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Kerk Hoek door brand verwoest
Goed verzekerd, toch geldwerving!

MEDITATIE
’Wandelend in de 
woestijn…’
Het uitzicht was adembenemend. Met mijn 
echtgenoot bevond ik me op de top van de 
berg Yehoram, een van de uitlopers van de 
Sinai-woestijn noordelijk van Eilat, Israël. 
Je wordt er een klein mensje in een grote 
ongastvrije wereld zonder gras of groen. 
Ooit stond hier misschien een scout van 
het volk Israël om de route uit te stippe-
len, in de richting van de rode heuvels van 
Edom, om vandaar met een omtrekkende 
beweging via de oostkant van de Jordaan 
het beloofde land binnen te trekken. 
We waren deze wandeling begonnen op 
zoek naar een bron, de enig bekende in 
de wijde omtrek. Eenvoudig was het niet 

om hem te vinden. Hij bleek diep verscho-
len te liggen in een smal dal. Zonder enig 
gerucht welt hij langzaam op, druppelsge-
wijs. Zo is ook zijn naam, Ein Netafim, 
Druppelbron. Meteen viel ons een regel in 
uit lied 659: 4: ’Wandelend in de woestijn, 
hebben wij water gevonden!’
Zo’n dagtochtje in de woestijn geeft je een 
impressie van de woestijntocht van het 
volk Israël. Gedurende 40 jaar! Elke dag 
weer zoeken naar waterbronnen. Een zaak 
van levensbelang en van grote volharding. 
En zal dat anders zijn voor de vele duizen-
den voor wie, net als voor het volk Israël, 
een vluchtroute door de woestijn de enige 
optie is om weg te komen van slavernij, 
terreur, geweld, armoede? Hopelijk zul-
len we zulke mensen niet vergeten in da-
gen dat velen van ons bezorgd zijn over de 
mogelijkheid van terreur. 

Ds. A.M. van Andel
Sluiskil, Sas van Gent, Philippine

De aangrenzende toren werd 
eveneens zwaar door het vuur 
aangetast. De torenspits viel 
op enig moment midden in de 
brandende kerk. Op het mo-
ment van schrijven van dit ar-
tikel wordt nog onderzocht in 
welke mate de toren gerestau-
reerd kan worden of dat toch 
ook hiervoor alsnog forsere 
maatregelen nodig zijn. De 
bijgebouwen, zoals de even-
eens uit 1905 daterende con-
sistorie, het in de jaren zestig 
van de vorige eeuw gebouwde 
kerkcentrum en het in 2001 
gebouwde jeugdhonk bleven, 
zij het met meer of mindere 
beschadigingen, behouden.

Groot was het meeleven en 
het aanbod van hulp dat we 
in de eerste weken mochten 
ervaren, kerk, dorp en regio 
overstijgend. Groot is ook de 
energie en de motivatie die los 
komt in gemeente en dorp om 
met vereende krachten en cre-
ativiteit de komende tijd kerk 
en toren uit de as te doen her-
rijzen. Zoals de meeste kerk-
gebouwen was ook de kerk 
van Hoek ’goed verzekerd’ en 
wel bij Donatus, de ’coöpera-
tieve’ verzekeringsmaatschap-
pij waar veel protestantse en 
rooms-katholieke kerken bij 
zijn aangesloten. Wij onder-
vinden nu: als er echt een keer 

iets is, dan heb je ook wat aan ze, ook in de 
begeleiding. Op de ochtend van de 2e januari 
was een team van vier man paraat in Hoek 
om mee te denken op velerlei terreinen. Maar 
ook om ons te midden van de schrik van 
die eerste dag al bij de realiteit te bepalen. 
Want goed verzekerd betekent niet dat je dan 
financieel al bij een herbouwde kerk bent. 
Zeker niet als je een kerk wilt herbouwen 
met een zekere stijl (wat niet betekent luxe 
of protserig) die ook voor het dorp weer een 
betekenis kan hebben als markant gebouw. 
We willen streven naar een eenvoudige maar 
mooie kerk die zowel voor de Protestantse 
gemeente als voor het dorp de komende de-
cennia en hopelijk nog langer een waarde-
volle betekenis heeft.

De Protestantse gemeente (als opvolger van 
de Hervormde gemeente en de Gereformeer-
de Kerk) heeft de eeuwen door nooit bezit-
tingen gehad. Geen of nauwelijks vermogen 
op de bank en geen of nauwelijks landerijen. 
Alles is altijd betaald uit het zogenaamde le-
vende geld en mede onderhouden door vrij-
willigers. Sinds begin 2014 staat er voor het 
eerst wat geld op de bank als gevolg van de 
verkoop van de pastorie. Het is om deze re-
denen dat we na het bijkomen van de eerste 
schrik en nemen van eerste noodzakelijke 
maatregelen een stevige geldwervingscam-
pagne zijn gestart. Gericht op ’kerkelijke 
gemeente en dorp’ en gericht op fondsenwer-
ving in ’regio, kerk en land’. 

Vanuit de reacties van velen weten we dat 
zowel individuele personen als organisaties 
maar ook andere kerken een kleine of wat 
grotere bijdrage willen leveren aan de her-
bouw van kerk en toren van Hoek. Daartoe 
is een speciaal bankrekeningnummer open-
gesteld dat u in een kader op deze pagina 
aantreft en dat de komende tijd voortdurend 
prominent in beeld zal zijn op onze website 
www.pknhoek.nl Op de website kunt u ook 
terecht voor foto’s van de kerk voor, tijdens 
en na de brand, de uitgewerkte eerste kerk-
dienst na de brand, berichten in de media etc. 
U kunt ons ook volgen via onze Facebook-
pagina #PKNHoek. 
Voor de geldwervingscampagne is door de 
kerkenraad een werkgroep ingesteld. Secreta-
ris van de werkgroep is Elly Tollenaar, 0115-
612914, e-mail: geldwerving@pknhoek.nl . 
Zelf zal ik als voorzitter optreden. U kunt mij 
bereiken op 0113-621321 / 06-13 42 31 21. 

Tenslotte dit: We doen, met enige schroom 
maar toch vrijmoedig, een beroep op uw on-
dersteuning. Tegelijkertijd weten we dat de 
financiële situatie van meerdere kerkelijke 
gemeenten momenteel zwak is en de voor-
uitzichten in sommige opzichten somber zijn. 

Donaties voor herbouw kerk en restauratie toren Hoek 
zijn van harte welkom op NL46 ABNA 043 083 6678 

t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Hoek.

  Het interieur van de kerk in Hoek vóór de brand

  Het doopvont van de kerk.

Het aanzicht van de kerk na de brand

Een verbrande bijbel.

Redactioneel
De eerste maand van het jaar 2015. Als we de 
balans op moeten maken (de maand is nog niet 
eens halverwege als ik dit schrijf) dan is het 
niet te hopen dat de maand januari trendsetter 
is voor de rest van het jaar. Twee dingen die 
er uitsprongen in de eerste maand. Ten eerste 
werden  we opgeschrikt in ons landje apart 
door de brand van de kerk in Hoek. Een ge-
loofsgemeenschap die haar godshuis verliest. 
En dan blijkt het godshuis niet alleen van de 
geloofsgemeenschap te zijn, maar een gebouw, 
een middelpunt voor het hele dorp. Het emo-
tionele verdriet is zo mogelijk nog groter dan 
het verdriet om het verlies van een gebouw. De 
vraag is hoe mensen daar in de toekomst mee 
omgaan.
Het tweede wat ons allemaal deed opschrikken 
en ons vol afschuw deed zijn is de lafhartige 
moord op zoveel journalisten en cartoonisten 
in Parijs. Ook al ben je het niet eens met wat 
zij schrijven en tekenen, een moord mag nooit 
het antwoord zijn. Ik waag mij niet aan grote 
woorden zoals je sommige regeringsleiders 
wel ziet doen, maar het zal duidelijk zijn dat de 
daders gepakt en ter verantwoording geroepen 
moeten worden. 
Bij dit verschrikkelijke drama zijn mij twee 
dingen opgevallen: respect en naïviteit.
In de hele discussie die na deze ramp gevoerd 
werd hoorde ik nagenoeg nergens het begrip 
’respect’ vallen. Respect voor de daders? 
Nee, in geen geval. Maar er werd met grote 
en kleine woorden gerept over de vrijheid van 
meningsuiting. Dat mocht niet in gevaar ko-

men. Nu bestaat dat begrip al heel lang. Ook in 
voorbije tijden gaven mensen hun mening over 
allerlei zaken. Maar daarbij werd wel altijd res-
pect getoond voor degene die onderwerp van 
kritiek was. Dat betekende niet dat je altijd lief 
voor elkaar moest zijn, maar je kon de ander 
respecteren als mens. Het begrip respect is van 
lieverlee verdwenen. Soms leek het zelfs een 
sport te zijn om de ander zo respectloos als 
mogelijk te bejegenen. En aan ’tegenstanders’ 
geen gebrek. Waren het niet de joden, dan wel 
de werklozen, waren het niet de zigeuners, dan 
wel de moslims. Altijd was er wel een groep 
die je de schuld kon geven van al het ’kwaad’ 
dat ons overkwam. En het zal u niet ontgaan 
dat heden ten dage de Islam het mikpunt is van 
spot, haat, en noem maar op. ,,Daar moet men 
maar tegen kunnen”, zo wordt er geroepen. 
Dat kunnen christenen ook. Daarbij vergeten 
we onze eigen geschiedenis. Hoe lang heeft 
het christendom er over gedaan om te worden 
tot wat zij nu is? Als je de geschiedenisboek-
jes naleest dan zie je dat sommige christenen 
in het verleden hetzelfde deden als sommige 
moslims in onze tijd. Wij hebben er zo’n vier-
honderd jaar over gedaan om te ontdekken dat 
het zwaard niet de oplossing is. Van anderen 
verwachten wij datzelfde proces in pak weg 
tien jaar. 
En hoe reageren mensen op alle gebeurtenis-
sen? Dan kom ik bij het tweede punt: naïviteit.  
Op internet zag ik een site met aanhangers van 
de anti-islampartij. De schrijvers op die site 
lopen kritiekloos achter ’de grote leider’ aan. 

