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Nieuwsbrief Oktober 2022. 

 
Verlengen ambtstermijn kerkenraadsleden Ad Eggebeen en 
Albert van Leeuwen. 
Per 1 september 2022 is de 1e ambtstermijn van onze kerkenraadsleden Ad Eggebeen en 
Albert van Leeuwen verstreken volgens het vastgestelde rooster van aftreden 2020. 
Dit rooster is vastgesteld op basis van de in juni 2018 nieuw aangetreden kerkenraad.  
Ambtsdragers zijn na het verstrijken van hun 1e termijn terstond herkiesbaar conform de 
kerkorde middels ordinantie 3.7.1, ondersteund door artikel 2.5 van de eigen plaatselijke 
regeling. Ad Eggebeen en Albert van Leeuwen stellen zich herkiesbaar.  
De kerkenraad stelt voor om hen te verkiezen in de bijbehorende vacatures, maar stelt u als 
gemeente in de gelegenheid om conform ordinantie 6.1.2 aanbevelingen te doen voor beide 
vacatures. Daarvoor is tot 1 december 2022 de gelegenheid via een email naar de scriba. 

 
Kort verslag startzondag 18 september jl. 
Op zondag 18 september hebben we vanwege de startzondag, na het nuttigen van onze 
meegebrachte lunch, met een vijftien tal mensen een bezoek gebracht aan Koewacht.  
Onze gids Willy Verschraegen heeft ons meegenomen naar de tijd van hoe het was in 
Koewacht tijdens en na wereldoorlog I.  We zijn bij de R.K. kerk van Belgisch Koewacht 
geweest omdat het hier allemaal is begonnen. De mensen van Nederlands Koewacht kerkten 
op Belgisch Koewacht, gezien de oorlog en de dodendraad kon dit niet meer. 
Daarna is de kerk op Nederlands Koewacht gebouwd en inmiddels is de kerk van Belgisch 
Koewacht gesloten. We hebben gehoord en gezien waar door het dorp de dodendraad heeft 
gelopen, dit is nog te zien omdat er langs deze lijn stoeptegels zijn gelegd met prikkeldraad 
erop geverfd. Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de R.K. kerk in Nederlands 
Koewacht. Waar we een interessante rondleiding kregen en een uitgebreide vertelling over 
het tot stand komen van de kerk en de kruisweg die er aanwezig is. 
Na in deze kerk nog een korte vesper te hebben gehouden is iedereen weer huiswaarts 
gekeerd. Het was een leerzame en interessante middag. 
 

Vrijwilligersavond 6 oktober 2022. 
Donderdagavond 6 oktober 2022 mochten we als kerkenraad een 28 tal vrijwilligers 
ontvangen op deze verder informele avond.  
Een bijzonder mooie opkomst voor een voorgenomen gezellig samenzijn. 
De voorzitter van de kerkenraad heeft de avond geopend met een kort welkomstwoord. 
Het was al een hele periode geleden dat we dit met elkaar hebben mogen beleven, Corona 
had ook deze planning verstoord. Corona heeft ook ons als kerkgemeenschap in zijn 
algemeen danig parten gespeeld en daarnaast heeft ook onze toekomst als 
kerkgemeenschap inmiddels een hele geschiedenis achter de rug met daarbij nog vele 
uitdagingen op ons voorliggend pad. 
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Zonder vrijwilligers geen kerkelijke gemeente en daarom zijn we als kerkenraad dankbaar en 
blij dat zo vele vrijwilligers trouw hun werkzaamheden blijven doen en dat is tegenwoordig 
niet vanzelfsprekend. Om deze dank te onderstrepen hebben we gezamenlijk genoten van 
een buffetje met daarbinnen vele goede en soms ook vermakelijke gesprekken.  
Nogmaals dank voor jullie inzet en we blijven graag op jullie rekenen. 
 

Voortgang verkoop beider kerkgebouwen. 
 
Kerkgebouw Philippine. 
De termijn van het indienen van een zienswijze binnen de gemeente Terneuzen is per  
21 september 2022 definitief verlopen. Er zijn volgens opgave geen zienswijzen ontvangen 
door de gemeente. Verwachting is nu dat half december 2022 het dossier wordt 
geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering met eveneens volgens verwachting  
aansluitend definitieve besluitvorming. 
 
