Erediensten 
         

        Maart  

Zondag    6 Sluiskil   1e zondag veertigdagentijd  10.00 uur 

     ds. C. de Beun       

Zondag   13 Sluiskil   2e zondag veertigdagentijd  10.00 uur 

     mevr. E. Maasen      

Zondag   20 Sluiskil   3e zondag veertigdagentijd  10.00 uur 

     ds. K. van der Jagt      

Zondag   27 Sluiskil   4e zondag veertigdagentijd  10.00 uur 

     ds. C. de Beun 

 

        April 

Zondag    3 Sluiskil   5e zondag veertigdagentijd  10.00 uur 

     ds. M. Wisse 

Zondag   10 Sluiskil   Palmpasen      10.00 uur 

     ds. I. Koeman 

Donderdag 14 Sluiskil   Witte Donderdag + H.A.  19.30 uur 

     ds. M. Wisse 

Vrijdag   15 Sluiskil   Goede Vrijdag     19.30 uur 

     ds. M. Wisse 

Zaterdag   16 Sluiskil   Paaswake + H.A.     21.00 uur 

     ds. M. van Manen 

Zondag   17 Sluiskil   Pasen       10.00 uur 

     ds. M. van Manen 

Zondag   24 Sluiskil       10.00 uur 

     mevr. G. Rijke 

 

              Mei 

Zondag    1 Sluiskil       10.00 uur 

     ds. C. de Beun 



Pasen 
 

In zijn prachtige bericht over de opstanding speelt de evangelist 

Johannes met de begrippen duisternis en licht. Dat mag ons van 

hem niet verwonderen. Hij is met deze symboliek ook zijn evan-

gelie begonnen. In de proloog horen we: 

In het woord was leven en het leven was het licht voor de men-

sen. 

Het licht schijnt in de duisternis  

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

 

Johannes laat zijn bericht over de opstanding beginnen in de 

duisternis: Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog 

donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. 

 

Het is donker. Jezus, die zoveel verwachtingen en liefde heeft 

gewekt, is dood en begraven. De mens die zoveel vreugde bracht 

is weg. Het leven is enkel maar meer pijn en verdriet. Maar ui-

terst teer en behoedzaam weeft Johannes door zijn bericht het 

besef dat het licht doorbreekt. Het begint te dagen, heel geleide-

lijk maar onstuitbaar breekt de morgen aan. 

 

Maria ontdekt dat het graf leeg is en brengt dit bericht bij Jezus 

en de andere leerling van wie Jezus veel hield: 

‘Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen 

en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 

Wordt nu ook het allerlaatste, een plek om stil te staan bij het 

gemis, nog even te verwijlen bij wat was, van hen afgenomen? 

 

 



Petrus en de andere leerling gaan op weg naar het graf. En met 

groot inlevingsvermogen vertelt de evangelist hoe dat gaat: dat de 

een sneller is dan de ander, dan Petrus, maar weer op Petrus 

wacht; en dat Petrus dan als eerste naar binnen gaat;  

en dat ze dan de doeken zien, keurig opgerold, alsof iemand in alle 

rust is vertrokken. En dat de leerling die als laatste het graf bin-

nengaat bij het zien daarvan gelooft. Gelooft dat een nieuw begin 

voorbij dood en duisternis gegeven is. En dan gaan ze naar huis, 

naar zichzelf, zegt het Grieks. Ze zijn tot zichzelf gekomen, hun 

diepste zelf, ze zijn door het licht geraakt. 

 

Al die tijd staat Maria bij het graf en huilt. Hebben de leerlingen 

haar over het hoofd gezien? Of kunnen ze haar verdriet er niet bij 

hebben? Maria huilt. Hoezeer heeft zij Jezus liefgehad. En hoezeer 

is zij nu beroofd. Zelfs zijn dode lichaam is van haar weggenomen. 

Ook zij buigt zich naar het graf. Zij ziet twee engelen, maar ook al 

spreken die haar aan, ze heeft geen boodschap aan hen. Ze wei-

gert zich te laten troosten en wendt zich van hen af. Ze heeft ook 

geen oog voor wie daar bij het graf nog meer rondloopt, maar 

stort haar wanhoop en verdriet voor de vermeende tuinman uit: 

‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neer-

gelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Hoe spreekt ze boven haar 

macht. Als ze hem al zou kunnen dragen, dan kan ze hem toch 

niet vasthouden, niet bewaren. Hoe kan de liefde niet wanhopig 

zoeken vast te houden. 