Nu moeten we niet denken dat dat alleen maar 
domme mensen zijn die niet nadenken. Naï-
viteit wil zeggen dat mensen kritiekloos over-
nemen wat een of ander persoon maar zegt en 
men let er dan gemakshalve maar niet op of die 
persoon ook de daad bij het woord voegt of dat 
het maar loze kreten zijn. De belangrijkste re-
gel vergeten ze dan, dat wil zeggen eerst eens 
informeren of alles wel klopt. En dat gebrek – 
zo zal ik het maar noemen – komt zeker ook 
voor bij hoger opgeleiden. Ik kwam eens een 
meneer tegen die erg hoog bij zichzelf stond. 
Hij presenteerde zichzelf als iemand die heel 
goed luisteren en heel goed spreken kon. Maar 
hij was ongelooflijk naïef. Hij ging kritiekloos 
achter het eerste het beste verhaal aan en ge-
loofde dat zonder enige reserve. Hij bleek zelfs 
doctorandus te zijn.  
In de media stond een interview met ’de grote 
leider’. Daarin werd weer eens duidelijk hoe 
hij de naïeve mensen manipuleert. De Islam 
had het gedaan. En zijn volgelingen geloofden 
hem. Stel je voor dat iemand van christelijke 
huize een ernstig misdrijf begaat en dat we in 
de krant lezen dat het Christendoom het heeft 
gedaan. We zouden op onze achterste benen 
staan. Bij de Islam gaat het om hetzelfde. En-
kele moslims hebben een afschuwelijk misdrijf 
begaan. Maar daarmee past het ons niet de Is-
lam te veroordelen.  Ook in het Christendom 
kom je extremen tegen. Kijk naar de Amish in 
Amerika of bepaalde groepen in eigen land. 
Maar daarmee is het Christendom nog niet ver-
oordeeld.  Als je onderscheid wilt maken doe 
dat dan tussen vredelievende en haatzaaiende 
mensen. En dan zal je merken dat de eerste 
groep vele malen groter is dan de tweede.

Redactie Kib Zeeuws Vlaanderen.

Alle colleges van kerkrentmeesters tellen 
deze dagen met spanning de opbrengst van 
de actie Kerkbalans.
We doen dus geen klemmend beroep op u 
maar vragen slechts: overweegt u het! En 
heeft u misschien een bepaald creatief idee 
om ons financieel te helpen anders dan in de 
vorm van een gift, ook dan kunt u contact 
met ons opnemen. We staan open voor goede 
suggesties. In de hoop èn in het vaste geloof 
dat er eens weer een kerk herbouwd zal zijn 

Het zal weinigen van u zijn ontgaan, dat op de middag van nieuwjaars-
dag het uit 1905 daterende kerkgebouw van de Protestantse gemeente 
te Hoek volledig door brand is verwoest. Inmiddels is het kerkgebouw 
gesloopt. Een triest gezicht in het midden van de dorpskern van Hoek. 

in Hoek en bovenal dat God trouw is aan zo-
wel zijn wereldwijde kerk als ook aan de ge-
meente van Hoek en dat Zijn Woord eeuwig 
stand houdt. 

Mede namens 
Henk Siersema, voorzitter kerkenraad en 

Jan Hollebek, voorzitter college van 
kerkrentmeesters

Ds. Arie van der Maas, predikant / voorzit-
ter werkgroep geldwerving.



Van de
boeken-

plank

Titel: ’One God One Plan One Life
(365 dagen dagboek voor jongeren)
Schrijver: Max Lucado
Uitg.: Ark media
Omvang: 397 bladzijden
Prijs: € 17,95
ISBN: 978-90-338-0077-1

Elk jaar vallen er wel enkele dagboeken op de 
deurmat. Ze zijn er van allerlei snit, om het zo 
maar te zeggen. Ik heb ook ooit eens meege-
werkt aan zo’n dagboek en dan werd vooraf al 
aangegeven wat het uitgangspunt moest zijn. 
Christologische, menselijk, enz.
Je kunt je natuurlijk de vraag stellen waarom 
dagboeken nodig zijn. Ik kan me nog herin-
neren uit mijn kinderjaren dat aan tafel na de 
maaltijd de Bijbel in drie jaar helemaal door-
gelezen moest worden. Ik begreep nooit van 
wie dat moest en ook niet wat het betekende 
dat de hele bijbel doorgelezen moest worden. 
Twee delen werden niet gelezen. De stambo-
men en andere namenreeksen. Je brak je tong 
over die namen. En met een stel opgroeiende 
tieners aan tafel moet je dat niet hebben. Ook 
het Bijbelboek Hooglied werd overgeslagen. 
In eerste instantie vond je dat niet erg, want 
dan was de Bijbel eerder uit. Maar op een ge-
geven moment krijgt de nieuwsgierigheid toch 
de overhand en wil je wel eens weten waarom 
het boek Hooglied overgeslagen werd en bij-
voorbeeld niet een boek als – ik noem maar 
wat – Numeri. Als je het heel positief wilt zien 
dan kan je zeggen dat je ouders je op die ma-
nier aan het Bijbellezen wilden krijgen. Maar 
als je gaat lezen in Hooglied, dan merk je al 
gauw dat dat vast niet de reden geweest is.  Het 
was je reinste erotiek wat daar te lezen valt. En 
dat is ongepast in de opvoeding. 

Het Bijbellezen werd gaandeweg steeds min-
der in de huisgezinnen. Tot het op veel plaatsen 
zelfs helemaal gestopt is. En dat is heel jam-
mer. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Ik 
kan me voorstellen dat de aandacht gauw weg 
is als het dag in dag uit moet gaan over – bij-
voorbeeld – de uittocht van het Joodse volk uit 
Egypte. Of hoe moeilijk zijn soms de brieven 
in het Nieuwe Testament niet. En op zo’n mo-
ment is het goed als je een dagboek bij de hand 
hebt. Een dagboek kan elke maand een thema 
aanhouden. Of het kan anderszins te werk 
gaan. De opbouw kan verschillen. Maar wat 
het belangrijkste is, is wel dat er uitleg wordt 
gegeven over de Bijbeltekst die gelezen wordt. 
Lucado begint elke maand met een Bijbeltekst. 
En daarin vind je meteen het thema voor de 
maand terug. Zo begint de maand januari met 
het thema dat God iets nieuws begint. Sta niet 
stil bij het verleden, maar kijk vooruit. Elke 
dag begint met een Bijbelgedeelte. Daarna 
volgt een korte overdenking/uitleg. Onder aan 
de bladzijde vind je elke dag een ’Think about 
it’. In dat laatste onderdeel wordt een item aan-
gesneden waar je even over na moet denken. 
Persoonlijk vind ik het jammer dat elke dag be-
gint met een dikke zwarte rand waarin de da-
tum en de tekst vermeld staan. Het had van mij 
een vrolijker kleurtje mogen hebben. 
Achter in het boek staan nog enkele aanbe-
velingen hoe je bijvoorbeeld in 90 dagen ’de 
Bijbel door kan lezen’. Of ’dertig dagen’ met 
Jezus bezig kan zijn.
Het dagboek eindigt met een verhaal over de 
waarde van het kerstverhaal. Is de geboorte 
van Jezus niet meer dan een spannend en emo-
tioneel verhaal of is de waarde ervan nog veel 
groter. Een koningskind in een stal. Met andere 
woorden, dicht bij mensen. Het boek is ’jaar-
loos’, dat wil zeggen dat het elk jaar opnieuw 
gebruikt kan worden. Je komt dan wel een 
beetje in de knoop met de christelijke feestda-
gen. Behalve kerstmis dan, want dat is altijd 
op de zelfde datum.  Tenslotte is zo’n dagboek 
een steun voor mensen die de Bijbel elke dag 
willen openslaan en een klein stukje verder 
willen komen. 
         J.P.E.

Zondag 1 februari 
vierde zondag na Epifanie

Kleur: groen

AARDENBURG: dienst in Sint Kruis.
AARDENBURG (doopsgez. gem.): 10.30 
u. ds. Marijn Vermet.
AXEL: 10 u. ds. J. Maasland, Schevenin-
gen, viering H.A.
De Vurssche: 19 u. H.A. 
BIERVLIET: dienst in IJzendijke.
BRESKENS: 9.30 u. ds. W.J. Van den 
Hoek.
CADZAND: dienst te Sluis.
GROEDE: dienst in Waterlandkerkje.
HOEK: 11 u. ds. Arie van der Maas, Kerk 
en School dienst.
HOOFDPLAAT: dienst in IJzendijke.
HULST: 10 u. ds. P.J.H.J. Overduin.
KLOOSTERZANDE: zie Hulst.
NIEUWVLIET: 10 u. dhr. K. Bos.
OOSTBURG-ZUIDZANDE:
Protestantse gemeente: Kerkplein – 10 u., 
ds. A. van Houweling, m.m.v. Jubilate.
PHILIPPINE: dienst te Sluiskil.
SCHOONDIJKE: dienst in Waterlandkerk-
je.
SINT-KRUIS: 10 u. ds. H.J. Bijman, Her-
vormde Kerk.
SLUIS: 10 u. mevr. E.Reijnhoudt.
SLUISKIL: 10 u. ds. A.M. van Andel.
TERNEUZEN:
Goede Herderkerk: 10 u. ds. H. Smeets  
gezamenlijke dienst Noord en Zuid t.g.v.  
50-jarig jubileum G.Herderkerk m.m.v. ge-
legenheidskoor -  gemeentezondag -wereld-
diaconaat.
Opstandingskerk: geen dienst.
Zat. 7 febr. 15 u. ds. H. Smeets korte viering 
H.A.
Elimkerk: 10 u. ds. W. Meijer.
17 u. ds. A. de Lange.
WATERLANDKERKJE: 10 u. ds. D.F. 
Blom.
IJZENDIJKE: 9.30 u. dhr. J. van Gaalen.
ZAAMSLAG: 10 u. ds. G. de Lang.

