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Erediensten 

     

        Januari  

 

Zondag  1 Sluiskil   Nieuwjaarsdag   10.00 uur 

      mevr. K. Keasberry       

Zondag  8 Sluiskil          10.00 uur 

      dhr. P. Morée      

Zondag 15 Sluiskil          10.00 uur 

      dhr. K. Jeddens 

Zondag 22 Sluiskil      10.00 uur 

      ds. M. Wisse      

Zondag 29 Sluiskil         10.00 uur 

      ... 

        Februari 

 

Zondag  5 Sluiskil    H.A.     10.00 uur 

      ds. P. Overduin 

Zondag 12 Sluiskil          10.00 uur 

      ds. N. v.d. Linden 

Zondag 19 Sluiskil         10.00 uur 

      ds. J.C. de Beun 

Zondag 26 Sluiskil   1e zondag veertigdagentijd 10.00 uur 

      ds. P. Overduin 

 

              Maart 

 

Zondag   5 Sluiskil   2e zondag veertigdagentijd 10.00 uur 

      mevr. G. Rijke 



De doop van Jezus 
 

In de loop van Israëls geschiedenis is de verwachting gegroeid 

dat er een mens zal komen die heil en zegen van Godswege ten 

volle belichaamt, een gezalfde van de HEER, een messias. 

 

Wanneer de evangelist Mattheüs ons vertelt over de doop van 

Jezus dan speelt deze verwachting mee in zijn bericht.  

Mattheüs schrijft zijn evangelie allereerst voor Joodse lezers, dus 

u kunt er zeker van zijn dat zijn lezers de toespelingen op deze 

verwachting hebben opgepakt.  

 

Typerend voor het bericht van Mattheüs over de doop van Jezus 

is de discussie met Johannes de Doper.  

Als Jezus verlangt door Johannes gedoopt te worden, wil Johan-

nes in eerste instantie weigeren: ‘Ik zou door u gedoopt moeten 

worden, en dan komt u naar mij?’  Johannes, de gigant onder de 

profeten, heeft al gewezen op degene die na hem komt, degene 

die groter zal zijn dan hij, dan Johannes.  

Het is overigens prachtig om te zien hoe Mattheüs zijn bericht 

componeert. Er zijn die grote woorden van Johannes over dege-

nen die na hem komen zal: ‘na mij komt iemand die meer ver-

mag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor 

hem te dragen.  

Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt 

de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan 

in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in 

onblusbaar vuur.’ 

 

En terwijl die geweldige woorden nog naronken, schrijft Mattheüs 

laconiek: ‘toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om 

door Johannes gedoopt te worden.’ Heel gewoon, niks bijzon-

ders.  



Hij wordt in de Griekse tekst geïntroduceerd met hetzelfde woord 

als Johannes even eerder.  

Moet die figuur dan de drager van al die verwachting zijn?  

Mattheüs vertelt ons dat Johannes hem heeft herkend: ‘Ik zou 

door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’  

En Jezus geeft dan dat merkwaardige antwoord: ‘Laat het nu maar 

gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerech-

tigheid vervullen.’ Het is een kwetsbaar antwoord, een weerloos 

antwoord: ‘laat het nu maar gebeuren’.  

Geen dwang, geen grote woorden. Eigenlijk staat er: laat het maar 

los, toe maar. ‘Want het is goed dat we op deze manier Gods ge-

rechtigheid vervullen.’ Het is goed, het is gepast, zo hoort het. Je-

zus neemt een juk op zich, hij aanvaardt een roeping.  

En die roeping is het vervullen van Gods gerechtigheid: het recht 

van God present stellen, niet als een oordeel, maar als gestalte 

van Gods barmhartigheid, zijn liefde, geduld en vergeving.  

Het is een roeping waarin Jezus zichzelf, zijn ego, prijsgeeft om 

geheel en al mens naar Gods gestalte te zijn.  

 

De theoloog Eugen Drewermann heeft bij dit verhaal geschreven 

dat Jezus, toen hij onderging in de Jordaan en deze roeping op 

zich nam, alle grond onder zijn voeten moet zijn verloren; de aar-

de opende zich als een afgrond.  

Waar blijft een mens die deze roeping op zich neemt, die zich ge-

heel en al overgeeft aan de wil van God?  

Maar terwijl de aarde zich voor hem opende als een afgrond, 

schrijft Drewermann, ging voor zijn ogen de hemel open. Hij zag 

de Geest van God als een duif op hem neerdalen en hij hoorde een 

stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’.  

Geen grond meer onder de voeten, maar een open hemel, een 

houvast en een opdracht, een weg om te gaan.  

