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Erediensten 
         

        Mei  

Zondag    1 Sluiskil            10.00 uur 

     ds. J.C. de Beun       

Zondag    8 Sluiskil          10.00 uur 

     ds. J.H. Brouwer      

Zondag   15 Sluiskil          10.00 uur 

     ds. A.C. den Hollander      

Zondag   22 Sluiskil          10.00 uur 

     dhr. P. Morée      

Donderdag 26 Sluiskil   Hemelvaartsdag    10.00 uur 

     ds. M. Vermet 

Zondag   29 Sluiskil          10.00 uur 

     mevr. E. Maassen 

 

        Juni 

Zondag    5 Sluiskil   Pinksteren     10.00 uur 

     ds. J.C. de Beun 

Zondag   12 Sluiskil           10.00 uur 

     ds. P. Overduin 

Zondag   19 Sluiskil          10.00 uur 

     ds. A. Eberson 

Zondag   26 Sluiskil       10.00 uur 

     mevr. K. Keasberry 

 

              Juli 

Zondag    3 Sluiskil       10.00 uur 

     ds. A. Eberson 



 





Concept – verslag gemeenteavond donderdag 24 
maart 2022 te Sluiskil. 
 
Opening en welkom. 
Consulent dominee Marjo Wisse heet alle aanwezigen welkom. Zij 
vraagt mevrouw Mieke Verplanken om de avond te openen. Me-
vrouw Mieke Verplanken gaat voor in gebed. 
 
De heer Albert van Leeuwen, voorzitter van de kerkenraad, heet 
onze consulent dominee Marjo Wisse in het bijzonder welkom. Do-
minee Marjo Wisse neemt deze avond opnieuw de rol van dagvoor-
zitter op zich en zij zal wellicht nog helpen bij het beantwoorden 
van relevante vragen. 
 
De heer Albert van Leeuwen deelt mee dat gemeenteleden me-
vrouw Ciska Buijze en de heer Theo Hamelink zich schriftelijk voor 
deze avond hebben afgemeld. Op een later tijdstip hebben ook ge-
meentelid de heer Adri de Bruine en kerkenraadslid de heer Paul 
Koelewijn zich afgemeld. 
 
Van de heer Theo Hamelink heeft de kerkenraad gistermorgen een 
brief ontvangen met vragen en opmerkingen en met het verzoek 
zijn brief voor te lezen. De heer Albert van Leeuwen zegt dit laat-
ste op te volgen door de onderwerpen uit de brief  
te behandelen onder het van toepassing zijnde agendapunt. De 
door de heer Theo Hamelink aangeleverde onderwerpen op hoofd-
lijnen, zijn zorgen naar aanleiding van de opgedrongen fusie met 
Hoek en zorgen omtrent Oekraïne en onze inzet voor hulp. 
  
De heer Albert van Leeuwen neemt de agenda van de gemeente-
avond door.  
Hij benoemt de onderwerpen inclusief het voorstel tot behandeling. 
Er wordt gestreefd  de gemeenteavond uiterlijk om 21.30 uur af te 
ronden. De agenda van de gemeenteavond is middels de nieuws-
brief maart, via email d.d. 17 maart 2022,  
in concept aan de gemeenteleden voorgelegd, inclusief de bijlagen: 
* het verslag gemeentevergadering van 7 oktober 2022 en 
* een oriëntatienota samenwerking PG  Hoek.  



 
 
De kerkenraad ziet deze gemeenteavond als het moment om ver-
antwoording af te leggen over het door de kerkenraad gevoerde 
beleid over de achterliggende periode oktober 2021 t/m maart 
2022. Daarnaast is deze bijeenkomst volgens de heer Albert van 
Leeuwen het moment voor de gemeenteleden hierover vragen te 
kunnen stellen en opmerkingen mee te geven. Ook adviezen van 
gemeenteleden zijn uiteraard zeer welkom. 
 
In de vooraankondigingen voor deze gemeenteavond via de Scha-
kel, nieuwsbrief en mededelingen voorafgaand aan de erediensten, 
is aan de gemeente gevraagd om vragen die hun bezig houden 
vooraf aan de kerkenraad voor te leggen. De kerkenraad heeft zich 
zo daarop kunnen inlezen en voorbereiden. Er zijn, naast de brief 
van de heer Theo Hamelink, geen schriftelijke vragen door de scri-
ba ontvangen.   
Namens de kerkenraad stelt de heer Albert van Leeuwen voor om 

eerst een toelichting te geven op hoofdzaken binnen de agenda. 

Vervolgens wordt onder agendapunt 4 vastgesteld of de gestelde 

vragen en/of opmerkingen afdoende zijn 

behandeld. De gemeenteleden krijgen gelegenheid tot het stellen 
van nieuwe vragen uit deze bijeenkomst of het geven van reacties 
op de inhoud van de gemeenteavond. 
 
Een korte terugblik op najaar 2021  en voorjaar 2022. 
De heer Albert van Leeuwen blikt kort terug op het najaar van 
2021 en voorjaar van 2022: 
 
Coronapandemie. 
Volgens de heer Albert van Leeuwen is ook het eind van kerkelijk 
jaar 2021 en de start van 2022 in belangrijke mate beïnvloedt door 
het covid-19 virus. Ook nu nog is dit virus niet verdwenen. De ker-
kenraad wacht met spanning de ontwikkelingen af wat het najaar 
2022 gaat brengen. De kerkenraad spreekt haar dank uit aan al 
diegenen die samen hebben gewerkt om waar mogelijk de dien-
sten voort te kunnen zetten binnen de daarbij behorende veilig-
heidsmaatregelen. Ook zijn de gedachten van de kerkenraad bij 
die gemeenteleden waar covid-19 slachtoffers heeft geëist en bij 
de mensen die nog een vaak een langdurige periode van herstel 
moeten doormaken. De kerkenraad wenst deze mensen kracht toe 
om tot verder herstel te komen. 
  