Zondag 8 februari 
vijfde zondag na Epifanie

Kleur: groen

AARDENBURG: 10.30 u. mevr. M. Lucas-
se in Doopsgezinde Kerk.
AARDENBURG (doopsgez. gem.): 10.30 
u. mevr. M.Lucasse. (Gezamenlijke dienst 
met PKN), in de Vermaning.
AXEL: 19 u. ds. Van Dees-Hinten, West-
dorpe. 
BIERVLIET: 9.30 u. ds. Van den Hoek, 
H.A.
BRESKENS: 9.30 u. ds. M. van Manen.
CADZAND: dienst te Sluis
GROEDE: dienst in Schoondijke.
HOEK: 11 u. ds. Arl Klap, Heikant.
HOOFDPLAAT: dienst in Biervliet.
HULST: zie Kloosterzande.
KLOOSTERZANDE: 10 u. ds. F. van 
Vliet, Zaamslag.
NIEUWVLIET: 10 u. dhr. R. Goemaere
OOSTBURG-ZUIDZANDE:
Protestantse gemeente: Molenberg – 10.30 
u. ds. Ph.A. Beukenhorst.
PHILIPPINE: dienst te Sas van Gent.
SAS VAN GENT: (de Redoute) 10 u. ds. D. 
Stap.
SCHOONDIJKE: 10 u. ds. D.F. Blom.
SINT-KRUIS: dienst te Aardenburg.
SLUIS: 10 u. dhr. D. Schriek.
SLUISKIL: dienst te Sas van Gent.
TERNEUZEN:
Goede Herderkerk: 10 u. ds. H. Becker,  
H.A.
Opstandingskerk: 10 u. ds. H. Smeets, 
H.A.
15 u. ds. G. de Lang, aangepaste gezins-
dienst m.m.v. Laudate Dominum.
Elimkerk: 10 u. ds. T.W. van Bennekom.
17 u. ds. H.G. van der Ziel.
WATERLANDKERKJE: dienst in Schoon- 
dijke.
IJZENDIJKE: dienst in Biervliet.
ZAAMSLAG: 10 u. ds. G. de Lang.

ERE DIENSTEN ERE DIENSTEN
Zondag 15 februari
Zesde zondag na Epifanie

Kleur: groen

AARDENBURG: dienst in Sint Kruis.
AARDENBURG (doopsgez. gem.): 10.30 
u. ds. Jaap Klanderman.
AXEL: 10 u. ds. P. Krijnen, Halle.
BIERVLIET: dienst in IJzendijke.
BRESKENS: 9.30 u. ds. R.J. Wasterval.
CADZAND: 10 u ds. I.J. Nietveld.
GROEDE: dienst in Schoondijke.
HOEK: 11 u. ds. Arie van der Maas.
HOOFDPLAAT: dienst in IJzendijke.
HULST: 10 u. ds. P.J.H.J. Overduin.
KLOOSTERZANDE: zie Hulst.
NIEUWVLIET: 10 u. dhr. R. Sette.  
OOSTBURG-ZUIDZANDE:
Protestantse gemeente: Kerkplein – 10 u.  
ds. A. van Houweling, dienst van Schrift en 
Tafel.
Eligiuskerk: wo. 18 febr. 19 u. oecume-
nisch avondgebed 40-dagentijd
PHILIPPINE: 10 u. ds. A.M. van Andel, 
viering Avondmaal.
SCHOONDIJKE: 10 u. ds. H. Becker.
SINT-KRUIS: 10 u. dienst.
SLUIS: dienst te Cadzand.
SLUISKIL: dienst te Philippine.
TERNEUZEN:
Goede Herderkerk: 10 u. mevr. ds. M. 
Vroonland.
Opstandingskerk: 10 u. ds. B. Heijting.
Elimkerk: 10 u. ds. R.A. Grisnigt.
17 u. ds. R.A. Grisnigt.
WATERLANDKERKJE: dienst in Schoon-
dijke.
IJZENDIJKE: 9.30 u. dhr. J. van den Berg.
ZAAMSLAG: 10 u. dhr. A. Slabbekoorn, 
Goes.
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Collecte Missionair Werk
en Kerkgroei

Help de nieuwe kerk 
in Noordwijk
Op zondag 8 februari is de landelijke col-
lecte van de Protestantse Kerk bestemd voor
Missionair Werk en Kerkgroei. Centraal 
staat de pioniersplek in Noordwijk, waar ds.
Janneke Nijboer sinds 2 jaar predikant is met 
een speciale opdracht. Ze zet zich in
om mensen tussen de 25 en 40 jaar te inspi-
reren en te activeren voor geloof en kerk.
,,Deze groep mensen komt niet of nauwe-
lijks in de kerk, maar heeft wel behoefte
elkaar te vinden als het aankomt op de vra-
gen van geloof en leven.” Ze bereikt hen
via onder meer de sociale media. Er zijn ac-
tiviteiten zoals talkshows met veel
gelegenheid voor gesprek en vieringen op 
het strand van Noordwijk.
De opbrengst van de collecte is bestemd 
voor het pionierswerk van Janneke Nijboer
en voor andere pioniersplekken, waarmee de 
kerk mensen bereikt die niet meer in de
kerk komen, maar wel behoefte hebben om 
vragen van geloof en leven te delen. Van
harte aanbevolen.

Collecte Kerk in Actie 
Werelddiaconaat

Een kleine noot maakt 
het verschil!
Zondag 1 februari - In het noordoosten van 
Cambodja wonen veel inheemse volken. 
Volken waarmee de regering en grote inves-
teerders geen rekening houden. Door illegale 
houtkap en inbeslagname van grond dreigt 
de bevolking haar natuurlijke rijkdommen 
en cultuur te verliezen. De organisatie NTFP 
(Non-Timber Forest Products), partner van 
Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze 
reikt hen de kennis en vaardigheden aan om 
op te komen voor hun rechten en om blij-
vend in hun levensonderhoud te voorzien 
met de productie van cashewnoten. NTFP 
leert de bevolking hoe ze deze noten moeten 
verbouwen en helpt hen bij het branden, ver-
pakken en op de markt brengen.
Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren ge-
traind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie
NTFP steunen om meer boeren te trainen in 
de productie van cashewnoten. 
Helpt u mee?

Ontmoeting met Islam

We kunnen er niet meer omheen: Islam als 
levensovertuiging en levenswijze is niet 
meer ’ver van ons bed’, ze is niet meer uit 
onze samenleving weg te denken. Ze maakt 
er zelfs deel van uit. Ze vraagt elke dag op-
nieuw de aandacht, soms zeer nadrukkelijk 
en wreed. Als peildata staan ons voor de 
geest: 9/11, de aanslag op de Twin Towers 
in New York in 2001, en zeer recent 1/7 van 
dit nog jonge jaar: de moord op twaalf me-
dewerkers en beveiligers van het satirische 
weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Deze 
grove misdaden treffen ons diep in ons hart. 
Tot welke excessen kan een religie leiden! 
En toch: we zullen elkaar het licht in de ogen 
moeten blijven gunnen. Hoe doen we dat? 
Allereerst door iets meer van elkaar te weten 
te komen.
Deze avond kan daar, hopen we, aan bijdra-
gen. Inleider is Dick de Vries. Hij heeft be-
halve geschiedenis, ook Arabisch en cultuur-
geschiedenis van de islam gestudeerd aan de 
VU te Amsterdam.

U bent van harte uitgenodigd  om er aan deel 
te nemen. Zo mogelijk van te voren even la-
ten weten dat u komt via pgdeverbinding@
live.nl  of tel. 0117-401414.

10 februari, 
19.30 uur in de 

Ontmoetingsruimte van de Protestantse 
kerk in Schoondijke.

APOCALYPS 
een avond over kunst en 
’het einde der tijden’ in Terneuzen

Han van Hagen, kunstenaar en kunstkenner, 
belicht dit thema vanuit de kunstgeschiede-
nis, een aantal schilderijen door de eeuwen 
heen over de Apocalyps (Openbaring). Ze-
ker een spannend onderwerp. De avond 
is bedoeld voor alle belangstellenden in 
Zeeuws Vlaanderen of elders, dus zegt het 
voort!
Han schrijft over zijn presentatie het vol-
gende :
,,De Apocalyps of Het einde der tijden :
Het zal wel niet zo lang meer duren, zeggen 
ze. Opnieuw. Dat wel.
Elk jaar vergaat de wereld wel eens en klau-
teren de volgelingen van een sekte een hoge 
berg op om de ondergang van de wereld te 
aanschouwen. Ook in december 2012 stond 
ons een ondergang te wachten. Nu zou het 
definitief zijn volgens de kalender van de 
Maya’s. Hoe ziet dat er uit?
We weten het niet. Kunstenaars wel. Zij 
brachten een beeld dat onze stoutste dromen 
overtreft. Met een ongekende detaillering 
worden we met onze neus op de feiten ge-
drukt. Erger kan niet. We worden gestraft 
om onze zonden of geprezen om onze goede 
daden. Welke zijn dat? Wat kunnen we er 
aan doen voor het te laat is?
Om ons voor te bereiden op de rampen die 
komen gaan, bestuderen we deze avond de 
visionaire werelden van kunstenaars als 
Giotto, Luca Signorelli en Michelangelo. En 
soms gloort er hoop, zoals we zullen zien in 
de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch.”
Aldus allerlei beleven en uitbeeldingen van 
kunstenaars uit diverse tijdperken, zoals ze 
in beeld gebracht zullen worden op genoem-
de avond 4 februari.

Woensdag 4 februari, 20.00 uur, 
Opstandingskerk  Terneuzen.

Ds. Hans Becker (Terneuzen)

Dubbelconcert in Grote 
Kerk Terneuzen

Het is voor het vijfde jaar dat er in de Grote 
Kerk in Terneuzen orgelconcerten worden 
georganiseerd Op zaterdag 7 februari hopen 
André Knevel en Liselotte Rokyta de vijfde 
serie te openen met een dubbelconcert voor 
orgel en panfluit Er staan werken van o.a. 
Mozart, Mulder, Asma en Guilmant op het 
programma.

Andre Knevel is geboren in Bussum en 
werkte aanvankelijk als organist in de Gere-
formeerde Gemeente in Hilversum. In 1975 
emigreerde hij naar St.Catharines Ontario in 
Canada, waar Hij is daar verbonden aan ver-
schillende scholen als muziekdocent. Tevens 
is hij ter plaatse kerkorganist. Hijheeft zijn 
orgelstudie afgerond voor het behalen van 
orgeldiploma B aan het Royal Conservatory 
in Toronto. Andre staat bekend om zijn im-
provisatietalent en hij is voortreffelijk in het 
vertolken van ’de Grote Meesters’. 