 

 



Wanneer wij in de kerk de doop bedienen, naast het avondmaal 

is de doop het enige sacrament dat wij in de protestantse traditie 

kennen, dan wordt daarmee betekend dat mensen bij Jezus en 

zijn weg worden ingelijfd, dat wij op weg gezet worden om hem 

te volgen.  

Dat wij geroepen worden om in onze tijd van leven met de mo-

gelijkheden die ons gegeven zijn de mensen dichter bij God te 

brengen, onze handen behoedzaam te vouwen om het flakkeren-

de vlammetje van hun bedrukte ziel totdat ook voor hen een 

stukje van de hemel opengaat en zij zich weer kunnen toever-

trouwen aan God en zijn beloften, zijn gerechtigheid, zijn liefde 

en ontferming.  

 

Zo zijn wij als gemeente van Christus op weg, en worden wij 

steeds opnieuw geroepen om op weg te gaan.  

Ook als wij ernstig falen in onze roeping, neemt God ons bij de 

hand om ons opnieuw te zetten op de weg van bevrijding.  

Zo mogen wij mensen elkaar en elk ander dienen in het geloof: 

soms met een bijzondere roeping als ambtsdragers in Gods ge-

meente of als mensen met een bijzondere taak in die gemeente, 

maar ook in het gewone dagelijkse leven.  

Op alle plaatsen en momenten waar wij mens zijn mogen wij 

leven uit Gods genade en die bedienen aan elkaar in goedheid, 

vergevingsgezindheid en geduld. Dan gaat de hemel open. 

 

M.J. Wisse 

 



Vanuit de kerkenraad. 
 

Kerkenraadsvergaderingen november en december 2022. 

 

Zondag 27 november jl. afscheidsdienst mw. Els Maassen. 

Zondag 27 november hebben we aansluitend aan de eredienst, 

exact op haar tachtigste verjaardag, afscheid genomen van onze 

gastvoorganger mw. Els Maassen uit Gent.  

Meer dan 20 jaar is mw. Maassen met enige regelmaat gastvoor-

ganger geweest en in die tijd heeft ze vele persoonlijke contacten 

opgebouwd met individuele leden van onze kerkgemeenschap.  

Na afloop van de eredienst is er door de kerkenraad stil gestaan 

bij haar inzet in die lange periode en tijdens het koffie/thee drin-

ken eenieder in de gelegenheid gesteld persoonlijk van haar af-

scheid te nemen.  

Als kerkelijke gemeente zijn wij mw. Maassen veel dank verschul-

digd voor haar inzet. Mw. Maassen nogmaals bedankt, het ga u 

goed. 

 

Verlengen ambtstermijn kerkenraadsleden,  

Ad Eggebeen en Albert van Leeuwen. 

Via nieuwsbrief en de Schakel hebben we u als gemeenteleden al 

geïnformeerd over het aflopen van hun beider 1e ambtstermijn 

binnen de kerkenraad. Een ruime periode om kandidaten aan te 

leveren of anderszins te reageren liep af op 1 december jl.  

Er zijn geen kandidaten aangeleverd nog andere reacties uit de 

gemeente ontvangen. In de kerkenraadsvergadering van 7 decem-

ber jl. zijn beiden heren opnieuw benoemd voor een periode als 

kerkenraadslid. 

 



Werkgroep ophalen oud papier.  

Na vele jaren dat vrijwilligers met veel inzet dit maandelijks heb-

ben verzorgd is er door de kerkenraad in samenspraak met de vrij-

willigers besloten om hier met ingang van 1 januari 2023 mee te 

stoppen.  

De gemiddelde leeftijd van de betrokken vrijwilligers rechtvaardigt 

niet langer dit zware werk met de nodige persoonlijke veiligheidsri-

sico’s, voor henzelf en anderen.  

Op middellange termijn wordt overigens al het uitbestede werk op 

dit terrein volledig terug ondergebracht bij de gemeente Terneu-

zen.  

Als gemeente zijn we veel dank verschuldigd aan deze groep vrij-

willigers en al hun voorgangers. Naast het zinvolle werk heeft het 

in de loop van de jaren heel veel financiële middelen opgebracht 

die welkom waren binnen de financiële huishouding van onze ge-

meente. Ook dit jaar is door jullie nog ruim € 3.000,00 binnen ge-

bracht ondanks de steeds dalende vergoeding. Chapeau voor al 

jullie inzet, ook voor jullie voorgangers! 

 

Kerkgebouw Philippine. 