 
Oekraïne.  
Binnen het tijdsbestek van de eerste positieve tekenen van een te-
rugkeer naar onze vertrouwde samenleving komen de eerst onheil-
spellende berichten uit de Oekraïne.  
Inmiddels is nu duidelijk met welke intenties de troepen aan de 
grenzen van de Oekraïne werden opgesteld.  
Dagelijks bereiken ons beelden en berichten waar we stil van wor-
den.  
Een oorlog tussen volkeren die daar beiden niet om hebben ge-
vraagd.  
Onmenselijk leed in de meest uiteenlopende vormen, dodelijke 
slachtoffers, immense schade aan onderkomens, talloze vluchtelin-
gen en ga zo maar door. 
Als er dan ook nog wordt gesproken over een mogelijke 3e wereld-
oorlog dan veroorzaakt dat bij velen onder ons radeloosheid, angst 
en verdriet.  
Velen onder ons herinneren zich zeker nog de periode van 1940-
1945, de 2e wereldoorlog en waarderen daardoor des te meer de 
aansluitende periode van relatieve vrijheid, toch zeker hier in West 
Europa.  
Dat onze gedachten dagelijks bij hen mogen zijn die op welke wij-
ze dan ook de pijn moeten doorstaan van de gevolgen van al deze 
onmogelijke oorlogen waar ook ter wereld!   
De kerkenraad en gemeente hoopt en bidt dat partijen juist nu in 
gesprek blijven, dat het zinloze nastreven van machtsposities in de 
meest uiteenlopende vorm tot een goed eind komt, en uiteindelijk 
het gezond verstand mag zegevieren, dit in het belang van eenie-
ders toekomst. Jong en oud, arm of rijk, blank of gekleurd. 
  
De heer Albert van Leeuwen gaat verder met de drie hoofdthema’s 
van de avond, te weten: 
 
1. Onderwerpen besproken tijdens gemeenteavond 7 okto-
ber 2021  
Beleidsplan 2020 – 2021 / uitgangspunten en evaluatie tussentijd-
se stand van    
zaken ten aanzien van de vijf opdrachten aan de kerkenraad bin-
nen het plan. 
Het verslag komt aan de orde onder agendapunt  2. 
 



 
2. Programma van deze gemeenteavond 
Actuele situatie van de hoofdonderwerpen van de gemeenteavond 
van  
7 oktober 2021. Een verdere verdieping naar deze onderwerpen 
vanuit een  
actuele stand van zaken 
3. Hoe nu verder??? 
En wat is daar dan voor nodig? 
Die conclusie zal samen, gemeenteleden en kerkenraad, aan het 
eind van deze gemeenteavond aangevoeld moeten worden. 
 
 
Verslag gemeenteavond d.d. 7 oktober 2022. 
Dit verslag heeft de kerkenraad aan de gemeente in concept aan-
geboden middels de nieuwsbrief van november 2021 met de op-
roep tot voorafgaand aan de eerst-komende gemeenteavond vra-
gen in te dienen bij de scriba. De kerkenraad heeft in de achterlig-
gende periode geen vragen ontvangen met betrekking tot dit ver-
slag.  
De heer Albert van Leeuwen vraagt of er wellicht nu nog aanvul-
lende vragen vanuit aanwezige gemeenteleden zijn.  
 
De heer Lex de Grootte merkt op: “verkoop één kerk en beroep 
een dominee.” 
Het beroepen van een predikant is aan regels gebonden met be-
trekking tot de hoogte van de ontvangen ‘levende have’.Op basis 
daarvan hebben we een toezegging voor een vacature van 0,20 
fte. Aangezien die kleiner is dan 0,30 fte moeten we die vacature 
invullen met een buurtgemeente, zelfstandig is niet toegestaan. 
 
De heer Albert van Leeuwen neemt het verslag paginagewijs kort 
door en bedankt de scriba voor de verslaglegging. 
 



 
Verkoop kerkgebouw Philippine. 
De heer Albert van Leeuwen doet mededeling van de ontvangen 
opmerkingen van de heer Theo Hamelink over verkoop kerkgebou-
wen en de plicht naar onze naasten: “Oproep vanuit onze mense-
lijke plicht maar zeker als christen om een van de gebouwen ge-
schikt te maken voor opvang van vluchtelingen. Ik weet dat er on-
derhandelingen zijn voor een eventuele verkoop, maar ik denk dat 
we schromelijk tekort schieten in onze christenplicht als we nu kie-
zen voor de centjes van verkoop in plaats van ten minste een van 
de gebouwen beschikbaar te stellen!” 
 
Herbestemming:  
De familie Rammeloo is voornemens een kapsalon annex koffie- en 
theehuis te realiseren in het kerkgebouw van Philippine. De heer 
Albert van Leeuwen herhaalt hier nog eens het uitgangspunt van 
deze plannen binnen de voorgenomen herbestemming:  ‘met res-
pect voor historie van het gebouw als kerkelijke gemeente’. 
 
Buro Paras Concepts, eigenaresse Patricia van den Berge, is vol-
gens de heer Albert van Leeuwen, bij de totstandkoming van de 
plannen, betrokken. Mevrouw van den Berge was destijds ook be-
trokken bij de herbestemming van ons kerkgebouw aan de Oostka-
de in Sas van Gent. 
Recente opmerkingen van een medewerker Erfgoed Zeeland tij-
dens de recente jaarlijkse inspectie van het kerkgebouw zijn:  
1. het is hard nodig dat er iets gaat gebeuren, het gebouw ver-
slechterd in een fors tempo, 
2. maar ook een enthousiaste reactie over de herbestemming, ver-
gelijkbaar met aantal andere monumentale kerkgebouwen in 
Zeeland. 
De heer Albert van Leeuwen refereert aan een uitspraak van de 
heer Theo Hamelink in een recent krantenartikel met betrekking 
tot de verkoop van zijn kerkgebouw.  
“Een kerkgebouw verkopen gaat nu eenmaal niet tussen de soep 
en de patatten! “ Daarnaast schetst de heer Theo Hamelink vol-
gens de heer Albert van Leeuwen ook dat als de inwoners van 
Zaamslag, 3.000 in getal, allemaal 3 keer per jaar het podium zou-
den bezoeken, een verkoop niet aan de orde zou hoeven te zijn.   