Liselotte Rokyta studeerde aan het Conser-
vatorium te Hilversum en aan Hogeschool 
voor de Kunsten te Amsterdam bij de pan-
fluitist Nicolae Pîrvu. Ze heeft masterclas-
ses gevolgd bij Gheorghe Zamfir en Simion 
Stanciu en is regelmatig in Roemenië ge-
weest om zich de authentieke speelmanier 
eigen te maken. Zij geldt tegenwoordig als 
een van de meest belangrijke niet-Roemeen-
se panfluitisten die de Roemeense stijl be-
heersen. Liselotte heeft een nauw samenwer-
kingsverband met de Nederlands-Canadese 
organist André Knevel met wie ze jaarlijks 
zo’n 50 concerten in Nederland en het bui-
tenland. Daarnaast werkt zij samen met an-
dere organisten.
Met haar man Jan Rokyta vormt zij een cym-
baal/panfluitduo. Als docent heeft Liselotte 
ruime ervaring opgedaan aan het Conser-
vatorium te Zwolle en Tilburg en de Hoge-
school ’Bourdon’. In 2007 startte ze haar ei-
gen opleidingspraktijk, zowel in Nederland 
als ook in Tsjechië en Canada. Sinds 2002 
geeft ze regelmatig cursussen in het kader 
van ’The Summer School Of Early Music’ 
in Prachatice (Tsjechië).

Terneuzen, Grote Kerk, 
zaterdag 7 februari, 19.30 uur. 

Entree 8 euro voor volwassenen, 
tot 14 jaar gratis.

Voor meer informatie: www.liselotterokyta.
com, www.andreknevel.com en www.grote-
kerkterneuzen.nl 

Regio-avond 
Open Doors Zaamslag
,,Een meisje dat aan de universiteit van de 
communistische partij studeert mag niet 
naar de kerk gaan”, kreeg de Vietnamese 
Linda jaren geleden tijdens haar studenten-
tijd te horen. ,,Als je blijft praten over je ge-
loof, word je van de universiteit gestuurd.”
Later in haar leven gaf Linda leiding aan 
een huisgroep. Soms werden deze samen-
komsten verstoord door de politie. Bent u 
benieuwd naar haar levensverhaal en de les-
sen die ze heeft geleerd? Kom dan naar de 
Regioavond van Stichting Open Doors op 
maandag 9 maart a.s. Luister naar het ver-
haal van Linda. Geniet van samenzang onder 
leiding van Diet de Lang en ontmoet anderen 
die zich inzetten voor de vervolgde kerk.
Iedereen die de vervolgde kerk een warm 
hart toedraagt is van harte welkom: dus niet 
alleen vrouwen!

Menno Orgelbespelingen
In het kader van de ’Menno Orgelbespelin-
gen’ concerteren op vrijdag 6 februari 2015 
Kees van Eersel (orgel) en An Reusen (kla-
rinet). Bespeeld wordt het Schumacherorgel 
van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg. 

Datum: vrijdag 6 februari 2015.
Plaats: Doopsgezinde Kerk Het Lam, 
 Weststraat 37, Aardenburg.
Aanvang:  20.00 uur.
Inloop:   vanaf 19.30 uur.

Het concert duurt 60 tot 75 minuten, met na 
afloop een drankje en een hapje. 

De toegangsprijs bedraagt € 10,00 (inclusief  
consumpties); kinderen hebben vrij toegang.
Vrijdag 6 februari, 20:00 uur, inloop vanaf 
19:30. Doopsgezinde Kerk Het Lam, West-
straat 37, Aardenburg.

9 maart 2015, 19:30 – 21:30 uur, 

Protestantse Kerk, Plein 2, Zaamslag

Aanmelden verplicht via tel. 0115-850660 
of vrouwenvoorvrouwen@solcon.nl 
Toegang gratis, collecte t.b.v. Open Doors, 
vervolgde christenen in Vietnam.

Praktische vraag: wie wil er iets lekkers bak-
ken voor deze avond?

Verschijning Kerk in Beeld
De volgende uitgave van Kerk in 
Beeld is op vrijdag 20 februari



CLUSTER 
WEST ZEEUWS-VLAANDEREN
Voorzitter clusterteam:

Dhr. P. Oosterling
Oranjedijk 1, 4508 KC Waterlandkerkje,
Telefoon 0117-401414, 
email: pietoosterling@zeelandnet.nl

Advies en secretariaat:
Mevr. J. Steeneveld,
Vincent van Goghstaart 9, 
4507 CA Schoondijke
Telefoon 06-46766656, 
email j.steeneveld@pkn.nl 

’Abrahams kinderen’, ontmoetings- en 
toerustingsavond van het cluster
De regionale startzondag gehouden in Oost-
burg op 21 september 2014, stond in het 
teken van ’Geroepen zijn’, n.a.v. de lezing 
over de roeping van Abraham. Aan het eind 
van de dag ontving elke gemeente een poster 
met de titel ’Abrahams kinderen’. De poster 
is het resultaat van speurwerk van dhr Dick 
Schriek, die graag een toelichting op de pos-
ter wil komen geven. 
Dat gaat gebeuren op 2 maart, in de Ontmoe-
ting, Dorpsstraat 50 in Breskens. 
Het wordt dus een toerustings- en ontmoe-
tingsavond voor het hele cluster.
 
Toelichting bij de poster
Het betreft een voorstelling van alle religi-
euze bewegingen, die gebaseerd zijn op het 
geloof van aartsvader Abraham: één God 
(monotheïsme).
Veel van de stromingen, die eind vorige eeuw 
actief waren, zijn in de vorm van een bloem 
weergegeven. De grootte van de bloem stelt 
grofweg het aantal aanhangers voor.
 
Interessant is de knot op de tak van de Joden 
in de tijd dat Jezus leefde: dat is de ’enting’ 
van ’wilde olijf’ (uit de volken) op de ’edele 
olijf’ (begonnen bij de apostelen). 
Zo is een grote boom met veel vertakkingen 
ontstaan, een levend organisme. 
 
De voorstelling is het resultaat van twee ge-
neraties bijbelonderzoek door broeders uit 
het  Benedictijnenklooster in Maredsous in 
Wallonië. 
In hun zoeken naar moderne manieren van 
geloofsoverdracht en hun overleggingen met 
veel instituten, universiteiten en contacten 
binnen en buiten hun eigen kring - prote-
stants, joods, islamitisch - kwam het idee 
naar boven om deze voorstelling te maken. 
Zij werden daarbij gesteund door Koning 
Boudewijn, die veel interesse heeft getoond 
in hun werk. 
 
De broeders van Maredsous - hun werk stopt 
dit jaar helaas - hopen dat in elke kerk, syna-
goge en moskee een dergelijke plaat zal wor-
den opgehangen.

Wat is er te beleven in de gemeenten van de 
Protestantse Kerk in West Zeeuws-Vlaan-
deren

Februari- 2015
1 feb. 17.00 uur  Taize-gebeds-dienst; Oost-
burg, Kerkplein 1 

2 feb. 14.30 uur Alpha-cursus; Breskens; Bij 
ds H. Leentfaar, Dorpsstr.46 

4 feb. 14.00 uur Jeugd van vroeger; Bres-
kens, de OntmoetingDorpsstr.50; gezellige 
middag met spelletjes

4 feb. 17.30 uur de Stoofpot; de Verbinding, 
Schoondijke, Protestantse Kerk, Dorpspl.37; 
samen eten, samen praten

11 feb. 14.00 uur Senioren-middag; de Ver-
binding, Schoondijke, Protestantse Kerk, 
Dorpspl.37

18, 25 feb. 19.15 uur 40dagentijd-vesper; de 
Verbinding, Schoondijke, Protestantse Kerk, 
Dorpspl.37, thema: Open je handen”

26 feb. 19.30 uur filmavond; Zuidwest-hoek, 
Cadzand, Prinsenstrat 13; ’’titel ’Va, Vie, 
Deviens’
Regie R. Mihaileanu (2005). Ruim 23 eeuwen 
lang leefden enkele tienduizenden zwarte Jo-
den, de Falashas, in de bergen van Ethiopië. 
Door de hongersnood in 1984 worden velen 
van hen met duizenden andere Afrikanen 
naar vluchtelingenkampen in Soedan gedre-
ven. Samen met de VS organiseert Israël een 
luchtbrug om die zwarte geloofsgenoten naar 
het beloofde land te halen. Een negenjarig 
niet-joods Ethiopisch jongetje wordt door zijn 
moeder binnengesmokkeld op zo’n evacuatie-
vlucht. Een film over ontworteling en immi-
grant–zijn, en een pleidooi voor vrede:  de al-
tijd dreigende misverstanden tussen volkeren 
worden gehekeld. Verdraagzaamheid moet 
beginnen tussen mensen van hetzelfde volk. 

Elke woensdag 9.30 uur Open kring; Oost-
burg, Kerkplein 2.
Programma ’de Open Kring’ februari
4 feb.: Sjoelen
11 feb.: Ontmoeting; voor wie wil Qi Gong 
   met Henny ter Haar
18 feb.: Verhalen in dialect door Magda en/
 of Daan

25 feb.: Ontmoeting; voor wie wil Qi Gong 
 met Henny ter Haar. 
 11.30u broodmaaltijd, eigen bijdrage 
 € 2,-.

PROTESTANTSE GEMEENTE 
AARDENBURG 
HERVORMDE GEMEENTE 
SINT KRUIS

Predikant:
vacant

Scriba Aardenburg:
J.A. Arendse, Zuidpoortstraat 10
4527 GN Aardenburg, tel. (0117) 492862
e-mail: arinmael@zeelandnet.nl

Scriba Sint Kruis:
p/a Kleine Boomdijk 2
4527 EJ Sint Kruis
Tel. 0117-351005
e-mail: suzanne.v.hal@gmail.com

www.pknaardenburg.nl
info@pknaardenburg.nl

Kerkdiensten
Op zondag 1 februari 2015 hopen wij ds. H.J. 
Bijman als gastvoorganger te verwelkomen 
in de dienst in de Hervormde Kerk te Sint 
Kruis aanvang 10.00 uur. Wij zijn benieuwd 
hoe het met John en Annemarie gaat in hun 
nieuwe kerkelijke gemeente te Sint Pancras. 
De dienst zal voor de gemeente vertrouwt 
aanvoelen na het weerzien in vier maanden. 
De dienst wordt op het orgel begeleid door 
G. van Oostenbrugge en de diaconiecollecte 
is bestemd voor Kerk in actie werelddiaco-
naat.
Na afloop van de dienst drinken we geza-
menlijk koffie.

Zondag 8 februari 2015 is er een protestant-
se dienst in de Doopsgezinde Kerk aanvang 
10.30 uur, voorganger is mevr. M. Lucasse. 
De diaconiecollecte deze zondag is bestemd 
voor Kinderboerderij de Sterre. Na afloop is 
het gezamenlijk koffiedrinken.