Kerkgebouw Sluiskil. 
De eerder uitgesproken verwachting van besluitvorming rond 1 november 2022 zal ook hier 
om procesredenen niet worden gehaald. Vooralsnog hebben we als kerkenraad de kopers 
medegedeeld dat we het kerkgebouw Sluiskil tot 1 februari 2023 zelf zullen blijven 
gebruiken. Bovendien is het nog maar de vraag of rond dat tijdstip wel alles kan worden 
afgerond. Dus ook hier afwachten wat dit gaat brengen. 
 

Samenwerking met de PG  Hoek. 
Dinsdag 4 oktober jl. hadden we als vertegenwoordigers van beide gemeenten een nieuwe 
afspraak samen met mevrouw Lydia Roosendaal. Na de zomervakanties een gesprek om een 
aantal actualiteiten te delen,  zaken te evalueren maar ook een planning te maken om 
samen de voorgenomen samenwerking daadwerkelijk ‘handen en voeten’ te geven. 
Het verslag van onze eigen gemeenteavond d.d. 21 juni 2022 is gedeeld met de deelnemers 
aan deze afspraak. Op die manier is er aandacht besteedt aan de vraag vanuit onze eigen 
gemeente om zaken binnen het proces te versnellen zonder aan de wens van een 
zorgvuldige wijze van uitvoering  afbreuk te doen. Daarnaast is er ook gesproken over de 
situatie rondom beider kerkgebouwen waardoor ruimte ontstaat tot 1 februari 2023 om nu 
extra aandacht te besteden aan het mogelijk verantwoord kunnen versnellen van het 
proces. 
Na een waardevolle en levendige dialoog hebben we navolgende afspraken gemaakt: 
 
4e kwartaal 2022. 
Het proces van samenwerking vanaf ‘de werkvloer’ laten starten door middel van het 
instellen van commissies bestaande uit vertegenwoordigers van beider gemeenten: 
* liturgie en eredienst 
* diaconie 
* kerkrentmeesters 
* pastoraat 
* preekvoorziening 
* ‘nieuwe ideeën’   
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Deze commissies vergaderen met ondersteuning van onze procesbegeleidster Lydia 
Roosendaal. 
 
1e kwartaal 2023. 
Gemeenteleden van de PG  Hoek en de PG  Philippine-Sas van Gent-Sluiskil uitnodigen op 
een gezamenlijke gemeenteochtend/middag/avond. Deze gelegenheid aangrijpen om de 
geschiedenis van beider protestantse gemeenten met elkaar over en weer te delen. 
Uiteraard aangevuld met actuele agendapunten o.a. de voortgang vanuit de opgehaalde 
informatie van de verschillende cie’s in de dan achterliggende periode. 
 
2e kwartaal 2023. 
Zorgdragen dat er een gezamenlijke visie en missie voor een gezamenlijke toekomst gereed 
is. Dan de samenwerking ook formeel vastleggen in de vorm van ‘samenwerking in 
gemeenschappelijkheid’ vanuit de themanota ‘Lichter Kerk zijn’. 
 
Momenteel stellen we alles in het werk om de erediensten in de kerk van Sluiskil te kunnen 
blijven organiseren tot 1 februari 2023. Deze week is er een gesprek geweest met Piet 
Hamelink als ‘aanspreekpunt’ van alle organisten. Een verzoek tot het maken van een 
planschema staat inmiddels bij hun uit, op voorhand hartelijke dank voor het gesprek en 
jullie medewerking. Zonder organisten ook geen zang in de erediensten. 
 

Enquête onder gemeenteleden.  
In de afsluiting van de gemeenteavond is er door de kerkenraad, een door de gemeente bij 
herhaling gevraagde enquête, toegezegd per eind september 2022. Een concept enquête is 
hiertoe beschikbaar maar deze dient nog verder toegespitst op onze specifieke situatie. 
In het hierboven omschreven tijdspad 4e kwartaal 2022 en 1e halfjaar 2023 wordt het juiste 
moment van uitzetten van de enquête verder onderzocht en aan de gemeenteleden 
gecommuniceerd. 
 

Lessons & Carolls 
In 2021 is de voorgenomen uitvoering op het laatste moment geannuleerd i.v.m. corona 
maatregelen. 
In 2022 staat er op zondagmiddag 18 december a.s. om 15.00 uur in de RK Kerk  
in Philippine een nieuwe afspraak gepland. 
Reserveer vast deze datum in uw agenda, nadere informatie volgt. 
 
 
Met een hartelijke groet. 
 
Kerkenraad PG  Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. 
 
 
 