 

Maar dan hoort ze haar naam en wordt ook zij wie zij mag zijn: 

Maria, de eerste evangelist, bode van het bericht dat het licht niet 

is overwonnen door de duisternis, dat de dag is begonnen, voor-

goed.  



Zij wordt geroepen, niet om Jezus vast te houden, maar om hem 

te laten gaan en dat nieuwe begin te verkondigen. En Maria rea-

geert niet in angst en vrees, zoals we in de opstandingsverhalen 

van de andere evangelisten horen, maar in gehoorzaamheid en 

vreugde. Zij wordt getuige van de nieuwe dag. 

Die dag is ook voor ons begonnen, wij die nu leven. In dit leven, 

dit hier en nu, weten wij van de dag die voorgoed is begonnen, dat 

wij mogen wandelen in het licht en gaan met nieuwe moed. 

 

Wij lopen met de ogen dicht; 

nog is de dag niet echt geboren. 

De last van wat geweest is ligt 

nog als een steen op ons. Wij horen 

 

ternauwernood elkaars verdriet. 

Dat een gemis zo kan verdoven. 

Want die wij deelden is er niet. 

Hoe zouden wij het licht geloven? 

 

Toch loopt het licht op ons vooruit. 

Waar wij alleen maar schreien konden 

heeft God de dag al ingeluid. 

Volop doet reeds zijn licht de ronde…    

     (Sytze de Vries, Jij mijn adem 141) 

 

M.J. Wisse 



Vanuit de kerkenraad. 
Kerkenraadsvergaderingen januari  en februari  2022. 

 

Verandering corona – richtlijnen m.i.v. 15 februari 2022. 

Als kerkenraad zijn we blij dat we met ingang van eind februari 

2022 weer grotendeels terug kunnen naar onze vertrouwde wijze 

waarop we met elkaar onze erediensten mogen vieren. 

De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop ge-

haald. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer onbekommerd te kun-

nen ontmoeten en weer samen uit volle borst te zingen, elkaar 

weer te kunnen begroeten met een handdruk, samen weer gezellig 

koffie te drinken. 

Want dat hebben velen van ons gemist! 

 

In zijn brief d.d. 17 februari 2022 schrijft de classispredikant:  

“Dit alles maakt blij en reden voor dankbaarheid. Vanwege het ker-

kelijk leven maar zeker ook vanwege het blijkbaar gaandeweg  

(hopelijk meer dan tijdelijk) afvlakken en wegzakken van de coron-

apandemie. Spannend zal het blijven wat de komende tijd nog 

brengt”. 

 

Als kerkenraad vragen wij uw begrip voor individuele gemeentele-

den die nog wel aandacht willen voor preventiemaatregelen, geef 

hen de ruimte die er wordt gevraagd.  

 

Planning gemeenteavond voorjaar 2022. 

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 2 februari 2022 heb-

ben we een volgende gemeenteavond voorbereidend besproken. 

Deze staat voorlopig gepland voor donderdag 24 maart a.s. Een 

volledige agenda zal ruim voordien aan u worden voorgelegd.  

 



Kennismaking nieuwe organist in ons midden. 

Zondag 13 februari jl. hebben we kennis mogen maken met een 

enthousiaste nieuwe organist in onze eredienst en nadien bij het 

koffiedrinken in de Ark. 

Hartelijk dank Maarten van Dongen voor jouw 1e medewerking als 

organist in onze eredienst. We hopen jou nog vaak te mogen be-

groeten. Ook dank aan Theo en Piet Hamelink voor hun betrokken-

heid bij de start van Maarten. 

 

Stand van zaken verkoopovereenkomsten kerkgebouwen. 

Kerkgebouw Philippine. 

Zoals eerder aangegeven hebben we de concept koopovereen-

komst, na advies AKDJ, 

voorgelegd aan het CCBB. Deze hebben inmiddels schriftelijk be-

vestigd akkoord te gaan met het voorliggende concept onder de 

voorwaarde dat de concept notariële stukken met betrekking tot de 

toekomstige eigendomsoverdracht ook nog ter goedkeuring aan 

hen worden voorgelegd. De kopers hebben nu een volledig dossier, 

bestemd voor vergunningsaanvraag, aan de Gemeente Terneuzen 

voorgelegd en gaan uit van nadere besluitvorming rond 1 juli a.s.  