Donderdag 12 februari 2015 aanvang 10.30 
uur is er een dienst in Coensdike en wordt ge-
leid door ds. M. Vermet

Zondag 15 februari 2015 is nog geen voor-
ganger bekend. De preekvoorziener hoopt 
deze op het laatste moment nog in te vullen. 
De dienst is in de Hervormde Kerk te Sint 
Kruis. Organist is N.Luuring en de diaconie-
collecte is PKN Missionair werk en Kerk-
groei.

Mededelingen kerkenraad
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er 
alweer op. Een maand waarin de kerken-
raad zijn best doet om de diensten voor het 
komend jaar weer in te vullen. Het valt niet 
mee in een vacante periode voldoende voor-
gangers te vinden om alle zondagen in te vul-
len. De preekvoorziener heeft nog een aantal 
open zondagen staan. Het rooster voor de or-
ganisten is op enkele zondagen na voor het 
gehele jaar ingevuld.
De diaconie heeft de woningen aan de Land-
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BIJBELROOSTER

BIJBELLEESROOSTER 
1 - 21 FEBRUARI

zo 1 feb. Kolossenzen 2:6-15 
ma 2 feb. Kolossenzen 2:16-3:4 
di 3 feb. Psalm 18:1-20 
wo 4 feb. Psalm 18:21-35 
do 5 feb. Psalm 18:36-51 
vr 6 feb. 2 Korintiërs 1:1-11 
za 7 feb. 2 Korintiërs 1:12-22 
zo 8 feb. 2 Korintiërs 1:23–
2:13 
ma 9 feb. 2 Korintiërs 2:14–3:6 
di 10 feb. 2 Korintiërs 3:7-18 
wo. 11 feb. 2 Korintiërs 4:1-6 
do 12 feb. 2 Korintiërs 4:7-18 
vr 13 feb. 2 Korintiërs 5:1-10 
zaterdag 14 februari Psalm 32 
zondag  15 februari 
Kolossenzen 3:5-17 
maandag 16 februari Kolossen-
zen 3:18-4:6 
dinsdag 17 februari Kolossen-
zen 4:7-18 
woensdag 18 februari 2 Korintiërs 
5:11-21 Aswoensdag
donderdag 19 februari 2 Korintiërs 
6:1-13 
vrijdag  20 februari 
Exodus 19:1-15 
zaterdag 21 februari Exodus 
19:16-25 

Uitgever:
Kerkelijke Pers Zeeland

Abonnementen:
€ 42,- per jaar, bij automatische incasso 
€ 39,50.
Schriftelijke opzeggingen dienen vóór 
1 december in ons bezit te zijn.
Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland.
Tel. 0166-657007
Fax 0166-657008
E-mail: kpz@eendrachtbode.nl
IBAN: NL92 RABO 0303 0126 25
IBAN: NL11 INGB 0000 5619 37

Bezorging:
Voor vragen over bezorging bellen naar 
0166-657007
Advertenties:
Prijs per mm € 0,38, contractprijzen 
op aanvraag.

Redactie:
Kopij, bestemd voor de gemeenteberichten, 
inleveren bij de plaatselijke predikant of 
scriba.

Alle overige kopij (dus géén gemeenteberich-
ten), bij voorkeur per e-mail, zenden aan het 
redactieadres:
Mevr. K.F.C. Wijnstra,
Brahmslaan 22, 4536 CZ  Terneuzen
Telefoon: (0115) 612168
E-mail: redactie.sowzvl@zeelandnet.nl

Inzendtermijn kopij:
Voor het nummer van 20 februari 2014
Algemeen nieuws: maandag 9 februari 
2014 17.00 uur.
Uiterste inlevertijd gemeentenieuws: 
maan dag 16 februari 2014 12.00 uur.

Redactieleden:
Mevr. K.F.C. Wijnstra (Terneuzen)
Ds. J.P. Ende (Oostburg)
Dhr. B.I. de Leeuw (Zaamslag)

Redactionele verantwoordelijkheid:
Niet ondertekende stukken zijn voor 
verantwoording van de redactie.
Wel ondertekende stukken zijn voor 
verantwoording van de ondertekenaar.

KERK IN BEELD

GEMEENTEBERICHTEN

Seniorenreis 2015
Ieder jaar wordt er vanuit de PKN-gemeen-
ten in  Zeeuws-Vlaanderen een vakantiereis 
voor senioren georganiseerd.
Dit jaar gaan wij van zaterdag 4 juli tot en 
met 11 juli naar Raalte in de provincie Over-
ijssel . Wij hebben het hotel ’De Zwaan’ in 
het hart van prachtig Salland voor u gereser-
veerd. Het is een familiehotel met mooie rui-
me kamers, goede bediening en het hotel ligt 
midden in het gezellige centrum van Raalte.
Wij bieden u een weekje onbezorgd genieten 
voor € 625,00 per persoon. Voor een eenper-
soonskamer komt er € 35,00 bij.  Hiervoor 
krijgt u halen en brengen naar Raalte, vol 
pension, 3x per dag koffie of thee. 4x  een 
middagexcursie naar een bezienswaardig-
heid  in het prachtige Salland en elke  avond 
een programma met o.a. een bingo  en een 
gezellige bonte avond. Al met al een volle-
dig verzorgde reis!
Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen 
via de plaatselijke diaconie of de reisleiding, 
zie hieronder.
Graag aanmelden voor 1 april 2015. VOL is 
VOL. 
Bel gerust voor inlichtingen naar Jan Biene-
felt en Ria de Deugd 0115-769019 of 
Hannie en Nellie Sijs uit Zaamslag. Tel.nr. 
0115-431771

De oude kerk vierde op de 6e januari het 
feest van Epifanie. In de loop der eeuwen is 
dit feest in het vergeetboek geraakt. Niemand 
minder dan Dr. O. Noordmans heeft dat be-
treurd. Hij vond het een verlies voor kerk 
en volk: ,,de nadruk op deze Epifanie, op de 
komst, het nabij gekomen zijn van het ko-
ninkrijk van God,ontbreekt in ons kerkelijk 
jaar en ook meestal in ons geloofsleven”. 
Misschien kan onderstaand lied ons helpen 
om dit vergeten feest in ere te herstellen. 

De dichter Caelius Sedelius (5e eeuw) 
schreef dit lied over de weg van Christus, 
van geboorte tot opstanding. Het lied telt 
oorspronkelijk 23 strofen, waarbij elke strofe 
met een volgende letter van het alfabet begint 
(minus de letters j u en w). Een gedicht met 
dit kenmerk heet een ’abecedarium’.
In de vertaling van Jan Willem Schulte 
Nordholt † is dit kenmerk niet meer terug te 
vinden. Dit lied kwam in een versie met elf 
strofen ook in het Liedboek v.d. Kerken uit 
1973 terecht, maar is nauwelijks bekend ge-
worden. 
De redactie van het nieuwe liedboek (2013) 

heeft ditzelfde lied verder ingeperkt door 
alleen die strofen te gebruiken als epifa-
niënlied. Na het openingscouplet over de 
verschijning van het morgenlicht komen ach-
tereenvolgens de drie motieven van Epifanie 
aan de orde: de aanbidding van de wijzen 
(vers 6 in LvdK), de doop van de Heer in de 
Jordaan (vers 8) en het teken van de bruiloft 
te Kana (vers 10). 
Dat zijn de drie grote thema’s van het Epifa-
niënfeest. Zo breekt het rijk van de versche-
nen Koning zich baan. Het gaat verder via 
het bruggenhoofd aan de Jordaanoever. Het 
komt aan het licht in de feestzaal te Kana. 
Daar moet dan op gedronken worden, want 
het verbond van God en mens en de mens on-
derling mag verdergaan, ten leven! Daar mag 
op gezongen worden. Lang leve deze Koning 
Jezus! Het is Epifanie!
Een fraaie lofzang sluit het lied af (vs. 11). 
De melodie laat goed zien hoe in de vroege 
Reformatie gregoriaanse melodieën voor ge-
meentezang geschikt werden gemaakt. Een 
redelijk goed te zingen melodie, die aan het 
slot van vers 1 de nodige aandacht van de 
zanger vraagt (bij ’onze Heer’).

HOUDT U VAN ZINGEN, KOM EN ZING MEE !
Woensdag 18 februari is het Aswoensdag.
Donderdag 19 februari is de voorbereidingstijd voor Pasen begonnen.
Een periode van 40 dagen en dan zal het Pasen zijn.

Zangers en liefhebbers van liederen nodigen we van harte uit

donderdagavond 19 februari
van 19.30 – 21.00 uur

in het Protestantse kerkgebouw, Louisastraat 43 te Sluiskil

• om (weer) vertrouwd te raken met liederen voor de Veertigdagentijd 
• om kennis te maken met nieuwe liederen en hun verhaal uit het Liedboek, zingen en bidden 
   in huis en kerk. 
• om rond 21.00 uur de avond af te sluiten met een vesper ofwel avondgebed.

Deze avond wordt gehouden op initiatief van de liturgiecommissie van de Protestantse Ge-
meente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil. Medewerking wordt verleend door dhr. Piet Ha-
melink, ds. Annemarie van Andel en anderen.

Van harte welkom !

Hieronder zijn in een gecursiveerd lettertype 
ook de coupletten opgenomen die in Lied-
boek 1973 wel werden opgenomen.

2 
Hem is het die zij ’t leven geeft,
dien Gabriël verkondigd heeft,
Hem wien de Doper hulde bood,
opspringend in zijn moeders schoot.

3
Hij die het hele leven hoedt,
die ook de kleinste vogel voedt,
ligt hier in ’t stro. Hij ’s hemels vorst,
hier drinkt Hij aan zijn moeders borst!

4
Luid klinkt het lied van ’t engelkoor
’Ere zij God’, de hemel door.
Aan herders wijst het in de stal
de grote herder van ’t heelal.

5
Herodes trotse vorst, waarom
zijt gij zo bang dat Christus komt,
die aardse macht niet nodig heeft,
daar Hij ons ’t rijk des hemels geeft?

6
De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.

7
Hoe luid weerklonk de moederklacht
om kindren, weerloos omgebracht
door de tyran in haat en nijd
als offers Christus toegewijd.

8
Het hemels lam stond wit en licht
in ’t zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.

9
Elk wonder was getuigenis
dat Hij uit God geboren is,
die zieken de gezondheid gaf,
de doden opriep uit het graf.

10
O teken van zijn macht zo groot!
Het water in de kruik werd rood.
Toen Hij beval te schenken, schonk
de schenker wijn en ieder dronk.