 
 
Ook het werven en behouden van vrijwilligers is in zijn situatie 
vandaag geen vanzelfsprekendheid meer. De kerkenraad ziet in de 
publicatie over het kerkgebouw van de heer Theo Hamelink veel 
overeenkomsten met de eigen kerkelijke situatie. Volgens de heer 
Albert van Leeuwen is momenteel het ene na het andere kranten-
artikel te lezen over sluiting van kerkgebouwen, met bijbehorend 
veel pijn. 
De heer Albert van Leeuwen loopt de stappen langs welke tot nu 
toe door de kerkenraad zijn gezet:  
 
Koopovereenkomst: 
het standaard NVM-model is voorgelegd aan een juridisch adviseur 
VKB, 
uitgebrachte adviezen zijn opgenomen in het definitief concept en 
is door het college van kerkrentmeesters voorgelegd ter goedkeu-
ring aan de kerkenraad en heeft gevraagde instemming verkregen. 
 
Toestemming CCBB: 
het definitief concept is ter goedkeuring aan het CCBB voorgelegd, 
een schriftelijk positieve instemming is ontvangen, onder de voor-
waarde dat de definitieve eigendomsoverdrachtakte ook aan CCBB 
wordt voorgelegd, 
de koopovereenkomst inclusief ontbindende voorwaarden is door  
partijen ondertekend. De koop betreft uitsluitend onroerende zaak 
dus geen roerende goederen,de ontbindende voorwaarden zijn:  
afgifte passende vergunning door de gemeente Terneuzen, 
(dossier is compleet aangeleverd, verwachting is rond 1 juli a.s. 
uitslag) 
toezegging van de gevraagde financiering door een bank en 
een datum opgenomen vanuit de kerkenraad t.a.v. de uiterste  
datum dat een en ander effectief moet zijn geregeld en zo niet dan  
ontbinding van de koopovereenkomst. 
 



 
 
Bruikleen kerkelijk erfgoed: 

een antwoord op wat kerkelijk erfgoed in onze situatie inhoudt 
is volgens de heer Albert van Leeuwen terug te vinden in het 
rapport van het Catharijneconvent, 
er zijn adviezen ingewonnen bij diverse instanties die er zijn op 
dit gebied 
zoals VKB, het Catharijneconvent, Erfgoed Zeeland maar ook bij 
een gemeentelid, 

     het uitgangspunt van al deze partijen is om zoveel mogelijk         
     binnen de muren van het dan voormalige kerkgebouw te laten,                  
     indien passend bij de voorgenomen herbestemming, 
     de kopers stemmen dit momenteel af met de architect van hun  
     renovatieopdracht,er dienen goede afspraken gemaakt te wor   
     den binnen een op te stellen bruikleenovereenkomst, 
     een bruikleenovereenkomst opstellen conform een model van 
     het Catharijneconvent mede op advies van VKB, 
     een nadrukkelijk eigendomsvoorbehoud aan onze kerkelijk ge     
     meente of opvolgende gemeente opnemen en 
     concept bruikleenovereenkomst wordt momenteel opgesteld en   
     zal door  
     het college van kerkrentmeesters worden voorgelegd ter goed 
     keuring aan de kerkenraad. 
 
 
Namens de kerkenraad geeft de heer Albert van Leeuwen ant-
woord op de vragen gesteld in de brief van de heer Theo Hamelink 
 
de onderhandelingen met betrekking tot de verkoop zijn al in een 
vergevorderde fase van contractuele afspraken, deze terugdraaien 
gaat in tegen de opdracht die de kerkenraad heeft en gaat boven-
dien geld kosten en mogelijk het verlies van marktpartijen waar de 
kerkenraad met vertrouwen verder in wil, 
daarnaast is het maar zeer de vraag of besluitvormende overheids-
instanties akkoord zullen gaan met een eventueel voorstel tot tij-
delijke huisvesting, nog los van de aanvullende eisen en extra kos-
ten ten aanzien van het op orde brengen van deze accommodatie, 
er zijn vele andere manieren waar we kunnen bijdragen als chris-
telijke medemens en daar wordt momenteel ook volop aan meege-
werkt zoals uit de pers kan worden opgemaakt, 
de kerkenraad stelt voor om deze aanbeveling niet over te nemen. 
 
  



 
 
Mevrouw Paula van Harn oppert om het kerkgebouw als gebaar 
een half jaar open te stellen voor vluchtelingen. De burgerlijke ge-
meente betaalt volgens mevrouw Paula van Harn als de kerkelijke 
gemeente na een half jaar in de problemen komt. Volgens me-
vrouw Paula van Harn is dit geen vreemd idee. De kerkenraad be-
paalt maar het gebouw is ook van de gemeente volgens mevrouw 
Paula van Harn. De heer Albert van Leeuwen zegt toe de suggestie 
van mevrouw Paula van Harn mee te nemen, maar merkt op het 
verkooptraject niet verder te willen frustreren. 
 
 
Verkoop kerkgebouw Sluiskil 
De heer Albert van Leeuwen geeft een toelichting op het kranten-
artikel in de PZC van vrijdag 18 maart 2022. Dit was even slikken, 
omdat er nog geen definitieve overeenkomst is. Het enige woord 
dat in het artikel klopt is het woord plan. De kerkenraad is in ver-
band met het artikel niet benaderd volgens de heer Albert van 
Leeuwen. Ook refereert  de heer Albert van Leeuwen naar een 
krantenartikel over de sluiting van kerkgebouwen in Zuid Beveland 
en een krantenartikel over de sluiting van de kerk in ’s-
Heerenhoek.  
 