 

Kerkgebouw Sluiskil. 

Hier is de concept koopovereenkomst in voorbereiding eveneens 

vanuit de adviezen AKDJ. 

Ook dit concept zal, voor ondertekening door partijen, worden 

voorgelegd aan het CCBB. 

 

Vervangende plaats van samenkomst na opleveren 2e kerkgebouw. 

Het college van kerkrentmeesters zal hiertoe in de kerkenraadsver-

gadering van woensdag  

2 maart a.s. een schriftelijk advies uitbrengen aan de kerkenraad 

gebaseerd op de uitkomsten van de verschillende gesproken en 

bezochte partijen in de regio. 

 



Samenwerking PG  Hoek. 

Donderdag 27 januari jl. hebben de beide voorzitters van de ker-

kenraden in een persoonlijk gesprek de classispredikant 

‘bijgepraat’ over de aanloop en de huidige situatie in het proces 

van een samenwerking op te starten. Deze oriëntatie heeft ook 

een aantal waardevolle en bruikbare adviezen opgeleverd voor de 

verder uit te werken stappen. 

 

Op zaterdag 26 februari jl. hebben we als gezamenlijke kerkenra-

den nader kennis kunnen maken met elkaar en elkaars gemeen-

ten. Tijdens deze ontmoeting op ‘de Braakman’ hebben  we naast 

deze kennismaking met elkaar ook mogen werken aan instrumen-

tarium voor onze samenwerking.  

 

Samenwerking, hoe dan? 

Samenwerkingsagenda, wat dan? 

Aandachtspunten en randvoorwaarden voor het samenwerkings-

proces. 

 

Tijdens onze gemeenteavond van 24 maart a.s. zullen we bij dit 

onderwerp zeker stilstaan en de resultaten met u als gemeentele-

den delen. 

 

Kerkelijk Archief. 

Het college van kerkrentmeesters zal de komende periode aan-

dacht besteden aan ons archief. Ieder kerkelijk archief van enige 

omvang bevat stukken, die voor de eigentijdse gebruiker en voor 

de latere historisch geïnteresseerde archiefonderzoeker geen waar-

de bezitten, zodat deze stukken op termijn vernietigt kunnen wor-

den. Vernietiging is noodzakelijk om voldoende ruimte beschikbaar 

te houden voor de bewaring van wat waardevol is en om het te 

bewaren archief overzichtelijk te houden. 

 



Het bepalen of archiefstukken bewaard moeten blijven of vernie-

tigd kunnen worden is in veel gevallen geen eenvoudige zaak. 

Vooral als men bedenkt dat vernietiging definitief is en dus niet 

mee ongedaan gemaakt kan worden. 

Een door PKN uitgebrachte selectielijst geeft een overzicht van de 

meest voorkomende categorieën stukken in de protestantse kerke-

lijke archieven. De selectielijst bevat tevens adviezen ten aanzien 

van “bewaren”, geeft aan dat de bedoelde stukken te allen tijde 

bewaard moeten blijven. Met “vernietigen” wordt aangegeven, dat 

deze stukken in principe voor vernietiging in aanmerking komen. 

Voordat tot vernietiging kan worden overgegaan zal het college 

van keukenmeesters een globale lijst van de stukken uit het ar-

chief, die volgens de selectielijst vernietigbaar zijn voorleggen aan 

de kerkenraad. Na verkregen toestemming worden de stukken ver-

nietigd door een gespecialiseerd archiefvernietigingbedrijf.  

 

 

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

Verjaardagsfonds 
 

 

Verjaardagsfonds Philippine 

 

Het jaar 2021 ligt weer achter ons. Onze vrijwilligsters  

hebben zich ingezet om alles goed te laten verlopen. 

Onze waardering daarvoor. De kaarten zijn weer rond- 

gebracht en de jarigen hebben daarvoor hun waardering 

getoond met hun financiële bijdrage. Dit jaar 308 euro. 

Alle geefsters en gevers van harte bedankt. 