11
U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

*) Liedboek. Zingen en bidden in huis en 
kerk, 2013.

Epifanie 2015, 
ds. Pieter Overduin, Hulst.

Een liedmeditatie voor de tijd van Epifanie: 
Lied 516* (vgl.LvdK: gezang 156)

Wij laten de grenzen van onze vrijheden 
niet dicteren door geweld of intimidatie, 

niet door het recht van de sterkste, de 
grootste mond of de kortste lont.

Kees van der Staaij
Politicus SGP 



straat gesloopt en aan aannemer van de Kerk-
hove uit Draaibrug de nieuwbouw gegund 
van 2 woningen.
Het college van kerkrentmeesters heeft de 
actie Kerkbalans uitgezet. Het verzoek aan u 
is om uw kerkelijke bijdrage voor dit jaar te 
voldoen.
De kerkenraad vergaderde 19 januari 2015 
gezamenlijk met het College van Kerkrent-
meesters. Er is een kennismakingsgesprek 
geweest met vertegenwoordigers van Rijks-
gebouwendienst en de Nationale Monumen-
tenorganisatie over de overdracht van het 
Rijksdeel van de Sint Baafskerk aan NMO. 
Zodra de overdracht een feit is zal er een ver-
zoek uit gaan om ook het eigendom van de 
Hervormde Gemeente Aardenburg over te 
dragen aan de NMO.
De werkgroep beleidsplan komt ook weer 
bijeen. De werkgroep denkt na hoe de toe-
komst van onze kerkelijke gemeente er uit 
ziet. De kerkenraad wil de fusie tot Pro-
testantse Gemeente doorzetten maar het is 
wel moeilijk iedereen er van te overtuigen 
dat dit de beste weg is. Ook de Hervormde 
Gemeente Sint Kruis is betrokken om te kij-
ken hoe we kunnen samenwerken of mee te 
doen aan de fusie. Het beleidsplan en het 
financieel plaatje is de eerste stap in het be-
roepingsproces.
Er is een nieuw initiatief opgestart ’Gast aan 
tafel’ 21 januari was de eerste keer dat ge-
meenteleden bijéén kwamen in de consistorie 
van de Sint Baafskerk voor een gezamenlijke 
maaltijd met veertien deelnemers een succes. 
De volgende gezamenlijke maaltijden vinden 
plaats op 25 februari, 18 maart en 22 april.
Er zijn een aantal orgelpijpen voor een poets-
beurt en restauratie overgedragen aan de fir-
ma Reil uit Heerde. De orgelpijpen zijn door 
urine van vleermuizen besmeurd. De kosten 
voor deze operatie bedragen € 8.400. De kerk 
heeft dat bedrag voor een groot deel bijéén 
gebracht door de hobbymarkten afgelopen 
jaren. Het gespaarde bedrag is onvoldoende 
een vrijwillige bijdrage kunt u storten op re-
kening NL15ABNA0513751963 ten name 
van het orgelfonds.

Contactadressen tijdens vacaturetijd
Voor vragen over het  pastoraat kunt u con-
tact opnemen met ouderling mw. N. Kluijte-
naar-Geenen, tel. 0117-493356. Vragen over 
het preekrooster kunt u stellen aan ouderling 
dhr. J. Quaak, tel. 0117-494160.

Inleverdata kopij kerkklanken
Kerkklanken nr. 1 (2015) loopt van 4 janu-
ari 2015 t/m 4 april 2015. Kopij voor ons 
volgende kerkblad kunt u tot 28 maart 2015 
aanleveren via het volgende mailadres: jvg@
zeelandnet.nl

DOOPSGEZINDE GEMEENTE 
AARDENBURG
Predikant:

ds. Marijn Vermet
Weststraat 35
4527 BR Aardenburg
Tel: 0117-850440
marijnvermet@gmail.com

Secretaris:
H.R.L. Bakker
De Schepenstraat 2
4527 AS Aardenburg
tel. 0117-492575
bakker4527@zeelandnet.nl

Ter overdenking

Om de eenheid….
Soms blijven woorden uit een column bij je 
hangen. 
Mij gebeurde dat laatst, na het lezen van een 
column van Jean Jeacques Suurmond  in 
Trouw.
De mystieke toon die zijn columns kenmerkt, 
vind ik altijd erg inspirerend, maar dit keer 
sprak zijn column mij minder aan. 

,,In het christendom is de geweldloze Jezus 
een permanente kritische tegenkracht die de 
steeds weer agressieve mythen [zoals gods-
dienstoorlogen tussen protestanten en ka-
tholieken] ontmaskert.” [. . .] ,,De meeste 
moslims willen geen oorlog en de islam kent 
mystieke stromingen die ook mij als chris-
ten kunnen inspireren. Maar terwijl Jezus 
de avondmaalsbeker heft, steekt Moham-
med een zwaard omhoog. Een religie die de 
boodschap van een gewelddadige profeet als 
centrum heeft, is fundamenteel onmachtig om 
vrede onder haar aanhangers te bevorde-
ren.” (JJS, Trouw, 11-11-14)

Bij het lezen stuitten deze regels mij al te-
gen de borst. En toen ik na die afschuwelijke 
aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 
Parijs, zoveel moslims openlijk afstand  van 
de aanslag hoorde nemen nog meer. Is het 
zo zinvol om de vredelievende Jezus tegen-
over de gewelddadige Mohammed te zetten?  
Christelijke theologen  hebben daar vaak de 
neiging toe. Moeten we de miljoenen Mos-
lims die belijden dat de Islam een religie van 
vrede is soms negeren? 
Persoonlijk word ik meer geïnspireerd door 

een artikel dat Stevo Akkerman twee  dagen 
na de aanslag in Trouw schrijft. Hij betoogt 
hierin dat het karakter van religies, levensbe-
schouwingen en ideologieën niet zozeer lijkt 
te bepalen hoe ontvankelijk ze zijn voor de 
verleiding van het zwaard. ,,De vriendelijke 
boeddhisten met hun yoga blijken in Birma 
en Sri-Lanka net zo vatbaar voor geweld, als 
welke moslims dan ook.” Veel meer lijkt het 
van belang te zijn onder welke omstandighe-
den iemand leeft en of hij/zij het gevoel heeft 
buitengesloten te worden. 
Even verder lees ik woorden van een jonge 
moslim: 
,,Alleen door de Profeet na te volgen kun je 
hem verdedigen. Hij zou mensen die hem 
beledigen, hebben vergeven. Er is een voor-
beeld van een man die Mohammed wilde 
vermoorden en gevangen werd genomen. 
Toen hij voor Mohammed werd gebracht 
vroeg hij als eerste: ,,Hebben jullie hem ge-
voed en voor hem gezorgd”.
–even geen karikaturen- 
Dat we sporen van verdraagzaamheid in alle 
religies mogen herkennen en stimuleren,
Om de eenheid…

Van de predikant
Mede naar aanleiding van ons jubileum heb-
ben zich nieuwe vrienden van onze gemeente 
aangemeld . Anthoinette Quaars, Marijke 
Kok, Tilly van Duuren, Betsie Jansen, Ynke 
IJzerman, Maatje Puijenbroek en Estelle 
Slegers-Helsen. Hartelijk Welkom! Ik hoop 
dat jullie je snel thuis  zullen voelen in de 
gemeente. Uitgesproken blij en dankbaar zijn 
we.  Op 1 maart, tijdens de kerkdienst willen 
we jullie  in het bijzonder verwelkomen.

Inloopmiddag
Op donderdagmiddag 5 februari  is het weer 
Inloop. Vanaf 14.00 uur bent u, zoals altijd, 
van harte welkom. De koffie, thee en fris-
drank met iets lekkers erbij staat  voor U 
klaar. We maken er weer een gezellige mid-
dag van.

Zusterkring
Op donderdag 12 februari komen de zusters 
weer bijeen in de gemeentekamer om 14.00u. 
Zr. Willie Pelleboer zal verslag doen van 
haar vakantie op Bonaire.

Verslag zusterkring Kerst 2014 
Onze jaarlijkse kerstviering vond plaats op 
18 december.
Na de opening van deze middag is er een spe-
ciaal welkom voor Annie en Betsie. Toeval 
of niet, ze heten allebei Jansen. Het eerste 
lied dat we zingen is lied 444. Marijn, die 
ook weer in ons midden is, doet het gebed. 
Maria steekt de kaarsen aan terwijl Adrie 
een gedichtje leest. De kersttafel is prachtig 
versierd en in 
de hoek van de 
gemeentekamer 
staat een mooie 
kerstboom.
We drinken kof-
fie of thee en er 
wordt een kerst-
verhaal voorgele-
zen door Marie. 
Marijn verzorgt 
de schriftlezing 
en we zingen 
weer een lied. Ondergetekende leest een ge-
dicht voor; ’onderweg’ van Ivo de Wijs.  
De overweging gaat dit keer over de ’Levens-
tomtom’ (mooi woord) die net als de naviga-
tieapparatuur in de auto, je de weg wijst. We 
krijgen allen een presentje mee naar huis. Het 
is dit keer een klein boekje met leuke gezeg-
des. Zo hadden we, ook dit jaar weer, een ge-
zellige kerstmiddag.

Jo Beun.

Activiteiten:
Bijbelochtend
Dinsdag 3 februari 10 u. Opstandig tegen 
God.  Jeremia.

MENNO-Orgelbespeling
Vrijdag 6 februari aanvang 20 u. Inloop van-
af 19.30 u. Toegangsprijs €10.00 (kinderen 
gratis).
Inclusief consumpties voor en na het concert.

Organist: 
Kees van Eersel  
m.m.v. Anet Reu-
sen (klarinet)
Kees van Eersel, 
geboren in Vlaar-
dingen, ontvangt 
in de zestiger 
jaren een breed 
geschakeerde 
opleiding aan de 
conservatoria van 
Rotterdam en 
Utrecht. Aan deze conservatoria studeert hij 
orgel - bij Piet van den Kerkhoff en George 
Stam, piano, bijvak koordirectie, compositie, 
zang, viool en kerkmuziek. In 1971 behaalt 
hij bij André Verwoerd de Prijs van Uitne-
mendheid.
Na zijn benoeming tot cantor-organist van 
de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes 
in 1974 richt Van Eersel de Maria Magda-
lenacantorij op en begint hij een studie voor 
beiaardier aan de Nederlandse Beiaardschool 
te Amersfoort. Hier haalt hij het praktijkdi-
ploma bij Leen ’t Hart en het einddiploma bij 
Peter Bakker, met aantekening voor improvi-
satie. Kort daarna wordt hij stadsbeiaardier 
van Zierikzee en Veere. 

