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Erediensten 

     

        November  

 

Zondag   6 Sluiskil     Gedachtenis der namen 10.00 uur 

      ds. K. van der Jagt       

Zondag  13 Sluiskil    Oogstdienst    10.00 uur 

      ds. N. van der Linden      

Zondag  20 Sluiskil    H.A.      10.00 uur 

      ds. P. Overduin   

Zondag  27 Sluiskil    1e advent    10.00 uur 

      mevr. E. Maassen      

 

        December 

 

Zondag   4 Sluiskil    2e advent    10.00 uur 

      ds. J.C. de Beun 

Zondag  11 Sluiskil    3e advent     10.00 uur 

      dhr. P. Morée 

Zondag  18 Sluiskil    4e advent    10.00 uur 

      mevr. G. Rijke 

Zaterdag  24 Sluiskil Kerstnacht    22.00 uur 

      mevr. K. Keasberry 

Zondag  25 Hoek Kerstmorgen   10.00 uur 

      ds. S. Ketelaar 

 

 

              Januari 

 

Zondag   1 Sluiskil    Nieuwjaar    10.00 uur 

      mevr. K. Keasberry 



Najaarsmijmeringen 
 

Herfst 

Na de zomerperiode pleeg ik bij tijd en wijle uit te roepen: 

‘Wanneer je in september even met je ogen knippert, is het zo 

weer Kerst’.  

En ieder jaar vind ik dat zo omstreeks begin september enigszins 

overdreven van mezelf, maar zodra de maand oktober is begon-

nen moet ik constateren dat het toch werkelijk zo is.  

Wanneer de koffers eenmaal zijn uitgepakt en de scholen weer 

zijn begonnen, worden er in ieder geval in kerkelijke bijeenkom-

sten al druk plannen gemaakt voor de gedenkdagen in het na-

jaar en voor Kerst. De tijd gaat snel… 

 

Na een prachtige zomer zijn we inmiddels in de herfst gekomen. 

Letterlijk en figuurlijk keren wij naar binnen.  

We zoeken de warmte binnenshuis en ontmoetingen op straat 

maken plaats voor afspraken voor bezoek aan huis.  

Warme truien worden uit de kast gehaald en we proberen zo 

goed en zo kwaad als het kan de kou en de nattigheid buiten te 

sluiten.  

Dit jaar zijn er bij vele mensen zorgen of dat laatste wel zal luk-

ken.  

Er is onzekerheid over de toenemende inflatie en de hoge ener-

gierekeningen.  

Ook in de kerken wordt nagedacht over de vraag of en hoe we 

onze gebouwen kunnen verwarmen.  

Aan de ene kant is het goed dat we gedwongen worden na te 

denken over ons leefpatroon.  

Anderzijds komen mensen echt in problemen en zijn de zorgen 

soms groot.  

Laten we zorgen dat we er dan voor elkaar zijn.  



Gedenken 

Maar het naar binnen keren betreft niet alleen de zorgen voor le-

vensonderhoud.  

De herfst nodigt ons ook uit tot bezinning op de tijd van leven die 

ons gegeven is.  

We staan stil bij wat is voorbijgegaan en realiseren ons dat ook wij 

tijdelijk zijn.  

En in de kerk worden we dan uitgenodigd om te beseffen dat over 

ons tijdelijke bestaan het licht van de eeuwigheid valt.  

Om het met woorden van Ad den Besten te zeggen: 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 

hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, 

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 

In de kerken noemen wij in de nabijheid van 1 en 2 november of 

op het einde van het kerkelijke jaar de namen van gemeenteleden 

die gestorven zijn.  

Gevallen zijn zij uit de tijd, maar wij weten hen geborgen in Gods 

eeuwige trouw.  

Over de pijn van het gemis van hen die niet meer bij ons zijn, valt 

de glimlach van de herinnering en het licht van de eeuwigheid.  

November is ook de maand waarin dankdag wordt gevierd.  

Er is vreugde om de oogst: om de vruchten van het land die zijn 

gerijpt in weer en wind en verzameld voor ons levensonderhoud. 

Er mag ook vreugde zijn om de oogst in ons eigen leven: dat wij 

groeien in weer en wind en mogen rijpen tot de mens zoals wij 

door God zijn voorzien.  

De herfst biedt stof tot nadenken en dankbare overweging… 

 
M.J. Wisse 



Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

ook wel Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag genoemd. Op 

deze zondag staan we als gemeente en familie stil bij leden en 

geliefden die gestorven zijn. 