Partij Fluvium  
Fluvium is volgens de heer Albert van Leeuwen een regionale vast-
goedontwikkelaar die een plan heeft om na sloop van het kerkge-
bouw in Sluiskil, te gaan bouwen. Fluvium heeft recent op andere 
regionale locaties vastgoedplannen in dezelfde lijn gerealiseerd. De 
burgerlijke gemeente is positief ten aanzien van deze partij, zij 
houden zich goed aan de gemaakte afspraken. 
 
 
Herbestemming 
De vastgoedontwikkelaar is voornemens om ongeveer tien eenge-
zinswoningen voor starters op de woningmarkt, te realiseren. 
Daarbij krijgen inwoners van Sluiskil de mogelijkheid gedurende 
een maand om zich in te schrijven voordat de verkoop via alle an-
dere kanalen begint. Naar het schijnt zijn de gronden, in eigendom 
van de gemeente naast het kerkgebouw, ook aan dezelfde project-
ontwikkelaar verkocht. 
 



 
 
Koopovereenkomst 
Een koopovereenkomst is volgens de heer Albert van Leeuwen nog 
in een voorbereidende fase, een concept is zelfs nog in ontwikke-
ling. Aanvankelijk zou er geen enkele ontbindende voorwaarde in 
de overeenkomst worden opgenomen. Dit omdat men er van over-
tuigd is dat het plan doorgaat. Een recente ontwikkeling is dat de 
kopers alsnog een schone grond verklaring willen. De verwachting 
is dat die er volgens de heer Albert van Leeuwen wel zal komen, 
alleen is de vraag binnen welk tijdsbestek. 
 
Toestemming CCBB 
Deze verplichte toestemming wordt gevraagd zodra de kerkenraad 
positief heeft gereageerd op het door het college van kerkrent-
meesters voorgelegde definitieve concept. Het voorleggen aan het 
CCBB gebeurd dan op dezelfde wijze als met het kerkgebouw Phi-
lippine. 
 
Kerkelijk erfgoed 
Het kerkelijk erfgoed van de kerk in Sluiskil is volgens de heer Al-
bert van Leeuwen minder aanwezig dan in het kerkgebouw te Phi-
lippine en behoort niet tot de verkoop van het gebouw. De herbe-
stemming is momenteel in uitwerking richting een voorstel aan de 
kerkenraad. Eveneens zal er volgens de heer Albert van Leeuwen 
binnenkort een afspraak plaatsvinden met orgelbouwer Nijssen. Dit 
met betrekking tot beide orgels, voor een oriëntatie hoe hier ver-
der mee om te gaan. 
 
Archief 
Het college van kerkrentmeesters heeft recent toestemming van 
de kerkenraad gekregen volgens het door haar aangeleverde plan 
een start te maken met de opschoning en definitieve archivering 
van de stukken volgens van toepassing zijnde  adviezen. Een om-
vangrijk en soms ook wat stoffig karwei volgens de heer Albert van 
Leeuwen. De kerkenraad voorziet dat er ter overbrugging zeker 
een ruimte gehuurd  moet worden als overgangsfase naar een de-
finitieve bestemming van het archief maar ook van inventaris die 
overbodig wordt en nog geen herbestemming heeft. Ook zal het 
college van kerkrentmeesters een voorstel aan de kerkenraad doen 
om  



 
 
middels kijkdagen wellicht gemeenteleden te interesseren voor ge-
bruiksgoederen en dergelijke. 
 
De heer Bram van Hoeve merkt op dat er wellicht documenten 
voor het Zeeuws Archief zijn. Volgens de heer Albert van Leeuwen 
zijn er zeker documenten aanwezig in het archief van de kerk die 
hiervoor in aanmerking komen. 
 
 
Nieuwe plaats van samenkomst. 
 
Uitgangspunten 
Het college van kerkrentmeesters heeft de opdracht van de ker-
kenraad gekregen om te onderzoeken: 
een alternatieve plaats van samenkomst bij oplevering van het 2e 
kerkgebouw 
met voorkeur voor een kerkgebouw boven een commerciële ruim-
te, 
en startdatum van gebruik, deze is onzeker maar er is wel op voor-
hand een schriftelijke ‘principeovereenkomst’ nodig zodat er sprake 
is van zekerheid als het  moment daar is, 
huurvoorwaarden en een huurprijs tegen marktconforme prijzen en  
bijbehorende voorwaarden. 
 
Onderzoek 
Op 7 september 2021 heeft het college van kerkrentmeesters een 
lijst aan de kerkenraad gepresenteerd met mogelijke locaties in de 
regio. Het betrof een 
twaalftal mogelijke locaties, rijp en groen door elkaar, Met de 
meesten heeft het college van kerkrentmeesters in een persoonlijk 
gesprek de vragen vanuit de uitgangspunten besproken. Dit heeft 
geleidt tot een shortlist waarmee het college verder is gaan bevra-
gen en onderzoeken. De wens van de gemeente – “zoek een kerk-
gebouw” – wordt daarin zwaar meegewogen volgens de heer Al-
bert van Leeuwen. 
 



 
 
Conclusies 
Uiteindelijk heeft het college van kerkrentmeesters de kerkenraad 
geadviseerd om te kiezen voor de locatie de Kirke in Westdorpe. 
De Kirke is het voormalig RK - kerkgebouw van Westdorpe. Deze 
RK-kerk is aan het gebruik onttrokken en is nu in het bezit van een 
stichting voor de verdere exploitatie. Met het bestuur heeft het col-
lege van kerkrentmeesters een aantal gesprekken gevoerd en 
daarbij werd steeds duidelijker dat ze de vragen van onze gemeen-
te herkenden en hun medewerking gelijk hebben toegezegd om dit 
passend op te willen lossen. 
 