Naast een concertpraktijk als organist en bei-
aardier is Kees van Eersel dirigent van het 
door hem in 1988 opgerichte Zeeuws Vocaal 

Ensemble. Kees van Eersel behaalt diverse 
prijzen en onderscheidingen op de internati-
onale orgelconcoursen van Brugge, Arnhem, 
St.Albans, Innsbruck en Linz. Van zijn spel 
verschijnen verschillende grammofoonpla-
ten, cd’s en dvd’s. In 1992 publiceert hij een 
methode ’Koraalimprovisatie’.

Filmhuis
Donderdag 12 februari 2014 19.30 u (inloop 
vanaf 19.00u)
’Philomena’ (2014) Regie Stephen Frear.

Philomena is een hartverwarmend komisch 
drama van Stephen Frears (The Queen) dat 
op diverse filmfestivals door zowel pers als 
publiek omarmd werd. Genomineerd voor 3 
Oscars waaronder Beste Film
De film vertelt het waargebeurde verhaal van 
Philomena Lee (Oscarwinnares Judi Dench), 
die als tiener haar buitenechtelijke zoontje ter 
adoptie moest afstaan op aandringen van de 
Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woon-
de.
Wanneer ze vijftig jaar later tracht haar kind 
terug te vinden en daarbij op veel verzet 
stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt 
ze hulp van BBC journalist Martin Sixsmith 
(Steve Coogan), die in het verhaal een mooie 
comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde 
carrière. Als echter tijdens hun zoektocht de 
puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te val-
len, ontstaat een ontroerende vriendschap 
tussen beiden, gebouwd op het verlangen om 
de waarheid boven tafel te krijgen over het 
onrecht wat Philomena is aangedaan.

Spiritueel Café.
Vrijdag 20 februari om 20 u. bij de Stichting 
Innerlijk Landschap, Herendreef 41 te Aar-
denburg. Toegang € 4.-
Door: Marijke Kok, Anthoinette Versluijs en 
Marijn Vermet.

PROTESTANTSE GEMEENTE
AXEL
Consulent:

Ds. P.J.H.J. Overduin 

Scriba:
mevrouw Ina Deij-Wieland
Postbus 67, 4570 AB Axel
Tel.: 0115 - 608686
scriba@pkn-axel.nl

Website: www.pkn-axel.nl

Zieken in de gemeente
Dhr. G. de Kok, Zuidsingel 12, zal eind fe-
bruari weer een zware operatie moeten on-
dergaan. Dat het hem nu gegeven mag zijn 
dat dit een goed resultaat mag hebben. Dat 
de artsen Gods zegen mogen ontvangen bij 
hun werk.

Wij leven mee met hen die ziek thuis zijn, 
verdriet hebben om een overlijden en bidden 
om kracht voor de naaste familie en allen die 
het om welke reden dan ook, nodig hebben. 
Ook het sturen van een kaartje kan de zieken 
en hun familie morele steun geven.

Weeksluiting in de Vurssche:
Vrijdag 13 febr.: Mevr. M. van Essen-Vis-
ser.
Vrijdag 20 febr.: Dhr. A.J. Dieleman.

Wij gedenken
Na een kort ziekbed is na enkele dagen van 
opname in het Hospicium te Terneuzen op 
15 januari overleden Neeltje Martina Dek-
ker- Risseeuw. Zij was getrouwd met Abra-
ham (Bram) Willem Dekker, die overleed op 
21 november 2003.

Neeltje Dekker-Risseeuw bereikte de leef-
tijd van bijna 91 jaar en was samen met haar 
beide zonen Daniël en Wim Dekker woon-
achtig aan de Industrieweg – Zuid 23 te 
Westdorpe. 
Ze groeide op in Groede in een gezin met 
4 jongens en meisjes. Van jongs af aan was 
zij drukdoende met de bezigheden op de 
boerderij maar hielp ook bij de verschillende 
bedrijven van haar zussen en broer Willem. 
Van-huis-uit was zij best kerkelijk grootge-
bracht, maar later werd dat toch minder. 
Neeltje Dekker stond bekend als een harte-
lijke vrouw en liefdevolle moeder. Ze was 
niet veeleisend en zo bleef zij ’t liefst in 
haar Zeeuws-Vlaanderen en genoot – samen 
met haar zoons - van het lieve leven op de 
boerderij. Ze zorgde intens voor haar hond-
strouwe vriend Fikkie, kippen, kalkoenen en 
schapen en soms de paarden die in de wei 
graasden. Maar ze zag ook in de loop der ja-
ren haar omgeving sterk veranderen door de 
opkomende glasbouw in de polder naast het 
kanaal. 
Tot op hoge leeftijd en door haar vitale ge-
zondheid heeft zij volop meegeleefd met het 
leven van haar beide zoons, die op hun beurt 
moeder tot op het laatst toe liefdevol hebben 
begeleid. 
De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 

21 januari in de aula van het rouwcentrum 
De Ridder in Terneuzen, waarna de crematie 
plaatshad. Bijzonder was de grote opkomst 
uit de omgeving van de Sassing en de polder 
bij deze plechtigheid. Dat moet haar beide 
zonen en naaste familie goed hebben ge-
daan.
In de dienst hebben wij haar leven verbon-
den met de woorden uit de herderspsalm 23 
en met de woorden over de Goede Herder 
uit Joh. 10 waar de Heer zegt: ,,Ik ben ge-
komen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid”. 
Ons medeleven gaat uit naar haar beide 
zoons, Wim en Daniël en naaste familie. Dat 
de gedachtenis aan Neeltje Martina Dekker-
Risseeuw een ieder tot zegen mag zijn. 

Ds. Pieter Overduin, consulent. 

Bijbelkring kasteeltje 5 januari 2015
De eerste viering in 2015, waarin we elkaar 
een gelukkig en gezond 2015 toewensten en 
waar sommigen het toch moeilijk mee had-
den.
Na het welkom en gebed door Marga zongen 
we ’Ere zij aan God, de Vader’ en Marga 
maakte ons deelgenoot van wat haar zo had 
aangegrepen bij de uitvaart van een vriend 
in het Limburgse. Samen met Ed had ze de 
uitvaart gedaan en wisten ze zich gedragen 
door de Allerhoogste om dit te doen, waarbij 
Psalm 16 laatste vers ’Er is een weg naar U 
toe’ de leidraad was. De overledene was in 
een lang proces van helemaal geen geloof 
hebbend, bekeerd tot God en Marga en Ed 
hebben dit proces toch min of meer van na-
bij mee mogen maken. 
Hierna zongen we ’Er is een overheerlijk 
land’; laten we hopen dat de overledene daar 
ook is aangekomen.
Na het zingen van ’Heer, wees Gij mijn Gids 
op heel mijn levenspad’ en het verzoeknum-
mer ’De dag door Uwe gunst ontvangen’ 
zong Breng Dank, nog steeds op volle sterk-
te, ’Conquest of Paradise’ en ’Want mijn 
Rechter is mijn Redder’.
Het thema van deze middag was ’Hoe is je 
verwachting in 2015’. 
Marga las Exodus 17: 1 t/m 7 over het be-
loofde land. De Israëlieten waren ontevre-
den en Mozes had het daar moeilijk mee. 
Het oog van het volk was niet op God ge-
richt. En het is nog steeds zo, bij ontevreden 
mensen is niet goed toeven. 
Het gaat erom hoe we in het leven staan. 
Soms moeten we door diepe dalen voordat 
we verhoord worden en we vragen ons soms 
af waarom er zoveel negatieve dingen ge-
beuren. We worden ook op de proef gesteld. 
De Israëlieten moesten en ook wij moeten 
geestelijk leren denken wat Gods bedoeling 
is, maar God verlaat ons nooit. We mogen 
ons oog op Hem gericht houden, Hij blijft 
ons altijd nabij.
We hebben onze eigen verantwoordelijkhe-
den ten opzichte van God. Geloven en ver-
wachten is een eenheid.

Marga haalde de dienst van 31 december 
nog aan ’vertrouwd mogen zijn met de naam 
van Jezus, hoe kan dat?’ Je kunt alleen maar 
vertrouwd raken met iemand die je kent; wij 
zijn vertrouwd met ons eigen naam en met 
onze naaste omgeving, maar Hij kent ons en 
Hij weet ook waar we doorheen zijn gegaan 
en als we Hem kennen, raken we ook met 
Hem vertrouwd.
Paulus die zoveel beproevingen heeft ge-
kend en nooit klaagde, hield zijn blik gericht 
op de Heer.
Wij mogen weten dat Hij ook in 2015 bij 
ons is, ook ervaren we dat niet altijd direct. 
God is goed, als we dat maar in gedachten 
houden. Het lied ’k Stel mijn vertrouwen op 
de Heer mijn God, zongen we dan ook allen 
uit de grond van ons hart mee.

Nadat Breng Dank ook nog enkele liederen 
voor ons zong, sloten we samen af met de 
Zegenbede.

Ina Deij 

HERVORMDE GEMEENTE
BIERVLIET - IJZENDIJKE
HOOFDPLAAT
Predikant:

ds. W.J. van den Hoek
Dorpsstraat 78c
4511 EJ Breskens
tel. 0117-382704
e-mail: dshoek@zeelandnet.nl

Scriba:
dhr. O. de Jong
Wilhelminadijk 2
4522 GP Biervliet
Tel. 0117-308890
famdejongvanoosten@kpnplanet.nl
scribapkn-b-ij-h@tele2.nl

Restauratiefonds van de kerk te Biervliet:
Rekeningnummer: 
NL42ABNA0499802780
t.n.v. Kerkvoogdij Herv.Gemeente inzake
Kerkrestauratie p/a mevr. A. de Putter,
Driewegenweg 5,
4521 GV Biervliet.

