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Nieuwsbrief augustus 2022. 
 

Gemeenteavond 21 juni j.l. om 19.30 uur in de Ark. 
 
Wij mochten deze avond een negentiental gemeenteleden ontvangen in de Ark te Sluiskil 
Gast in ons midden deze avond was mevrouw Lydia Roosendaal, kerkadvies en 
gemeentebegeleiding. Samen met mw. Roosendaal heeft de kerkenraad de aanwezige 
gemeenteleden actueel inzicht gegeven in de stand van zaken over de invulling van de 
voorgenomen samenwerking.  
 
Met betrekking tot de inhoud en gesprek treft u in bijlage: 
1. de PowerPoint presentatie van mw. Roosendaal vanaf opening t/m sluiting van deze  
    gemeentevergadering, 
2. het verslag van deze gemeentevergadering. 
 
In het verslag vindt u op blz. 1 en 2 een korte samenvatting van hetgeen besproken is binnen 
de dia’s van de PowerPoint presentatie. Blz. 3 en 4 geven tekstueel weer wat we samen met 
de gemeenteleden hebben besproken naar aanleiding van de door de gemeenteleden 
ingevulde briefjes. Deze zijn zoveel als mogelijk letterlijk in dit verslag opgenomen. 
 
Algemene conclusie is dat de aanwezige gemeenteleden zich hebben uitgesproken om de 
samenwerking te bespoedigen en de nieuwe plaats van samenkomst (De Kirke Westdorpe) 
liever niet te gaan gebruiken o.a.  i.v.m. het verder afhaken van gemeenteleden etc. 
 
De voorzitter van de kerkenraad heeft zoals in het verslag aangegeven begrip uitgesproken 
voor deze inzichten maar wijst ook op de daadwerkelijke verschillen die er zijn met de PG 
Hoek. Van belang is om deze verschillen, die al in belangrijke mate zijn vastgesteld binnen 
het rapport van mw. Roosendaal, nu eerst samen te bespreken met de kerkenraad van de 
PG Hoek. Hiertoe dienen we met elkaar de ons nog gegunde tijd te gebruiken om achteraf 
teleurstellingen te voorkomen door onzorgvuldig handelen. Momenteel kunnen na de bijna 
achter ons liggende vakantie de agenda’s weer worden getrokken voor het maken van 
nieuwe afspraken. 
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 

Zomerzangavond zaterdag 3 september a.s. aanvang 19.30 uur in de 
kerk van de PG  Hoek. 
Zie uitnodiging in bijlage bij deze email. 
 

Optreden The Bowery zaterdag 10 september a.s. in de PKN kerk, 
Kerkdreef te Axel, aanvang 20.30 uur. 
Zie uitnodiging in bijlage bij deze email. 
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Tentdienst zondag 11 september a.s. te Sluiskil. 
Traditioneel tijdens de Gildefeesten in Sluiskil wordt er ook dit jaar weer een tentdienst 
gehouden op het Min. Lelyplein, aanvang 10 uur. Voorgangers zijn Marjan Dieleman en Kelly 
Keasberry. Organist is Gerard van der Langkruis. 
 
Aansluitend aan de tentdienst begint om 11.00 uur de brunch.  
Iedereen die hieraan deel wil nemen kan zich hiervoor voorafgaand aanmelden bij: 
remonaschelfaut@gildefeesten.com de kosten zijn € 12,50. 
 

Startzondag 18 september a.s.  
Aansluitend aan de eredienst van zondag 18 september a.s. brengen we in het teken van 
startzondag een bezoek aan de r.k. Kerk in Koewacht: 
H.H. Philippus en Jacobus, Kerkplein 2 te Koewacht  
zie:  www.kerkbelangkoewacht.nl en https://www.zeeland.com/nl-nl/visit/726_nl/h-h-
philippus-en-jacobus-rooms-katholieke-kerk  
Via een rondgang langs de ‘dodendraad’ brengen we ook een bezoek aan de r.k. Kerk van 
Belgisch Koewacht.  
zie: https://www.dodendraad.org/teksten3/bijzondere-locaties/23-koewacht-b-nl  
 
We worden om 13.00 uur verwacht door gids Willy Verschraegen in Koewacht.  
Afsluitend aan ons bezoek houden we een vesper in het kerkgebouw te Koewacht. 
Na afloop van onze eigen eredienst kunnen we gezamenlijk tijdens het koffie/thee drinken 
onze zelf meegenomen boterhammen consumeren in de Ark. 
Dan vertrekken we rond 12.15 uur naar Koewacht met eigen vervoer. 
Voorafgaand liggen er de komende zondagen tijdens het koffie/the drinken intekenlijsten in 
de Ark, graag uzelf vooraf aanmelden en aangeven of u over eigen vervoer beschikt of niet. 
De kerkenraad hoopt op een fors aantal aanmeldingen en op een leerzame en vooral 
plezierige middag. 
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