Echter de huidige werkwijze is per 1 januari 2022 gestopt. 

Vanaf dit moment  zal er alleen aandacht gezonken worden  

aan  jubilea van  leeftijd en huwelijk. 

                                                          dvn 



Beste vrijwilligers, 

 

Afgelopen periode is er een overleg geweest met kerncontacten en  

wijkcoördinatoren waarvan een evaluatieverslag, samengesteld 

door Paula van Harn en Ad Eggebeen, is aangeboden aan de ker-

kenraad. In dit verslag zijn ook voorstellen gedaan hoe verder met 

het verjaardagfonds en kaartjes bij verjaardagen etc. 

Gegeven de diversiteit van handelen binnen de verschillende 

locaties en het uitgangspunt vrijwilligers niet te zwaar te  

belasten komen we tot onderstaand voorstel om duidelijkheid en 

uniformiteit te bereiken:  

 

1. Verjaardagfonds. 

De traditionele enveloppen + kaart met verzoek tot bijdrage bezor-

gen bij een jarige laten we met ingang van 1 maart 2022 vervallen. 

 

 2. Kaarten/bloemen bij kroonjaar en jubileum. 

Dit doen we vanaf leeftijd 75 jaar.  

Bij het kaartje gaat er een briefje mee om een eventuele donatie 

rechtstreeks over te maken op het bankrekeningnummer van onze 

gemeente. De wijkmedewerk(st)ers gaan dit niet langer ophalen 

bij de jarige/jubilaris. Het kerncontact maakt jaaroverzicht van 

kroonjarigen en huwelijksjubilea (25 en 40 jaar en daarna om de 5 

jaar) per wijkmedewerker.  

 

3. Kaartjes, bloemen en briefje. 

Het voorstel is dat wijkmedewerk(st)ers zelf de kaartjes/bloemen  

aanschaffen en declareren bij het kerncontact. De tekst van het 

briefje wordt centraal aangemaakt zodat ook hier sprake is van 

uniformiteit. Te besteden bedrag tussen €10 en €15. 

 

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst en  

ook voor de wijze waarop jullie de werkzaamheden altijd verrich-

ten. 



Een gedachte op weg naar Pasen 

 
Het is weer 40 dagentijd. Anderen hebben het liever over de lij-

denstijd. Veertig dagen tot de lijdensweek. Bij lijdenstijd staat het 

“verzoening door voldoening van Christus” (satisfactie) in het mid-

delpunt (Bach Matt. Passie). Het is volbracht. Anderen hebben een 

andere insteek met de 40 dagentijd. Christus Triomfator (Bach Jo-

hann. Passie). Weer anderen stellen de navolging centraal, het 

kruis op je nemen. Voor het Pasen kon worden gingen de witte 

donderdag en de goede vrijdag eraan vooraf.  

Bij onszelf, of om ons heen is het altijd lijdenstijd. Met het lijden, 

sterven en opstaan van Jezus is wel het ergste lijden wat een 

mens kan overkomen geleden, maar niet het lijden. 

Wat maakt de mens niet allemaal mee. In zijn eigen leven en dat 

van anderen. Hoe gaan we er mee om? Verschillend. De één vol 

moed en positivisme. De ander geladen en depressief. Leed dra-

gen. 

Je krijgt de boodschap dat je nog maar een paar maanden te leven 

hebt. Je moet er maar voor komen te staan. En hoe draag je dat 

lijden van jezelf en dat van de ander die dit overkomt, als gelovige 

Christen? Nog allerlei plannen. Ik had nog zo graag dit, of dat. En 

dan als een donderslag, alles anders.  

De kerk, de Gemeente van Christus, is het lichaam van de Heer. 

Het lichaam van de Heer op de aarde. Een lichaam dat met lijden 

moet omgaan. Mee-lijden met de lijdenden, mee-lijden met zich-

zelf. Lijden verdwijnt niet van deze aarde, het werd Jezus zelf niet 

bespaard. Hij leed als mens én als God. God en Jezus lijden nog 

steeds met iedereen mee. Met alles wat ons overkomt, de ander 

overkomt.  

 



De ander bevindt zich ook buiten de Gemeente van Christus. Jezus 

nam het lijden op zich. De kerk hoort dit nu ook te doen. Mee-

lijden. Er zoveel om mee mee te lijden. En als we zelf nog 

“ongeschonden” leven, dan vraagt Jezus ons: “Waar was jij, toen 

ik naar Mijn naaste zocht?’ 

