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Nieuwsbrief Mei 2022. 

 
Verslag gemeenteavond 24 maart jl. om 19.30 uur in de Ark. 
In bijlage het concept verslag van deze gemeenteavond die ook al in de Schakel van mei-juni 
is gepubliceerd. Als kerkenraad hechten we eraan om deze informatie zo breed mogelijk te 
delen. Indien u vragen, opmerkingen of adviezen heeft dan zijn deze nu al welkom bij de 
scriba via zijn e-mailadres: scribaPSS@protestantsegemeente.nl .  
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw komst en inbreng op deze avond.  
Op de agenda van de eerstvolgende gemeenteavond zullen we dit concept opnieuw 
agenderen en aan u voorleggen.  
 

Jaarrekening kerkbeheer 2021 incl. ANBI bijlage. 
Als kerkenraad verwijzen wij u graag naar de bijlagen met betrekking tot de jaarrekening 
2021. In deze rapportage is een toelichting opgenomen vanuit het college van 
kerkrentmeesters die hopelijk afdoende duidelijk is? Ook hier geldt dat indien u vragen, 
opmerkingen of adviezen heeft deze welkom zijn bij onze scriba. En hier gaat zeker onze 
dank uit naar Ina Verpoorten die op voortreffelijke wijze onze administratie beheert en 
rapporteert. Na een onderzoek door onze eigen kascontrole commissie wordt de 
jaarrekening eind mei 2022 voorgelegd aan het CCBB.  
 

Jaarrekening diaconie 2021 incl. ANBI bijlage. 
Ook hier verwijzen we graag naar de bijlagen en het tekstgedeelte onder jaarrekening 
kerkbeheer 2021 is ook hier van toepassing. 
 

Afscheid Theo en Yvonne Hamelink. 
Recent hebben Theo en Yvonne Hamelink om persoonlijke redenen afscheid genomen van 
onze protestantse gemeente. Dat besluit respecteren we uiteraard hoezeer we dat ook 
betreuren. Onze dank gaat uit naar hun inzet in de achterliggende periode.  
Het ga jullie goed. 
 

Resultaat actie kerkbalans 2022. 
Inmiddels hebben we onderstaande concrete resultaten: 
 
 Uitgaande brieven totaal                                143                             
 Ontvangen reacties totaal                                93                             
 Reactie in percentage tot nu toe                     65 %                            
  
Toezeggingen in euro’s  tot nu toe        € 15.664,50                      
  
Dank aan alle gemeenteleden die spontaan hebben bijgedragen en mocht u het vergeten 
zijn, uw reactie is nog steeds welkom.   
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 Oproep hulp Oekraïense vluchtelingen.  
 De gemeente Terneuzen zoekt vrijwilligers en vrijwilligsters om mee te helpen bij de opvang 
en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in de oude Redoute in Sas van Gent.  
Het gaat om 115 vluchtelingen verdeeld over 54 units. Vanaf donderdag 12 mei hopen wij 
vrijwilligers te vinden die ons willen ondersteunen met wat kluswerkzaamheden: 
-       In elkaar zetten van meubelen. 
-       Inrichten van de kamers. 
-       Kleine schoonmaakwerkzaamheden. 
-       Werkzaamheden zoals hangen van lampen, kleine reparaties in de kamers. 
-       Het leggen van een aantal vloeren in kamers waar deze ontbreken.  
  
Wij zullen met een aantal medewerkers van de gemeente Terneuzen dagelijks aanwezig zijn 
van 9.00 uur tot 16.00 uur. Schoonmaakmaterialen zijn voldoende aanwezig. Dit met 
uitzondering van voldoende huishoudtrapjes. Verder zijn er voor kluswerkzaamheden 
middelen beschikbaar, hoewel extra accuschroefboormachines etc. handig zouden zijn. 
  
Wilt u iets betekenen voor deze vluchtelingen neem dan contact op met:  
Fanny van Zweeden, Team Bestuur en Interne Zaken Gemeente Terneuzen 
mailto: f.vanzweeden@terneuzen.nl    06-40584522 
 
 

In het kader van het starten samenwerking met de PG  Hoek. 
Tijdens de laatste gemeenteavond hebben wij u als gemeenteleden meegenomen over de 
stappen die al gezet zijn maar zeker nog gezet dienen te worden. In aansluiting op onze 
gezamenlijke bijeenkomst als kerkenraden eind februari 2022 is er door mw. Roosendaal, 
extern begeleider vanuit PKN, een inventarisatierapport uitgebracht. Dit rapport is de basis 
over gezamenlijke stappen die we met elkaar dienen te zetten om elkaar beter te leren 
kennen om de gewenste samenwerking verder te verkennen en uit te doen werken.  
Dat vraagt nog heel wat energie van beide kanten waar we samen met volle kracht aan gaan 
werken. Zoals tijdens de gemeenteavond aangegeven zullen we op korte termijn u als 
gemeenteleden uitnodigen voor een nieuwe afspraak om samen met mw. Roosendaal van 
gedachten te wisselen over alles wat ons hierin bezig houdt.  
 
In hetzelfde kader hebben we een paar data afgesproken waarop we samen, 
gemeenteleden van de  PG Hoek en PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, onze eredienst 
zullen vieren. 
 
Dan gaat het om: 
 
26 mei Hemelvaartsdag, ochtenddienst in Sluiskil o.l.v. ds. Marijn Vermet, 
19 juni Zomerzondag, ochtenddienst in Hoek o.l.v. ds. Saskia Ketelaars, 
17 juli Zomerzondag, ochtenddienst in Hoek o.l.v. Theo van Teijlingen. 
(voor deze laatste dienst hadden we tot nu toe geen gastpredikant kunnen vastleggen) 
 
Indien u afhankelijk bent van vervoer naar Hoek dan horen we dat graag. 
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Even een berichtje naar de scriba of spreek een kerkenraadslid aan dan gaan we dat voor u 
verzorgen. 
Uw kerkenraad nodigt u van harte uit op dit spoor van verkenning en rekent ook op uw 
begrip. 
 
Let op deze planning wijkt af van de dienstenregistratie in de Schakel betreffende zondag 
19 juni !!! 
 
 
 
 