Belangrijke onderwerpen: 
  exclusief gebruik op zon- en feestdagen, 
  aanvangstijdstip 10.00 uur zoals gebruikelijk, 
  compacte ruimte met aanpalende koffie/thee faciliteit in de vorm    
  van  
  afgescheiden ‘glazen’ ruimte geschikt voor 50 kerkgangers en 
  eigen afsluitbare bergruimte direct aansluitend aan kerkruimte. 
 
In zijn algemeenheid is de locatie Westdorpe veel compacter,  
makkelijker te verwarmen en praktisch in te vullen ook vanuit de  
voorbereidende werkzaamheden, voorafgaand aan een dienst dan 
alle nadere onderzochte alternatieven. Ook facilitaire voorzieningen 
grenzen allemaal direct aan de ‘glazen’ ruimte, inclusief toiletruim-
tes en eigen bergruimte.  
 
Deze compacte omgeving voor een kleinere groep kerkgangers zal 
sneller aangenaam aanvoelen dan een grote kerkzaal met zeker in 
de winter minder aangename temperaturen.  
 
De gevraagde vergoedingen zijn alleszins acceptabel: 
  Gebruik glazen box kosten per dagdeel € 40 
  Gebruik glazen box + altaar kosten per dagdeel € 75 
  Gebruik altaar met aangrenzende ruimte kosten per dagdeel € 40 



 
 
Daarnaast is er binnen de gebruikersovereenkomst een maximale  
opzegtermijn van een maand zonder bijkomende kosten. Het voor-
stel is om binnenkort een open dag te organiseren zodat gemeen-
teleden ook kennis kunnen nemen van deze locatie waarvan nu 
nog niet bekend is of en wanneer deze in gebruik genomen gaat 
worden. De kerkenraad is er van overtuigd dat dit een plaats van 
samenkomst kan zijn vanuit de oproep ‘de gemeenteleden’ bij el-
kaar te houden in onze verdere zoektocht richting de stip op de 
horizon in 2025. 
 
Mevrouw Paula van Harn merkt op dat eerst de vraag gesteld dient 
te worden wie er van de gemeente meegaan.  
 
Mevrouw Marjan van Rijn vraagt of er een mogelijkheid is om al 
eens een dienst in de Kirke te houden. De heer Albert van Leeu-
wen doet hierover navraag. Ook is het de bedoeling om met de 
firma Nijssen (orgelspecialist) de Kirke te bezoeken. 
 
 
Voortgang benoeming predikant. 
De heer Albert van Leeuwen geeft aan dat er geen wijzigingen zijn 
ten opzichte van laatste gemeenteavond. 
 
Samenwerking PG  Hoek 
De heer Albert van Leeuwen maakt allereerst met betrekking tot 
dit onderwerp  mededeling van de ontvangen opmerkingen van de 
heer Theo Hamelink “vanuit de opgedrongen fusie”:  
- PG  PSS heeft eigen koers gevaren, dogma’s buiten de deur ge-
houden en liturgische vormgeving nam een belangrijke plaats in. 
Invalshoek en grondslag te verschillend met andere PG en daar-
door zelden predikanten op onze kansel. 
-Toch is kerkenraad voortvarend bezig de fusie te doen plaatsvin-
den.  
Onze geuite zorgen betreffende Hoek worden niet meegenomen. 
De toegezegde enquête wordt steeds als onnodig afgewimpeld of 
uitgesteld tot het moment dat er iets te enquêteren valt!  



 
 
Inmiddels is een deel van de gemeente vanwege het gevoerde be-
leid afgehaakt. En een ander deel (en dat zijn er niet weinig) geeft 
aan niet mee te gaan naar Hoek. Natuurlijk ga op in Hoek en onze 
problemen lijken niet meer te bestaan! Maar daarmee jaagt u en 
heleboel mensen voorgoed de kerk uit! En dat kan toch nooit de 
bedoeling zijn.  
Zeker als we een van de kerkgebouwen verkopen en daarnaast 
onze financiële reserves aan durven spreken zijn er ruim voldoen-
de middelen om nog heel wat jaren vooruit te kunnen. Als we te-
rugkeren naar onze eigen identiteit en daar geld en mankracht in 
investeren kunnen dat mooie, waardevolle jaren worden. 
Zijn gebrek aan mankracht en inzet in kerk en kerkenraad ook niet 
een gevolg zijn van de vastberaden (onbespreekbare) koers die er 
wordt gevaren? 
 
Vervolgens licht de heer Albert van Leeuwen de nota oriëntatie op 
de voorgenomen samenwerking toe: 
 
Nota oriëntatie op de voorgenomen samenwerking. (bijlage bij 
agenda) 
In januari 2022 is in beide kerkenraden voornoemde nota aan de 
orde geweest en in beider situaties is er door de kerkenraden in-
stemming verleent om deze oriëntatie-nota verder handen en voe-
ten te geven. 
 
In deze nota zijn de doelstellingen van het ingeslagen pad terug te 
vinden: 
de krachten bundelen voor het voortbestaan van de kerk in meer-
dere kernen, 
samen groeien naar een overeenstemmend bewustzijn van de roe-
ping die we als kerk hebben, 
een realistisch beeld scheppen van de situaties van beider ge-
meenten en  
de noodzakelijke keuzes die hierdoor gemaakt moeten worden. 
 
 
Ook de achtergronden en ontwikkelingen zijn weergegeven, geza-
menlijk delen  beide protestantse gemeenten een aantal ontwikke-
lingen, een paar daarvan worden door de heer Albert van Leeuwen 
benoemd: 



 
 
beide kerken, ook PG Hoek, vergrijzen en instroom van nieuwe ge-
meenteleden  
neemt af, 
het besturen van een kerkgemeenschap wordt steeds ingewikkel-
der,  
er komt steeds meer bij kijken,  
de menskracht en de kennis om te besturen wordt schaarser en 
het onderhouden van de eigen vier- en ontmoetingsplek vergt toe-
nemende  
inspanningen van een steeds kleinere groep mensen. 
  