Laten we als gelovigen ons openstellen voor de vragen van de 

naaste, het leed van de ander, dichtbij of ver weg. Geloven is ook: 

in beweging komen. Geloven is een werkwoord. Hoeveel werk-

woorden heeft Jezus ons niet meegegeven? De Bijbel staat er vol 

mee.  

Een hoop te doen voor ons. Verantwoordelijk voor elkaar. Als indi-

vidu en als Gemeenschap van Christus. Mee-lijden. We lijden nu 

veertig dagen met Jezus mee. Hij vraagt aan ons ook mee te lijden 

met de wereld, de mensen om ons heen. Werkwoorden die daarbij 

o.a. onmisbaar zijn: bidden, zorgen, liefhebben, hopen, geloven, 

doorgeven, ondersteunen, volhouden. 

Volhouden, dragen, met de kracht van de Heilige Geest. Tot dat 

Jezus terugkomt en het leed geleden zal zijn.  

Ik wens jou en u een goede tijd, met rust, maar ook met onrust 

over onze, over jouw opdracht als Christen. 

 

Peter Morée 

 



Omzien (vervolg) In 1998 is in de kerk van Sas van Gent on-

derdak verleend aan een vluchtelingen gezin. Hiervan is door Mie-

ke een dagboek bijgehouden. In deze Schakel het vierde en laatste  

gedeelte waarin u kunt lezen hoe het toen gegaan is. 

 

Dinsdag 22 september 

Om kwart voor 10 belde de diaken om te zeggend dat de begelei-

der met de boot van tien voor tien over kwam want dat er nog 

vragen aan Bektas gesteld moesten worden betreffende de rechts-

zaak voor morgen. Er waren op het kantoor van Inlia papieren bin-

nengekomen van de landsadvocaat waar dingen instonden die nog 

duidelijker besproken moesten worden. 

Ik zei tegen dat ik toch van plan was om er naar toe te gaan om-

dat Omer gewogen moest worden op het consultatiebureau. Ik 

heb vanmorgen ook nog de laatste rabarber gekookt dus ik dacht 

ik neem voor hen ook nog een pot mee. 

Ook heb ik twee overhemden van Bektas gewassen en gestreken 

dus die heb ik ook meegenomen, alles in mijn tas en weg. Toen ik 

aan de kerk kwam en mijn tas uit de fietstas haalde ging het dek-

sel van de pot af dus het gevolg was dat er bijna geen rabarber 

meer in de pot zat en dat ik weer opnieuw kon beginnen met was-

sen en strijken. Dat schoot tenminste goed op. Ik  was net klaar 

met de schade te herstellen toen de begeleider binnen kwam met 

een Macedonische vluchteling uit Breskens als tolk bij zich. Er wer-

den zeer delicate vragen gesteld en dat moet toch met iemand er-

bij die de taal beter spreekt dan Bektas.  Ik heb maar geprobeerd 

om Sebo en Omer wat stil te houden zodat zij rustig konden pra-

ten. 

Toen Gommert weg ging moest Spreza tocht weer naar schoenen 

vragen, gelukkig ging hij hier niet op in. Ik ben toen snel met 

Omer en Harry als chauffeur naar het bureau gereden om Omer te 

laten wegen want ik moest eigenlijk om twaalf uur gaan werken.  



Gelukkig was dit vlug gebeurd en hij was goed gegroeid eigenlijk 

misschien wel te goed maar op dat drinken geven aan de baby 

hebben wij geen vat. Ook de wijkverpleegkundige niet dus we 

gaan zo maar verder. 

Omer vlug terug gebracht en dan maar gaan werken, gelukkig 

steekt de tijd niet zo nauw anders had ik een probleem gehad. Om 

half zeven nog even de overhemden teruggebracht en kleren en 

luiers voor Omer ingepakt om morgen mee te nemen. Gelukkig 

waren ze nu alle twee weer redelijk om mee te praten dat is toch 

heel wat aangenamer. Ik heb gezegd dat er niemand boos is maar 

dat op het ogenblik iedereen een beetje nerveus is. 