Als pastoraal werker ben ik vanaf 2010 heel veel betrokken ge-

weest rond het overlijden van geliefden, leden van een christelij-

ke gemeente. Vroeg of laat maakt iedereen het mee, dat er ie-

mand sterft, aangekondigd of niet. Je wordt als pastor benaderd 

om de afscheids- dankdienst te leiden. En dan sta je voor de op-

gave om met familie en vrienden, op korte termijn, op gepaste 

wijze afscheid te nemen. Het is wenselijk dat familieleden en 

vrienden nauw betrokken worden bij de voorbereiding van de 

uitvaart en actief mee kunnen doen tijdens de dienst. Een voor-

deel is natuurlijk als je de overledene kent. Dat je hebt meegelo-

pen naar het einde als dat einde niet heel plotseling is gekomen. 

Ken je de overledene en de nog levende partner, dan hoef je de 

familie nog niet te kennen. 



 

Ik maak een afspraak met de familie voor het rouwgesprek.  

Je maakt kennis met de aanwezigen die je niet kent. Je staat stil 

bij hoe het sterven is geweest.  

Van een voorbeeld van een orde van dienst bij een afscheid heb 

ik voldoende exemplaren bij mij.  

Het is mooi als de overledene wensen over zijn afscheid heeft 

achtergelaten voor de nabestaanden.  

Als dit zo is scheelt dat een boel werk. Herinneringen gedeeld 

door de nabestaanden krijgen voldoende ruimte in de dienst. 

Soms is de wens van de familie dat ik als voorganger de herinne-

ringen verwerk in mijn overdenking.  

De overledene staat in het middelpunt van de dienst. Je bent sa-

men om afscheid te nemen, de overledene de laatste eer te be-

wijzen, verdriet met elkaar te delen en om God te bidden en te 

danken.  

Met de familie wordt de liturgie ingevuld. Als er in de dienst 

geestelijke liederen een plaats hebben is het van belang te weten 

of er in de dienst voldoende mensen zijn die de liederen mee zul-

len zingen.  

Ik zeg dan ook dat dit wel zo moet zijn, omdat ik wel eens alleen 

stond te zingen. Een inschatting is dus wel belangrijk.  

Bestaat daar twijfel over dan zijn er voldoende andere opties, 

zoals het afspelen van de liederen met zang en begeleiding van 

YouTube e.d.  

Goede afstemming met uitvaartleider is dan een must.  

Ik bewaak dat recht wordt gedaan aan de wensen van de overle-

dene. Ik bewaak waar we als christelijke gemeenschap voor 

staan en wat een kerkelijke uitvaart inhoudt. 

Dat houdt voor mij in, een dienst met gebed, woorden van troost 

en bemoediging.  

Daarnaast respecteer ik keuzes van de overledene en  



 

nabestaanden over muziek enz. 

 Een belangrijk moment in een rouwgesprek is de vraag van mij 

aan de nabestaanden wie de overledenen voor hen is geweest. 

Hier krijgt iedere aanwezige zijn of haar persoonlijke dingen te 

noemen.  

Dat zijn vaak ontroerende momenten, ook voor mij.  

En dat zijn mooie dingen die worden uitgewisseld maar ook din-

gen waar moeite en verdriet over is.  

Aan mij de taak om in de dienst daar goede woorden aan te ge-

ven.  

Soms geen gemakkelijke opgave!  

Ieder overlijden waarbij ik betrokken word staat op zich.  

Je doet maar weer niet even.  

Dankbaar ben ik als de familie op een waardig afscheid kan te-

rugkijken.  

Je doet het met elkaar. 

Peter Morée      



In Memoriam  

      

Op 10 september 2022 is overleden het gemeentelid Theresia Eli-

sabeth Johanna Bergsma-van Minnen, Trees, op de leeftijd van 87 

jaar.  

Zij woonde in de Rijsenburg 64 in Sas van Gent.  

Ik haar diverse malen bezocht.  

Vanaf haar 42e had ze rugklachten.  

De laatste jaren werd haar gezondheid minder, had regelmatig 

zuurstof nodig, werd gedotterd en bij een laatste opname was een 

plotselinge hartstilstand het einde.  

Trees werd geboren op 19 november 1934 in Nuth (L) het gezin 

bestond uit 3 broers en een zus.  

Zo gauw als dat kon moest ze als dochter in het huishouden bij-

springen.  