Beide protestantse gemeenten willen volgens de heer Albert van 
Leeuwen door verbondenheid en samenwerking antwoorden vin-
den op deze ontwikkelingen en dat is volgens hem een hele uitda-
ging! Samen zoeken naar een vitale gemeente! Een en ander is 
meer dan alleen een kerkdienst op de zondagmorgen organiseren. 
 
De kerkenraad noemt daarbij: 
Je hoeft niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden door samen 
zaken te delen of op te lossen, 
De aanpak in de ene gemeente kan de andere gemeente op nieu-
we ideeën brengen, 
Samen diaconale en pastorale vraagstukken delen, maakt het wer-
ken daarin makkelijker, 
Zo kun je kennis en ervaring delen, wat minder inspanningen kost 
van de individuele vrijwilliger, 
Blijven voldoen aan de toenemende regels om een kerk te bestu-
ren kan worden verlicht door het gezamenlijk uitvoeren van een 
aantal cruciale kerkelijke bureautaken. In de toekomst wordt meer 
controle verwacht op het functioneren van kerkenraden, 
Delen van activiteiten van vorming en toerusting verminderen de 
inspanningen van de vrijwilligers in de afzonderlijke kerkgemeen-
tes. 
In de rest van de nota staan inhoudelijke zaken met betrekking tot 
hoe vanaf de werkvloer ons pad verder in te vullen. Volgens de 
heer Albert van Leeuwen heeft de gemeente daar kennis van kun-
nen nemen en voert het te ver om dit allemaal afzonderlijk te be-
noemen.  



 
 
Eén zaak wil de heer Albert van Leeuwen wel naar voren halen. 
Dat is dat het komen tot samenwerking vereist dat je eerst wel 
officieel kennis met elkaar moet maken. Dat hebben beide kerken-
raden op zaterdag 26 februari 2022 gedaan op de Braakman, aan-
gevuld vanuit onze gemeente met mevrouw Ina Verpoorten en 
mevrouw Marleen Dieleman. Volgens de heer Albert van Leeuwen 
kan daarbij in totaliteit worden terugzien op een zonnige, gezellige 
maar zeker ook inhoudelijk een goede dag. Op een ontspannen 
wijze heeft ieder afzonderlijk conclusies getrokken die op hoofdlij-
nen dezelfde inhoud bevatten en dat versterkt het draagvlak naar 
een mogelijke gezamenlijke toekomst, zowel die van de gemeente 
als van de kerkenraad. Al deze conclusies komen binnenkort in een 
uitgewerkte rapportage voor beide kerkenraden beschikbaar. Dat 
zal volgens de heer Albert van Leeuwen het moment zijn dat de 
kerkenraad inhoudelijk bij de gemeenteleden hierop uitvoerig wil 
terugkomen. Immers zonder de steun en medewerking van de ge-
meenteleden gaat een mooie uitdaging maar zeker ook een mooie 
kans verloren. 
 
 
Namens de kerkenraad geeft de heer Albert van Leeuwen ant-
woord op de vragen gesteld in de brief van de heer Theo Hame-
link: 
 
- de kerkenraad blijft moeite houden met begrippen als voortva-
rend bezig zijn met een opgedrongen fusie, het opgaan in Hoek 
zien als dan zijn de problemen opgelost en de onbespreekbare 
koers. Pijnlijk om steeds opnieuw te moeten constateren dat er 
gemeenteleden zijn die onze woorden een vertaalslag geven die 
de onze niet is en daardoor ook weer twijfel zaaien bij overige ge-
meenteleden. Nog pijnlijker is hier als kerkenraad steeds weer op-
nieuw energie in moeten steken met het uitblijven van voelbare 
synergie. 
Het doet geen recht aan de inspanningen die alle kerkenraadsle-
den en vrijwilligers doen om binnen de opdracht daartoe stappen 
te zetten. Met veel inzet wordt er veel werk verzet dat kennelijk 
niet voor iedereen zichtbaar is en naar blijkt ook niet altijd aan-
vaardbaar.   



 
 
het ons verlaten van gemeenteleden en de desinteresse voor ker-
kenraadfuncties zou het gevolg zijn van de huidige koers! 
Pijnlijk voor ons als kerkenraad om dit te lezen, pijnlijk voor die ge-
meenteleden die dat besluit hebben genomen of nog gaan nemen. 
Als je onze situatie vergelijkt met dezelfde besluiten binnen soort-
gelijke kerkelijke omstandigheden, die volop in onze omgeving en 
provincie moeten worden genomen, dan zie je dat het woord pijn 
altijd terug komt. 
Het woord rouwproces is al eerder aan de orde geweest, ook wij 
verkeren momenteel in een rouwproces met betrekking tot de situ-
atie binnen onze gemeente. 
En dat vraagt juist kracht en saamhorigheid waarbij het eenieder 
naar de zin kunnen maken absoluut onmogelijk is. 
-  juist in de oriëntatienota op de samenwerking staan de te onder-
zoeken punten al aangegeven en deze zullen straks ook nog wor-
den bevestigd in een rapport van een onafhankelijk extern proces-
begeleider. Dat is tevens het moment dat de kerkenraad inhoude-
lijk over de inhoud met u als gemeenteleden in gesprek wil en dat 
binnen beider gemeenten over dezelfde inhoud.Tijdens onze ken-
nismaking in de Braakman is door beider partijen al openhartig ge-
sproken over wat we delen met elkaar en waar de verschillen lig-
gen. Ook in Hoek spelen er net als bij andere protestantse ge-
meenten ook zaken die zorgen oproepen of naar een andere vorm 
van kerk zijn vragen.  
- en dan de veelbesproken enquête. Daar is van aangegeven tot 
nu toe dit op een passend moment te doen als er iets te enquête-
ren valt. Als kerkenraad zullen we deze vraag afstemmen met onze 
procesbegeleider van het samenwerkingstraject mevrouw Lydia 
Roosendaal. Zodra haar rapport beschikbaar komt zal de vraag of 
er een enquête gehouden dient te worden aan de orde komen. 
Volgens de heer Albert van Leeuwen heeft mevrouw Lydia Roosen-
daal ervaring uitzetten van enquetes. 