Omdat ook wij niet zo direct overal geld voor hebben. Alles was 

weer peis en vree en zo ben ik maar naar huis gegaan. 

 

Woensdag 23 september 

Vanmorgen was het vroeg dag vanwege de reis naar Zwolle. Om 

zes uur zijn  we uit Sas via Sluiskil naar de boot van Perkpolder 

vertrokken. In Kruiningen stond hun begeleider ons al op te wach-

ten, die heeft het stuur overgenomen en zo waren we op weg naar 

Zwolle. We waren nog niet zo ver weg toen Albert wagenziek werd 

en dit resulteerde natuurlijk in overgeven. Niet zo vlug een plastic 

zak bij de hand dus ook nog in het busje. Gelukkig hebben we het 

vlug schoon kunnen maken. Het was een lange rit en een lange zit 

vooral ook voor de kinderen maar om elf uur waren we in Zwolle. 

We reden dankzij de begeleider zijn stratenboek rechtstreeks naar 

het gerechtsgebouw dus we waren net op tijd binnen. Een groot 

gebouw met allemaal aparte zaaltjes voor een rechtszitting. Vol-

gens mij zijn er veel rechtszittingen voor asielzoekers want het wa-

ren allemaal buitenlanders die we zagen lopen. 

Na even wachten konden we naar binnen Bektas, Spresa, de tolk 

en de advocate moesten op de eerste rij gaan zitten en wij met de 

kinderen op de tweede rij, meer rijen waren er ook niet. 

De rechtbank president begon met gegevens op te lezen waarna 

de advocate van Inlia het woord kreeg.  



Toen zij klaar was met het verhaal wat allemaal op papier stond, 

kreeg de landsadvocaat het woord en toen ging Sebo zich uitleven 

dus zijn Marleen en ik ermee naar buiten gegaan, zo was het voor 

ons gedaan met luisteren. 

Na een tijdje, echt niet lang, kwamen allen naar buiten Bektas was 

zo te zien erg boos en de begeleider geloof ik nog meer. 

Het was allemaal niet van een leien dakje gegaan. Na nog een 

plaspauze te hebben gehouden zijn we om ongeveer  één uur 

weer terug naar huis vertrokken. 

De uitspraak is op veertien oktober. 

 

Nu maar wachten tot veertien oktober. Dit was echt geen pretje 

want er kwam van alles en nog wat op de proppen. 

Allereerst het gedoe met de schoenen. Spreza haar schoenen wa-

ren opeens te klein, Bektas zijn schoenen waren opeens kapot. Ei-

genlijk was dit al zo voor we naar Zwolle gingen maar we hebben 

het nog wat kunnen rekken. Na veel gezeur is Marleen naar Scapi-

no gegaan om voor alle twee schoenen mee te nemen. Met hen 

zelf naar de winkel gaan is echt niet te doen, ten eerste duurt het 

dan de hele dag en ten tweede kiezen ze altijd duurdere uit dan de 

begroting. Marleen met 4 paar schoenen naar de kerk, zodat ze 

toch nog konden kiezen. Het was zeer vlug bekeken want Bektas 

wilde perse cowboylaarsjes hebben, voor hem ging het over. Spre-

za heeft er een paar gehouden, waarvan ze twee dagen later zei, 

dat ze toch liever andere had. Marleen had er toen natuurlijk ook 

genoeg van. Ze heeft van de vier paar er drie paar terug gebracht 

en gezegd dat het over was met de schoenen. Later vertelden ze 

tegen iemand in de buurt dat ze van ons geen schoenen kregen. 

 

Zaterdag 16 oktober 

De uitslag was binnen en hun begeleider zou zo vlug mogelijk naar 

Sas komen om het hun te vertellen want het was negatief. Nu 

moest er bekeken worden wat er verder moest gebeuren.  



Er waren nog wel wat mogelijkheden maar er was aan de uitslag 

niets meer te veranderen. Ergens de illegaliteit in gaan b.v. in Bel-

gië of terug naar Macedonië. 

Bektas was natuurlijk toen hij de uitslag hoorde verschrikkelijk 

boos na wat afgekoeld te zijn werd er toch gepraat over terug 

gaan. Er werd geopperd om eventueel met een vrijgeleide vanaf 

het vliegveld weg te gaan tot op het vliegveld van Macedonië en 

dan kijken of het allemaal goed gaat. De begeleider zal dit met de 

vreemdelingendienst bespreken. 