Als kind de oorlog meegemaakt.  

Ze trouwde op 8 augustus 1957 met Jelle Bergsma.  

Hij overleed op 7 januari 2014, ze waren toen 56 getrouwd.  

Ze kregen een zoon en een dochter.  

Trees werd bij haar trouwen Hervormd en kwam later via haar 

zoon bij een Evangelische Gemeente.  

Trees deed op 30 maart 1958 belijdenis van haar geloof.  

Toen ze in Sas van Gent gingen wonen, dicht bij haar zoon, zijn ze 

weer naar de Hervormde kerk gegaan.  

Trees was een lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma, maar 

ze was ook geen gemakkelijke vrouw.  

Schoonmaken in huis ging voor alles.  

Ieder mens heeft mooie en ook mindere eigenschappen.  

Het komt niet iedereen maar in het leven aanwaaien.  

Kunnen genieten van het leven.  

Vrolijk je pad vinden.  

 



 

 

En als alles niet vanzelf gaat, dan heb je de ander des temeer no-

dig.  

Dan heeft een moeder soms ook meer de kinderen nodig.  

In de afscheidsdienst lazen we Psalm 139.  

God die je door en door kent.  

Trees was jarenlang regelmatig in de kerk te vinden.  

De kerk, de Gemeente van Christus, daar bemoedigen we elkaar, 

moedigen we elkaar aan, daar luisteren we naar de woorden van 

God die zegt: “Hou vol, Ik ben er”.  

Daar zingen we de Psalmen en de gezangen.  

Door Zijn Zoon Jezus Christus heeft God laten zien, hoe Hijzelf is. 

Jezus, die vol ontferming naar de mensen keek en hen hielp.   

We mogen geloven dat God ons op deze wereld gewild heeft. 

Trees op deze wereld gewild heeft.  

Ieder mens met zijn eigenaardigheden, zijn eigen wijsheden, zijn 

eigengereidheid.  

Wie we ook zijn, we zijn Gods geliefde kinderen.  

Of je dat wilt zijn, is een keuze.  

De keuze is aan ons.  

De dood is het einde niet.  

Jezus Christus heeft de dood overwonnen.  

Hij heeft geleden, is gestorven, maar is na drie dagen opgestaan, 

toen was het Pasen.  

Als gelovige zijn we hier ook op weg naar weer een Pasen.  

Een leven op een nieuwe aarde.  

Daar zal alles goed zijn.  

Geen ziekte, geen verdriet, geen angst, geen dood.  

 

Peter Morée  



 

Vanuit de kerkenraad. 

Kerkenraadsvergaderingen september en oktober 2022. 

 

Verlengen ambtstermijn kerkenraadsleden  

Ad Eggebeen en Albert van Leeuwen. 

Per 1 september 2022 is de 1e ambtstermijn van onze kerkenraad-

sleden 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 aan-

getreden kerkenraad.  

Ambtsdragers zijn na het verstrijken van hun 1e termijn terstond 

herkiesbaar conform de kerkorde middels ordinantie 3.7.1, onder-

steund door artikel 2.5 van de eigen plaatselijke regeling. Ad Eg-

gebeen 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 con-

form 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 prik-

keldraad erop geverfd. Daarna hebben we een bezoek gebracht 

aan de R.K. kerk in Nederlands Koewacht. Waar we een interes-

sante 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 ie-

dereen weer huiswaarts gekeerd. Het was een leerzame en inte-

ressante 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 sa-

menzijn. 

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 kerkgemeen-

schap inmiddels een hele geschiedenis achter de rug met daarbij 

nog vele uitdagingen op ons voorliggend pad. 

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 vanzelf-

sprekend. 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 reke-

nen. 



Om deze dank te onderstrepen hebben we gezamenlijk genoten 

van een buffetje met daarbinnen vele goede en soms ook vermake-

lijke gesprekken.  

Nogmaals dank voor jullie inzet en we blijven graag op jullie reke-

nen. 

 

 

Voortgang verkoop beider kerkgebouwen. 

Kerkgebouw Philippine. 

De termijn van het indienen van een zienswijze binnen de gemeen-

te 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 ge-

meenteraadsvergadering met eveneens volgens verwachting  aan-

sluitend definitieve besluitvorming. 

Kerkgebouw Sluiskil. 