Zoals eerder bericht was 15 december 2022 het moment waarop 

er definitief duidelijkheid zou zijn over de door de kopers aange-

vraagde vergunning bij de Gemeente Terneuzen.  

Er zijn geen bezwaren meer ontvangen en daarom zal de vergun-

ning worden verleend. 

Maandag 19 december 2022 hebben we als college van kerkrent-

meesters de akte van eigendomsoverdracht op het notariskantoor 

ondertekend. Daarnaast hebben we met de kopers een bruikleen-

overeenkomst opgesteld en ondertekend over het kerkelijk religi-

eus erfgoed hetgeen volgens eerdere afspraken in de herbestem-

ming van het kerkgebouw wordt meegenomen.  

De architect heeft dit in een intentieverklaring nog schriftelijk be-

vestigd.  



Het orgel krijgt helaas geen plaats in de herbestemming.  

In overleg met externe deskundigen gaan we dus een nieuwe be-

stemming hiervoor zoeken. 

De (herbestemmings) tekeningen zijn nog volop in ontwikkeling, 

de start van de renovatie wordt geschat op de periode februari/

maart 2023.  

Hieraan voorafgaand willen we, op zondagmiddag 29 januari 2023, 

alle gemeenteleden in staat stellen kennis te maken met de nieuwe 

eigenaren en hun ideeën met betrekking tot de herbestemming. 

Daarnaast is er gelegenheid om afscheid te nemen van het kerkge-

bouw waar velen van ons mooie maar wellicht ook pijnlijke herin-

neringen aan hebben.  

Zodra het programma rond is zullen we u hierover opnieuw infor-

meren.  

 

Graag verzoeken wij sleutelhouders van het voormalig kerkgebouw 

Philippine hun sleutel(s)in te leveren bij een kerkenraadslid, waar-

voor hartelijk dank. 

 

Kerkgebouw Sluiskil. 

Vermoedelijk zal in de maand januari 2023 duidelijkheid ontstaan 

over een datum van oplevering van het kerkgebouw aan de ko-

pers. Over het orgel zijn we in een vergevorderd gesprek met een 

regionale protestantse gemeente. Eveneens in januari 2023 zullen 

deze gesprekken hopelijk positief kunnen worden afgerond.  

 

Vervolg verkennende gesprekken PG Hoek en PG  Philippi-

ne-Sas van Gent-Sluiskil. 

Op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 december 2022 hebben we als 

kerkenraadsleden van beide protestantse gemeenten opnieuw met 

elkaar gesproken. Mw. Roosendaal, onze externe begeleidster, 

heeft hier onderstaande samenvatting over geschreven;  

 



Verkennende gesprekken op 2 en 3 december 2022.  

In het Sinterklaasweekend van 2 en 3 december hebben diverse 

werkgroepen uit Hoek en Philippine, Sas van Gent en Sluiskil met 

elkaar gesproken over samenwerking. Wat kunnen we voor elkaar 

betekenen nu al en in de toekomst? Waar zien we zorgen? Waar 

zien we kansen? Herkennen we ons in de ander? De verkennende 

gesprekken hadden een oriënterend karakter.  

 

Vertrouwenwekkende en geanimeerde gesprekken  

In kleine groepjes rond beheer, eredienst, pastoraat en diaconaat 

kwamen we vanuit de beide gemeenten bij elkaar om:  

- Kennis te maken met elkaar en elkaars werkveld en met elkaars 

 werkwijze.  

- Zorgen te inventariseren. Wat zijn de belangrijke thema’s die we 

 zeker in het proces van samenwerking met elkaar willen  

 bespreken.  

- Van elkaar te horen waar we kansen voor samenwerking zien  

- Randvoorwaarden te benoemen waar we rekening mee moeten 

 houden onderweg.  

 

Bijzonder vond ik dat er in alle groepen een bereidheid was om 

open en vrijuit met elkaar te spreken. Er bleek veel herkenning te 

zijn over hoe we in de plaatsen kerk (willen) zijn. Ook werden de 

zorgen open besproken en gekeken naar wat nodig is in toekom-

stige samenwerking. En al over en weer werden zaken uitgewis-

seld, tips gegeven en ideeën geboren.  

 

Randvoorwaarden – op weg naar een gezamenlijke inspi-

rerende kerk  

1. Een zorgvuldig proces waarbij we voor ogen houden dat het 

een groeiproces zal zijn.  

2. Transparante communicatie met gemeente en gemeenteleden 

vroegtijdig bij het proces betrekken: laten we elkaar inspireren,  



elkaar de hand toesteken, samen op nieuwe ideeën komen voor 

een inspirerende kerk  

3. Belangrijk aandachtspunt: Hoe blijven we vierend, diaconaal en 

pastoraal achter in de dorpen?  