 

Zaterdag 23 oktober 

Naar het bureau geweest met Spreza en met Omer. Het was er 

hartstikke druk dus wachten maar. Spreza zag er allemaal kinder-

tjes met bolle wangetjes en ze vroeg aan de moeders of ze fles-

voeding geven of borstvoeding want ze denkt dat Omer niet ge-

noeg groeit vanwege de borstvoeding. Wilde het toeval natuurlijk 

dat deze kinderen inderdaad flesjes kregen dus had ze gelijk dacht 

ze. En dan kwam het gezeur over de pampers ook weer boven 

want Omer zijn billetjes gingen kapot van de katoenen luiers. Enfin 

dit alles aan de dokter uitgelegd, die had er gelukkig dezelfde 

ideeën over als wij en vertelde haar dat er met Omer niks maar 

dan ook niks mis was. Dit viel haar wel erg tegen want nu moest 

ze nog steeds blijven wassen. 

 

Vrijdag 29 oktober 

Ondertussen heeft hun begeleider zijn best gedaan bij de vreem-

delingendienst maar dit is helaas niet gelukt. Ze zullen nu terug 

moeten op hun eigen verantwoording. Bektas zegt dat hij in geen 

geval terug gaat. Wat er dan wel moet gebeuren weet hij ook niet 

en Inlia en wij zijn aan het einde om hen te helpen. Voor verder 

hulp hebben wij geen mogelijkheden en ook geen geld. Er zal ook 

snel een oplossing gezocht moeten worden want het wordt in de 

kerk veel te koud en het toeval wil dat de kerk per één december 

verkocht is. 



Woensdag 3 november 

De diaken belt ’s morgens om negen uur om te zeggen dat hij de 

vorige avond om kwart over tien is opgebeld door pastoor Geilliet. 

Deze had een huis voor hen gehuurd in Driewegen bij Biervliet. Hij 

zou de mensen om 1 uur ’s middags komen ophalen. Hij vroeg of  

de diaken hen  

het geld voor die week wilde brengen. hij vroeg of  hun begeleider 

daar vanaf wist en volgens Geilleit was dit zo. 

Hij  heeft ’s morgens vroeg ook hun begeleider gebeld en deze 

had het net op kantoor gehoord en zei dat ze maar verder moes-

ten gaan. 

Ik ben toen nog geweest om afscheid te nemen voor zover dit mo-

gelijk was want Bektas was niet thuis en de jongens waren buiten 

aan het voetballenen zagen mij ook niet meer staan, Alleen Spreza 

vroeg of ik nog naar Biervliet kwam. Ook tegen de anderen heb-

ben ze niks meer gezegd. 

’s Avonds ben ik nog geweest om de boel af te sluiten wat ik toen 

hebben gevonden is met geen pen te beschrijven. 

Vijf emmers met vuile en natte luiers. Alle kleren die ze hier heb-

ben gehad inclusief de nieuwe schoenen van Spreza , de kinderwa-

gen, al het speelgoed wat de kinderen hier gekregen hebben. Dit 

alles hebben we met twee luxe wagens naar de fam. de Theije ge-

bracht voor Roemenië. Ook nog vuile afwas op het aanrecht en zo 

waren ze vertrokken. 

We hebben er nog een hele dag over gedaan om alles op te rui-

men. 

 

Zo eindigde het verhaal net zo snel als het is begonnen. 



Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans 

 

Het kan u haast niet ontgaan zijn: de posters in de kerk, de brie-

ven die zijn verstuurd, de berichten en filmpjes op social media. In 

januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2022 plaats!  

Meer dan 2000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. 

 

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor harte-

lijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.  

 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 

leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze gemeente om, zeker na 

een ingewikkelde coronatijd, weer vooruit te gaan. Om ook in de 

toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ont-

moeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die 

hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, kan de 

kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt 

goed besteed! 

 

Op dit moment is bijna de helft van de reacties binnen. Via deze 

weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom 

vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie 

Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren 

van onze kerk. 

 

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar 

mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zon-

der jullie was dit niet gelukt. 