De eerder uitgesproken verwachting van besluitvorming rond 1 no-

vember 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 Roo-

sendaal. Na de zomervakanties een gesprek om een aantal actuali-

teiten te delen,  zaken te evalueren maar ook een planning te ma-

ken 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 aan-

dacht te besteden aan het mogelijk verantwoord kunnen versnel-

len 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 verte-

genwoordigers van beider gemeenten: 

* liturgie en eredienst 

* diaconie 

* kerkrentmeesters 

* pastoraat 

* preekvoorziening 

* ‘nieuwe ideeën’   

 

Deze commissies vergaderen met ondersteuning van onze proces-

begeleidster 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 ge-

zamenlijke toekomst gereed is. Dan de samenwerking ook formeel 

vastleggen in de vorm van ‘samenwerking in gemeenschappelijk-

heid’ 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. 

Recent is er een gesprek geweest met Piet Hamelink als 

‘aanspreekpunt’ van alle organisten. Een planschema is inmiddels 

gemaakt, op voorhand hartelijke dank voor het gesprek en jullie 

medewerking. Zonder organisten ook geen zang in de eredien-

sten. 

 

 

Enquête onder gemeenteleden.  

In de afsluiting van de gemeenteavond is er door de kerkenraad, 

een door de gemeente bij herhaling gevraagde enquête, toege-

zegd per eind september 2022. Een concept enquête is hiertoe 

beschikbaar maar deze dient nog verder toegespitst op onze spe-

cifieke situatie. 

In het hierboven omschreven tijdspad 4e kwartaal 2022 en 1e half-

jaar 2023 wordt het juiste moment van uitzetten van de enquête 

verder onderzocht en aan de gemeenteleden gecommuniceerd. 

 

 

Zondag 27 november a.s. afscheidsdienst mw. Els Maas-

sen. 

Eerder dit jaar heeft mw. Maassen aangegeven te stoppen met 

het voorgaan in erediensten binnen onze Gemeente. Dit na vele 

jaren van trouwe steun aan onze Protestantse Gemeente. Aanslui-

tend aan de eredienst van die zondag in Sluiskil, waar mw. Maas-

sen zelf zal voorgaan, zullen we bij haar afscheid stilstaan.  

Op voorhand zijn we haar veel dank verschuldigd voor haar jaren-

lange inzet. 



 

Dienst op kerstmorgen 2022. 

Tot op dit moment hebben we helaas nog niet in een predikant 

kunnen voorzien ondanks alle inspanningen die hiertoe gedaan 

zijn. In de kerkenraadsvergadering van 2 november a.s. zal de 

kerkenraad een besluit nemen over de verdere invulling van deze 

dienst. 

 

 

Werkgroep ophalen oud papier. 

Recent heeft het college van kerkrentmeesters een gesprek gehad 

met alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.  

Een werkgroep die zeer veel verdiensten heeft op dit gebied met 

als prettige bijkomstigheid de jarenlange inbreng van de noodza-

kelijke financiële middelen. 

Ook hier gaat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers een rol 

spelen, ze worden ouder en het werk niet gemakkelijker.  

We hebben afgesproken dat we een aantal zaken nader zullen on-

derzoeken en dan waarschijnlijk tot een voorstel van afbouw van 

deze activiteit zullen komen passende in het besluit van de Ge-

meente Terneuzen om tot afbouw over te gaan. 

Zodra hier meer over bekend is zullen we eenieder hier aanvullend 

over informeren 

Nu al past een woord van dank aan alle betrokkenen voor hun ja-

renlange inzet.    

 

 

 

 



 

Bijeenkomst kerncontacten. 

De kerkenraad is voornemens in de 2e helft van november 2022 

een bijeenkomst te organiseren voor alle kerncontacten om vooral 

bij te praten.  

 

 

Aktie Kerkbalans 2023. 

Het college van kerkrentmeesters is volop bezig met de voorberei-

dingen voor de aktie kerkbalans 2023.  

In de eerstkomende nieuwsbrief komen we hier uitvoerig op terug. 

 

 

Lessons & Carolls 

In 2021 is de voorgenomen uitvoering op het laatste moment ge-

annuleerd 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. 



6 november 

Zending Zambia 

Goede predikanten opleiden in Zambia 

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig 

procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken 

neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het plat-

teland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet 

alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van 

Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe 

ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bij-

dragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikan-

ten op te leiden in Zambia.  

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docen-

ten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten 

in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele 

gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een 

theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. 

Helpt u mee?  

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.  