Vacatures kerkenraadsleden 
Dit onderwerp is volgens de heer Albert van Leeuwen al verwoord 
in nieuwsbrieven. Om tot de gewenste bezetting te komen zijn er 
momenteel drie vacatures. De laatste oproep tot het voorstellen 
van namen van kandidaten heeft volgens de heer Albert van Leeu-
wen precies één schriftelijke reactie opgeleverd. Er bestaat een 
grote zorg over de bestuurlijke stabiliteit, het steeds meer en 
moeilijker werk met minder mensen. De heer Albert van Leeuwen 
besluit met dat dit niet zo kan blijven.  
 
Vragen gemeenteleden 
Mevrouw Paula van Harn vraagt wat te doen met het kerkelijk erf-
goed. Volgens de heer Albert van Leeuwen is het uitgangspunt om 
het kerkelijk erfgoed zoveel als mogelijk intact te laten. Voor over-
blijvende spullen zal er nog een kijkdag worden georganiseerd. 
 
De heer Bram van Hoeve vraagt of het orgel van de kerk in Philip-
pine ook in bruikleen wordt gegeven aan de kopers. De heer Al-
bert van Leeuwen vertelt dat hij twee weken geleden contact 
heeft gehad met de heer René Nijssen van de firma Nijssen. Deze 
specialist in orgels komt langs en zal dan de mogelijkheden met 
het orgel aangeven. De kopers hadden tot voor kort schrik van de 
kosten van onderhoud van het orgel. Orgels verplaatsen is volgens 
de heer Albert van Leeuwen een kostbare aangelegenheid en er is 
tevens sprake van een groot aanbod van orgels. 
De voorkeur van de kerkenraad is het orgel in een bruikleenover-
eenkomst regelen. Het juridisch eigendom blijkt bij de kerkelijke 
gemeente en diens eventuele rechtsopvolger. 
 
De heer Bram van Hoeve vraagt hoe het onderhoud van het orgel 
geregeld kan worden. Dit is volgens de heer Albert van Leeuwen 
in een bruikleenovereenkomst vast te leggen. Vaak blijft een orgel 
in een tot kerk omgebouwde woning als voorbeeld. De kopers van 
de kerk in Philippine staan volgens de heer Albert van Leeuwen 
open voor ideeën. 
 
De heer Tony van Dixhoorn informeert naar de kerkklok behoren-
de bij het kerkgebouw in Philippine. Uitgangspunt is dat de klok in 
de toren blijft hangen en eigendom blijft van de kerkelijke ge-
meente en diens eventuele rechtsopvolger.  



De heer Albert van Leeuwen verwijst naar de klok behorende bij 
de voormalige kerk aan de Oostkade in Sas van Gent. Deze klok is 
nog steeds eigendom van de kerk. De klok uit de toren halen en 
bevestigen in een klokkenstoel zou volgens de heer Tony van Dix-
hoorn een idee kunnen zijn. De klok is een monument dat volgens 
de heer Tony van Dixhoorn gezien mag worden. 
Verder vraagt de heer Tony van Dixhoorn hoe het zit met een 
schone grond verklaring ten aanzien van de verkoop van het kerk-
gebouw in Philippine. Deze verklaring is volgens de heer Albert van 
Leeuwen niet in de ontbindende voorwaarden meegenomen in de 
koopovereenkomst. 
 
Mevrouw Paula van Harn merkt op dat de pijn niet alleen bij de 
kerkenraad zit maar ook bij gemeenteleden met andere gedachten 
over de verkoop van de kerkgebouwen en over samenwerking met 
PG Hoek. Zij hebben volgens mevrouw Paula van Harn ook pijn. 
“Zij mogen zeggen wat ze voelen.” Mevrouw Paula van Harn zegt 
in de kerkenraad gezeten te hebben en er weer uitgegaan te zijn. 
Haar doel was mensen zoveel als mogelijk bij elkaar te brengen. Er 
is volgens mevrouw Paula van Harn geen ander besluit genomen 
door de kerkenraad. Vanwege de ingezette koers zijn er volgens 
haar geen nieuwe kerkenraadsleden bijgekomen. De heer Albert 
van Leeuwen reageert hierop met het feit dat het beleid uiteinde-
lijk door de gemeente is vastgesteld. De huidige kerkenraad dient 
dit volgens hem uit te voeren. In het traject met PG Hoek zijn we 
volgens de heer Albert van Leeuwen nog niet zover om te conclu-
deren dat we gaan fuseren. Uitgangspunt is om gemeente-leden 
bij elkaar te houden. In het vastgestelde beleid staat dat beide 
kerkgebouwen in de verkoop staan. De voormalig interim-
voorzitter heeft destijds op een gemeenteavond aan de gemeente-
leden gevraagd of zij konden instemmen met het voorliggende be-
leid en daar zijn geen tegengeluiden op gekomen. 
Mevrouw Paula van Harn zegt te hopen dat er met het geld van de 
verkoop van de kerkgebouwen iets moois kan worden gedaan. Uit-
eindelijk gaat het geld naar de Classis indien de laatste persoon de 
deur sluit ten gevolge van ‘liquidatie’ van de kerkelijke gemeente. 
Volgens de heer Albert van Leeuwen is in een samenwerkingsver-
band ook een wijkgemeente mogelijk. Dan blijft het geld in de ge-
meente. Bij een fusie gaat het geld mee naar de nieuw gefuseerde 
gemeente. Mevrouw Paula van Harn zegt moeite te hebben met 
PG Hoek. 