 

Samenwerking  

We hebben al iets van samenwerking ervaren in de gesprekken: 

door onze kennis en ervaringen te delen, door te bedenken dat we 

activiteiten ook bekend kunnen maken bij de andere gemeente, 

door de wens uit te spreken om activiteiten samen op te pakken 

en door ideeën uit te wisselen om samen iets nieuws op te pak-

ken. Deze eerste verkennende gesprekken smaakten naar meer. 

Ze bieden perspectief om in de toekomst meer samen op te trek-

ken.  Albert van Leeuwen hield ons een citaat voor, dat dient als 
perspectief en als spiegel.  

“Een voorgenomen samenwerking/samengaan is een uniek mo-

ment om inhoudelijk met elkaar opnieuw te doordenken wat het 

betekent om ‘kerk’ te zijn, of om het nog anders te zeggen: om 

‘gemeente van Christus’ te zijn en opnieuw te worden – we willen 

levendige gemeente worden (perspectief) – hoe kunnen we dit het 

beste met elkaar (financieel) ondersteunen? Samenwerking of sa-

mengaan is dan ook veel meer dan een technisch proces, het is 

een geestelijke ontdekkingstocht.”  

    Lydia Roosendaal, gemeentebegeleider 

 

Als deelnemers bevestigen wij graag de positieve wil van beider 

partijen om gezamenlijk tot een hoopvolle samenwerking te gaan 

komen. Deze zal in het 1e halfjaar 2023 zichtbaar en tastbaar wor-

den, een uitdaging voor ons allemaal. 

 

De beste wensen, een gezond en gelukkig 2023. 

 

Met een hartelijke groet. 

Kerkenraad PG  Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. 



Pastorale Gedachte 
 

Advent, kerst en de jaarwisseling liggen achter ons. Het nieuwe 

jaar 2023 voor ons. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Dat 

verschilt natuurlijk bij ieder mens. 

Ben je gezond dan kijk je er anders tegenaan dan wanneer je ziek 

bent of ernstig ziek. Je kijkt dan met een ander oog naar het jaar 

wat voor je ligt. Hoelang heb ik nog, kan een vraag zijn die je be-

zighoudt.  

Of dat je bezorgd bent over mensen uit je omgeving die ziek zijn. 

Ik ontmoet ook mensen voor wie sowieso het leven niet meer 

hoeft. Ziekte speelt dan vaak geen rol, maar ze hebben nog weinig 

om voor te leven. 

Wat zeg je dan in de bovengenoemde situaties. Ik probeer altijd te 

bemoedigen. 

Bemoedigen vanuit het geloof, de hoop die we hebben als christen 

en de liefde van God. Wij zien God niet, maar Hij ziet ons wel.  

Met alle lijden waar we mee te maken hebben, met al het lijden 

wat we om ons heen zien, vertrouwen te hebben, te geloven dat 

God er is. Al begrijpen we niet waarom we getroffen worden door 

van alles en dat er in de wereld zoveel mis is.  

Het is het goed bij mensen te zijn. Naar mensen te luisteren, te 

bemoedigen en voor hen te bidden.  

Ook de waarom-vragen die leven bij de mensen. Waarom grijpt 

God niet in bij alle ellende om ons heen? Waarom maakt God niet 

alle mensen die ziek zijn beter, als we erom bidden? Waarom 

groeit de één op in armoede en de ander in rijkdom? Waarom laat 

God, laat Jezus zich niet wat meer zien? Vragen waar we als mens 

geen antwoord op hebben.  

Dan gaat het om te kunnen leven met vragen. Als gelovigen elkaar 

blijven bemoedigen en aanmoedigen. We hebben de taak als indi-

vidu en als gemeente om er voor elkaar te zijn. Omzien naar el-

kaar. Zoals in een huwelijk: in goede en slechte dagen.  

 



Als de één er doorheen zit om wat voor reden ook, dat de ander 

bijstaat.  

Dat is ook mijn taak en roeping als pastoraal werker.  

Mensen bijstaan. Een stukje en soms langer op de weg meelopen 

van mensen uit de kerkelijke gemeente. Mensen aanreiken dat 

we van het “ja maar..” naar het “en toch..” proberen te komen. 

Het beste moet nog komen.  

Dat mag en moet ook ons als Gemeente van Christus overeind 

houden. Dit uitstralen naar buiten, licht in de wereld zijn tegen-

over het duister. Positief tegenover al het negatieve wat over ons 

heen komt.  