 

13 november 

Werelddiaconaat Golfstaten 

De kracht van Bijbelverhalen 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken 

lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te 

verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmi-

granten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, 

maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfsta-

ten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij 

Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude 

verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven 

van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft hen moed en kracht. 

Meer lezen kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten. 

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia


20 november 

Pastoraat 

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk De kern van pas-

toraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de 

hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle 

omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak 

ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in 

kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luis-

terend oor en een begrijpend woord. 

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft 

Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de 

training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er 

komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek 

met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook 

het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainin-

gen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes be-

schikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het or-

ganiseren van pastorale activiteiten.Met uw bijdrage aan de col-

lecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pasto-

rale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of 

maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Pro-

testantse Kerk o.v.v. Pastoraat. 

27 november 

Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Colombia onderwijs voor werkende kinderen Je zult als kind maar 

opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, 

zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achter-

standswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar 

in  Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen 

voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes 

aan elkaar te knopen. In de hoofdstad Bogotá is een christelijke 

organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn 

kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt 

werken of vuilnis sorteren.   



 

Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een 

moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een 

koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást de-

ze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is 

precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van 

kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom 

collecteren we vandaag voor dit werk. We bevelen deze collecten 

via Kerk in Actie van harte bij u aan. 

www.protestantsekerk.nl/collecterooster en  

www.protestantsekerk.nl/pastoraat  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk 

dank! 

 

4 december 

Werelddiaconaat Libanon/Jordanië/Irak 

Creëren van banen voor jongeren 

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht 

gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven 

daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als 

dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, om-

dat ze geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in 

Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met 

een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of 

met het opzetten van een eigen bedrijf. 

 

11 december 

Binnenlands diaconaat Vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Stichting de vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in 

asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indrin-

gende ervaringen achter de rug. Dans , theater, muziek, nieuwe 

media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen 

vorm te geven. 



Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger 

dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit 

landen waar geweld en onderdrukkingen tot het dagelijkse leven 

horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun 

bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. 

De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van 

Vrolijkheid – is een netwerk van professionele kunstenaars, rege-

laars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen weke-

lijks meer Dan honderd kunstprojecten op bijna 30 Azc's realise-

ren. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op reke-

ning  NL89ABNA 457 457 457 t.n.v. kerkinactie te Utrecht. 

 

18 december 

Protestantse kerk Jong Protestant 

Ontdekken wat kerst betekent 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria 

voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de 

engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster 

volgden? Met de kerstChallenge een spel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren 

in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zes-

duizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo 

meer over de Bijbel 

 

25 december 

Kerstcollecte kerk in Actie 

Sta op voor kinderen in de knel Miljoenen kinderen op deze wereld 

groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uit-

buiting, achterstelling…. De lijst met problemen waar deze kin-

deren mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Ac-

tie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 

kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaar-

lijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. 





Heksenkring 

 

De buurman had paddenstoelen in zijn gazon. 

Niet zomaar paddenstoelen, maar een cirkel. 

Zo’n verzameling heet een heksenkring. 

En niet zomaar een buurman, maar een dominee. 

 

Of hij blij is met een dergelijke kring? 

Vroeger werd het gezien als bovennatuurlijk. 

Een plek waar heksen of feeën dansten. 

Dat was lang geleden, nu weten we hoe zwammen uitdijen. 

Ook deze dominee kijkt verder dan folklore. 

 

Weliswaar is het folkloristisch gevaar geweken, 

Het blijkt een plaag voor het gazon. 

Dus is de dominee nog steeds niet blij 

met een heksenkring in het gazon. 

 

Lennart Aangenbrug 

 

 





    Jubilea 

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

    Verjaardagen 

 

85 jaar 

24-9-2022  Mevr. G.J. Bouman-Scheffel 

   Regentenstraat 15, 4541EZ  Sluiskil 

 

75 jaar 

18-9-2022  Mevr. A.J.C. de Bokx-Wijffels 

   Stationsstraat 17, 4551EK Sas van Gent 

 

30-9-2022  Dhr. C.G.A. Neijenhof 

   Mosselbank 20, 4553CH  Philippine 

 

4-10-2022  Mevr. A.J. Vercouteren-Fokke de Goede 

   Statenstraat 7, 4551VV  Sas van Gent 

 

    



 

 
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 

Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen  Leeuwenlaan 40  4532 AG 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 