 
 
 
Volgens de heer Albert van Leeuwen is de gemeente en de kerken-
raad nog zoekende. “Het moet nog bewezen worden.” De heer Al-
bert van Leeuwen vraagt namens de kerkenraad aan de gemeente 
hierbij hen te ondersteunen. Anders wordt het volgens hem een 
hopeloze opdracht. Er zal samen met mevrouw Lydia Roosendaal 
en de gemeente over worden gesproken, “wat zijn de mogelijkhe-
den?” Wellicht kunnen we elkaar vinden op liturgisch gebied. Een 
fusie is volgens de heer Albert van Leeuwen nog ver weg, tenzij de 
tijd ons inhaalt. Mevrouw Paula van Harn vindt het nog te vroeg. 
De opdracht heeft de kerkenraad volgens de heer Albert van Leeu-
wen niet zelf bedacht. Als er voor een beleid gekozen is dient de 
kerkenraad daarvoor te gaan en kan een kerkenraad zich niet te 
laten meeslepen in allerlei tussentijdse voorgestelde wijzigingen 
die niets veranderen aan de oorspronkelijke redenen tot het vast-
gestelde beleid. 
 
Mevrouw Marjo van Leeuwen verwijst naar de vorige kerkenraad. 
Deze is met ruzie uiteen gevallen vanwege de gebouwenkwestie. 
De huidige kerkenraad heeft het volgens haar opgepakt. Zij vraagt 
zich af of deze een keuze heeft. 
 
De heer Bram van Hoeve merkt op dat de prijzen van het onroe-
rend goed inmiddels fors gestegen zijn. 
 
Volgens de heer Albert van Leeuwen dient de tijd die de gemeente 
nog heeft goed te worden benut. “We dienen niet dan weer rechts 
en dan weer links te gaan”. De kans dat een en ander op korte ter-
mijn doorgaat is er volgens hem. Zekerheid is er niet gezien de 
ontbindende bepalingen. 
De heer Lex de Groote oppert over te gaan tot een stemming door 
de gemeente-leden. Volgens de heer Albert van Leeuwen dient de 
kerkenraad de gemeente tijdens een gemeenteavond te horen en 
is een stemming niet aan de orde. 
Volgens de heer Albert van Leeuwen dient de kerkenraad de kans 
te krijgen om te verkennen en om de ingezette koers vast te hou-
den. Een afspraak met mevrouw Lydia Roosendaal om met de ge-
meente over samenwerking te spreken volgt nog op kortere ter-
mijn. 
 
 



 
 
Sluiting vergadering. 
Dominee Marjo Wisse dankt de aanwezige gemeenteleden voor 
hun aanwezigheid en hun inbreng.  
 
De heer Bart Kindt sluit de bijeenkomst met een Gebed voor Oe-
kraïne, “Heer, ontferm U”. 
 
 
 
 
 
 
Kennismaking 
 
In de komende maanden mag ik een aantal keer bij jullie voor-
gaan. Daarom werd mij gevraagd om kort iets over mij zelf te 
vertellen.  
Mijn naam is Alexander Eberson en woon in Terneuzen. Ik ben 
getrouwd met Tonja en we hebben samen een dochter Hannah. 
Sinds een aantal jaren ben ik geestelijk verzorger in de rust- en 
verzorgingshuizen  van SVRZ. Daarnaast werk ik als onbetaalde 
havenevangelist in de haven Terneuzen-Gent. Mooi en dankbaar 
werk, vind ik.  Ik kijk er naar uit om jullie voor te gaan in de 
Woordbediening en om met jullie kennis te maken.  
 
Met vriendelijke groeten,  
ds. Alexander Eberson 
 
 
 



Gedachte 

 



Het gaat dus in pastoraat om voor iemand te zorgen, maar ook 
voor zijn ziel te zorgen. Het gaat bij pastoraat om 'heel de mens.' 
Waar is deze mens op dit moment mee bezig in zijn leven? Wat 
speelt er. Wat vragen we, en wat klinkt er in de antwoorden door. 
Durven we door te vragen bij emoties? 
Het gaat om ontmoeting, gesprek, en onderling pastoraat of pro-
fessionele begeleiding vanuit de christelijke traditie met haar Jood-
se wortels, verbonden met de christelijke geloofsgemeenschap, de 
biddende gemeente. 
 
De pastorant, degene die pastoraat ontvangt ervaart als het goed 
is; 











   Verjaardagen 
80 jaar 

 

18-6-2022 

Mevr. D.G. Oostmeijer 

Vier Ambachtenstraat 58, 4551HB  Sas van Gent 

 

95 jaar 

 

5-6-2022 

Mevr. G.A. Nieuwelink - Oppeneer 

St. Elisabethlaan 3, 4541GS  Sluiskil 

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

   Jubilea 
25 jaar 
 

10-5-2022 

fam. M. Riemens - Nuijten 

Lepehof 11, 4551LX  Sas van Gent 

 

40 jaar 

 

28-5-2022 

fam. J.F. Dekker - Lootens 

Schans 11, 4553DA  Philippine 



   Uitgeschreven 
 

21-2-2022 

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

   Overgeschreven 
 

24-2-2022 

Mevr. J. Ringlever 

Willemstraat 19, 4542BE Hoek 

naar: Protestantse gemeente te Hoek  

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

 

Overleden 

 
18-4-2022 

Mevr. M.S. Witte-Hamelink 

Kanaalzicht 27, 4541CH Sluiskil 



 

 

ER KUNNEN NOG STEEDS KAARTEN,  

POSTZEGELS EN CARDRIDGE INGELEVERD WORDEN IN DE 

DOOS OP DE TAFEL IN DE ONTMOETINGSHAL! 

 

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

 

 

 

 

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

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 