Laten we proberen dat alles de boventoon te laten voeren in ons 

leven. Ook in het jaar dat weer voor ons ligt. En we worden soms 

moedeloos als er kerken dicht moeten. 

Het Centraal Plan Bureau kwam aan het eind van het jaar weer 

met een uitkomst van een onderzoek dat aantoont dat mensen 

weer minder religieus zijn geworden. 

In ieder geval dat de kerkgang weer is teruggelopen.  

Daar hebben we in onze eigen gemeente ook al jaren mee te ma-

ken. Dan gaan de kerken dicht.  

En dan zoek je hoe je verder kunt als gemeente.  

En er is een oplossing gevonden en dan kijk je vooruit, al zul je 

het verdriet om wat geweest is moeten omzetten in dankbaar-

heid.  

Laten we bidden dat God met ons meegaat bij alles wat ons 

brengt en overkomt in 2023.  

   

Gezegend nieuwjaar! 

 

Peter Morée 



Amen 



 

 

 



Extra collecten Januari  en Februari  
 

15 januari Ondersteuning gemeenten   

Goed toegerust aan de slag.  

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, 

zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terrei-

nen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 

jeugdwerk en van bestuur tot beheer.  

Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers 

in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin 

met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers 

en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën 

opdoen en ervaringen uitwisselen.  

 

22 januari Missionair werk  

Een kerk van betekenis. 

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een 

kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: 

middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog.  

Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, 

een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de 

Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij 

ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren 

om van betekenis te zijn in hun omgeving.  

 

29 januari Kinderen en jongeren  

Nederland speelt Sirkelslag  

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen 

kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in 

heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de 

hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.  



Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal.  

Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonder-

werpen aan de slag.  

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 

houden.  

 

5 februari Collecte Kerk in Actie  

Werelddiaconaat Pakistan Vaktraining voor jongeren 

Vaktraining voor jongeren In Pakistan wordt ondersteunt door Kerk 

in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolver-

laters, helpt met vakopleidingen en leningen.  

De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en 

uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een 

universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toela-

tingstest die daarvoor geldt.  

De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig ma-

ken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achter-

gronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  

Wat betekent dit project voor Sana Amanat? “Na de middelbare 

school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo 

arm dat ik hiermee moest stoppen.  

Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repare-

ren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannen-

werk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en 

werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te 

starten.  

Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mo-

biele telefoons. Vrouwen en meisjes uit de hele omgeving brengen 

hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn 

werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig 

zijn.” 

 



12 februari 

Collecte Kerk in Actie  

Noodhulp Ethiopië  Noodhulp en rampenpreventie 

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 

langdurige droogte en heftige regenval.  

Vee sterft en oogsten mislukken.  

Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.  

Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen 

vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe ge-

wassen verbouwen die tegen droogte kunnen.  

Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen plan-

ten en oogsten.  

Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, 

zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.  

 

26 februari 

40 dagentijd Collecte Kerk in Actie Zending  

Zambia Maatjes voor gezinnen zonder ouders  

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos.  

Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. 

Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun 

ouders aan aids waren overleden.  

Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor.  

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar 

deze kinderen om te zien.  

Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en 

praktisch te ondersteunen.   



5 maart 

40 dagentijd Collecte Kerk in Actie  

Voorjaarszending Palestina   

Samen bijbellezen opent deuren 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heili-

ge Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen.  

Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Pa-

lestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie 

als bij diaconaal werk.  

Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze 

passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. 

Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar 

oplossingen.  

 

Wat betekent dit project voor Marjam (60)? “Ik kom uit een traditi-

oneel-christelijke familie uit Palestina, maar had de Bijbel nog nau-

welijks van binnen gezien.  

Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk nogal 

op de achtergrond.  

Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Het geloof speelt een 

grote rol in haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel.  

Sinds ze me meenam naar een bijbelstudie in de kerk is mijn leven 

veranderd.  

De bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn 

altijd informeel.  

We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voorbeeld.  

Ik ben er iedere week bij!” 

 



Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan  
 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start.  

Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief 

met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.  

We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!  

 

Voor de kerk van morgen 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons 

van grote waarde.  

Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer 

wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor!  

Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken.  

Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor 

mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.  

Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog 

voor zich hebben.  

Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 

 

Samen voor onze kerk 

Kerk-zijn kunnen we alleen samen.  

Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggings-

formulier in januari ruimhartig in.  

Tussen 14 en 28 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u 

ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. 

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 

eeuwenlang voor staat.  

Op naar de kerk van morgen!  

 





 



 

Predikant:    vacant 

consulent:    ds. M. Wisse 

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 corrige-

ren 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
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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 