 



Extra collecten Maart en April 
 

Zondag 6 maart  Zending Kerk in Actie  

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters 

heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de 

opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten 

te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverze-

kering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld 

opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben 

hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond 

niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 

wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels 

en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bie-

ten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. 

Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te hou-

den. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste 

worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De 

Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 eu-

ro. Daar vragen we uw bijdrage voor  

via Kerk in Actie .www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

 

13 maart  Binnenlands diaconaat 

Kerk in Actie  

Kerk zijn doe je met elkaar Veel kerken in Nederland willen iets 

betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets 

doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebrui-

ken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. 

In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelin-

gen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke 

maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder 

het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk 

was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in.  



Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal en betekenis-

vol aanwezig zijn in de wijk. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 

protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen 

dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van 

Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere. Geef aan 

de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat maart 

 

20 maart   Werelddiaconaat 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kin-

deren op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kij-

ken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen 

vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen 

kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de 

straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar 

een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. 

Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. 

Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die 

ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. 

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkin-

deren. Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. Straatkinderen Indonesië. 

 

27 maart  Missionair werk 

 

Jong en oud thuis in de kliederkerk 

Jong en oud ontdekken de kliederkerk De collecte is vandaag be-

stemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op 

meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk 

georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om sa-

men op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te 

ontdekken.  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta


Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingre-

diënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige 

manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 

hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een 

brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer 

hoop’. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef 

in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 

777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk. 

 

3 april    Werelddiaconaat 

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in 

Moldavië 

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de 

bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen 

blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op 

zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school 

en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en men-

senhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmo-

gelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kun-

nen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke orga-

nisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verande-

ring brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun 

dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  

en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport

- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van 

de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de 

emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt 

gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest 

kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuis-

zorg en een warme maaltijd.  

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in 

Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen!  

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. projectnummer ¨W 015101¨. 



10 april    Jong Protestant 

 

Paaschallenge: inleven in het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pa-

sen mee met de Paaschallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 

Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. 

Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld 

Petrus , Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keu-

zes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de 

Paaschallenge als ontdekkend en verrijkend. 

 

17 april   Paascollecte Werelddiaconaat  

 

Libanon kansen voor jongeren in achterstandswijk in Bei-

roet 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn 

de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werk-

loosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluch-

telingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een be-

tere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder 

jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt 

voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een 

vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een par-

tijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, 

waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en 

even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in 

de rug op weg naar de toekomst.  

Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in 

Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef aan 

de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’. 

 



   Verjaardagen 
75 jaar 

 

11-3-2022 

Dhr. C.H.A. Vermeulen 

St. Elisabethlaan 13, 4541GS  Sluiskil 

 

23-3-2022 

Dhr. G.C. Poirters 

Bosjesweg 30, 4541AP Sluiskil 

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

   Jubilea 
40 jaar 
 

4-3-2022 

fam. W. Wille 

Spuikompark 22, 4553BD Philippine 

 

12-3-2022 

fam. A.E.M. van Leeuwen 

Hertog van Bourgondiestr 1, 4553CW Philippine 

 

55 jaar 

 

7-4-2022 

fam. J.W. de Visser 

Goessepolderstraat 1, 4541BG Sluiskil 

 

21-4-2022 

Fam. J. Klaassen 

Bovenweg 59, 4541GP Sluiskil 

 



 

Toch wordt het lente 
 

En tóch geloven dat het lente wordt, 

al valt de koude regen neer in stromen 

op kale, zwarte takken van de bomen; 

al zijn de dagen lichteloos en kort. 

 

En tóch geloven dat de zon het wint, 

al houdt ze zich soms dagenlang verborgen; 

zoals een mens , in ’t donker van de zorgen, 

soms plotseling een zonnig plekje vindt. 

 

En tóch geloven dat ’t gezaaide graan 

ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 

zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde: 

Die leeft, maar uit de dood is op gestaan. 

 

Nel Benschop 

 

 

 



 

 

ER KUNNEN NOG STEEDS KAARTEN,  

POSTZEGELS EN CARDRIDGE INGELEVERD WORDEN IN DE 

DOOS OP DE TAFEL IN DE ONTMOETINGSHAL! 

 

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

 

 

Namens de redactie wensen we ons mede redactielid Adri veel 

beterschap en een spoedig herstel. 

 

 

 

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

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 