Kerkdiensten
De dienst van 11 januari te Biervliet werd op 
het laatste moment overgenomen door dhr. 
Schriek. Dhr. Van den Berg moest om medi-
sche redenen afzeggen en vond dhr. Schriek 
bereid om in te vallen. Dick Schriek, nog-
maals hartelijk dank! Zondag 18 januari was 
hij weer present in IJzendijke.
En zondag 25 januari was ds. Hoogendoorn 

genoeg hersteld om weer voor te gaan in 
Biervliet. Al met al hebben we prima dien-
sten gehad in januari en ondanks verhuizing 
en overschrijving van kerkgangers blijft de 
opkomst met 20 à 25 mensen redelijk op 
peil. 
Op 1 februari zal dhr. J. van Gaalen na lange 
tijd weer eens voorgaan in IJzendijke. 8 fe-
bruari mogen we met ds. Van den Hoek in 
Biervliet het Heilig Avondmaal vieren. En 
op de 15e februari hopen we dhr. J. van den 
Berg weer te verwelkomen in IJzendijke.

Van de kerkenraad
Omdat we met relatief weinig mensen in de 
kerk zitten hebben we getracht de ruimte 
wat te verkleinen zodat de kerkgangers wat 
dichter bij elkaar moeten zitten. Dit is vooral 
voor de voorganger een wat prettiger situa-
tie. Hij/zij spreekt dan echt een groep aan en 
hoeft niet meer rond te kijken op zoek naar 
de luisteraars. De kamerschermen die we 
daarvoor geleend hebben van de SOW-kerk 
in Breskens zullen t.z.t. weer terug moeten 
en worden vervangen door eigen schermen. 
Ook in Biervliet hebben we eenzelfde truc 
toegepast met gebruik van de houten hekken 
die bij dit kerkinterieur horen. Dat ziet er 
niet eens zo slecht uit. We hopen dat het be-
valt of in ieder geval zal wennen. Rond deze 
tijd valt weer de envelop voor Kerkbalans 
2015 in de bus. De kerkenraad hoopt dat u 
ook dit jaar weer meedoet! In haar vergade-
ring van 28 januari zal de kerkenraad weer 
de cijfers bespreken. Daar ons ledenaantal 
gestaag blijft dalen moeten we er vanuit 
gaan dat dit ook voor de bijdrage ’levend 
geld’ zal gelden. Positief is dat onlangs uit 
het Verjaardagsfonds €1000,- werd over-
gemaakt naar de rekening Kerkrentmees-
ters. Geld dat is ingezameld in de dorpen 
Biervliet, Driewegen en Hoofdplaat. Dank 
aan de vrijwilligers! Wie durft deze taak in 
IJzendijke op zich te nemen?  Ook willen 
wij nogmaals mw. Boeye en mw. Verhaege 
bedanken voor het verzorgen van bloemen 
uit de kerkdienst in resp. Biervliet en IJzen-
dijke en dat vele jaren lang.
In het Dorpsblad van Biervliet welke in 
week 6/7 uitkomt, zal een gezamenlijk stuk 
te lezen zijn namens onze Hervormde ge-
meente en de RK-parochie, afdeling Bier-
vliet.

Emmaus
Vrijdagmiddag 13 februari om 16.00 zal ds. 
Van den Hoek weer de kerkdienst leiden in 
huize Emmaus. Toegankelijk  voor bewo-
ners, familie en belangstellenden. 

Lezing
Stamboom ’Abrahams kinderen’
De regionale startzondag gehouden in Oost-
burg op 21 september 2014, stond in het te-
ken van 
’Geroepen zijn’, n.a.v. de lezing over de 
roeping van Abraham. Aan het eind van de 
dag ontving elke gemeente een poster met 
de titel ’Abrahams kinderen’. De poster is 
het resultaat van speurwerk van dhr. Dick 
Schriek, die graag een toelichting op de pos-
ter wil komen geven. 
Dat gaat gebeuren op 2 maart,  in de Ont-
moeting, Dorpsstraat 50 in Breskens. 
Aanvang 19.30  Zet het vast in uw agenda. 
Iedereen is van harte welkom!
Het wordt dus een toerustings- en ont-
moetingsavond voor het hele cluster West 
Zeeuws-Vlaanderen.

Ophaaldienst
Wilt u opgehaald worden voor de kerkdienst 
en daarna weer thuisgebracht worden? Dan 
kunt u bellen met de familie de Hulster 
(0115-482231) of met de familie Verplanke 
(0115-482629). 

Namens de kerkenraad, 
met hartelijke groet,

O. de Jong

SOW GEMEENTE BRESKENS
Predikant:

ds. W.J. van den Hoek
Dorpsstraat 78c
4511 EJ Breskens
Tel.: 0117-382704

Scriba:
mevr. Ineke (L.A.) de Winter-Basting
Ghistelkerke 338
4511 JH Breskens
tel. 0117 - 382577
inekedewinter@zeelandnet.nl.
Postbus 95, 4510 AB Breskens

Zondag 1 februari:
In deze dienst gaat voor ds. W.J. Van den 
Hoek.
Organist is Jan Scheele en samen met het 
Bressia Kwartet oefenen we het lied van de 
maand, lied 530.
Er wordt gecollecteerd voor het KIA Wereld-
diaconaat.
Na de dienst is er koffiedringen in de Ont-
moeting, waar tevens voor de laatste keer een 
tafel staat van het NBG met mooie boekjes.

Zondag 8 februari:
Ds. M. van Manen gaat voor in de dienst en 
op het orgel worden we begeleid door Gerrit 
van Oostenbrugge.
De collecte is bestemd voor de St. Palazolli.

Zondag 15 februari:
Vandaag gaat ds. R.J. Wasterval voor in de 
dienst.
Organist is Gerrit van Oostenbrugge en de 
collecte is bestemd voor Catechese en Edu-
catie.
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PROTESTANTSE 
GEMEENTE HOEK
Predikant: 
 Ds. A.P. van der Maas
 tel: 0113-621321
 mail: apvdmaas@zeelandnet.nl

Scriba a.i.:
 Dhr. H. Siersema
 Gladiolenlaan 6
 4542 CZ Hoek.
      tel: 06-40117334        
 siersema@zeelandnet.nl

Postadres: Prot. Gem. Hoek,  
    Langestraat 6, 4542 AE Hoek. 
      www.pknhoek.nl

Bij de kerkdiensten
Op 1 februari is er een dienst die is voorbe-
reid met kinderen en leerkrachten van CBS 
’t Kompas. Het thema is ’Met wie deel jij 
vandaag?’ en in de dienst zal aandacht ge-
geven worden aan het werk van de Voed-
selbank. Zoals ook op de Zondagsbrieven 
heeft gestaan en op de website staat is het 
de bedoeling dat u als kerkgangers deze 
zondagmorgen ’boodschappen’ meeneemt 
naar de kerk (bij voorkeur: waspoeder, 
koffie, pasta, pindakaas, chocopasta, soep, 
shampoo). De inzameling van de gaven zal 
dan dit keer, met medewerking van de kin-
deren, niet alleen het verzamelen van geld 
maar ook het verzamelen van goederen zijn. 
Het belooft al met al een mooie en bijzon-
dere dienst te worden. Van harte welkom, 
jong, wat ouder en oud!
Op 8 februari een bekende gastvoorganger 
en op 15 februari hoop ik zelf uw voorgan-
ger te zijn. We hopen met elkaar op goede 
en gezegende diensten.

Een nieuwe Kerkbijbel 
Op zondag 18 januari 2015 ontving de ge-
meente tijdens de kerkdienst uit handen van 
ds. Co Janssen een nieuwe kerkbijbel van 
het Nederlands Bijbelgenootschap. In 2004 
was ds. Co Janssen predikant van onze ge-
meente en in dat jaar ontving elke gemeente 
en elke kerk een bijbel in de nieuwe verta-
ling. Op de voorkant van die bijbel stond: 
’Gods Woord brengt mensen in beweging’. 
Het bijzondere van deze bijbel uit 2004 is 
dat hij in de vuurzee van de brandende kerk 
slechts ten dele is verbrand. Wel is hij zo 
zwaar beschadigd dat hij niet meer gebruikt 
kan worden. Toen ds. Co Jansen dit hoor-
de heeft hij bij het NBG gevraagd om een 
nieuwe bijbel. 
Die speciale uitgave van 2004 is niet meer 
te verkrijgen, maar we hebben een nieuwe 
gekregen, een bijzondere editie, met daarin 
een speciaal woord van het NBG (zie inleg-
vel) 
Ds. Co Janssen heeft de bijbel uitgereikt 
aan de kinderen, want zo zei hij: ’Jullie zijn 
de toekomst.  In moeilijke situaties vragen 
mensen soms ’Waar is God? of ’God waar 
bent U?’ Hoe kom je meer over God te 
weten? Door verhalen… Verhalen die o.a. 
in de Bijbel staan. Neem deze bijbel mee, 
overal waar jullie de komende tijd samen de 
kerkdienst gaan vieren.’ 
Mw. Jenny Wilson, één van onze lectoren 
heeft deze morgen als eerste uit de bijbel 
gelezen. We zijn ds. Co Janssen dankbaar 
voor zijn initiatief en hebben ook het NBG 
bedankt voor deze nieuwe bijbel. 

Omzien naar elkaar
De heer Maarten van Leenen uit de Gerbe-
ralaan is in de afgelopen weken opnieuw 
opgenomen geweest  in het ziekenhuis in 
Terneuzen, dit keer met forse hartproble-
men. Toch bleek het door tijdig ingrijpen na 
een dag of tien mogelijk dat hij weer naar 
huis ging. Hopelijk komen er nu een aantal 
weken van rustig herstel en zo mogelijk wat 
opbouw van krachten. Verder verblijven er, 
voor zover op dit moment bij de kerkenraad 
bekend, geen gemeenteleden in het zieken-
huis. Alle mensen die te kampen hebben 
met ziekte en zij die om welke andere reden 
dan ook in lichamelijke of geestelijke nood 
verkeren: veel sterkte gewenst en de kracht 
en troost van Gods Geest.

Vanuit de kerkenraad
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 
maandag 19 januari zijn een aantal beslui-
ten genomen met het oog op de ontstane 
situatie als gevolg van de brand op nieuw-
jaarsdag. Voor u als gemeente het meest 
van belang zijn de volgende:

Tijdelijke voorziening kerkruimte
Alhoewel we de gastvrijheid bij de Gerefor-
meerde Kerk (vrijgemaakt) in de Tramstraat 
zeer waarderen hopen velen van ons toch 
over een aantal weken weer terug te kun-
nen keren op zondag en voor doordeweekse 
activiteiten ’naar huis’ aan de Langestraat. 
We doen er alles aan om dit zo spoedig mo-
gelijk te realiseren. In goed overleg met de 
verzekeraar Donatus is besloten om de zaal 
van het Kerkcentrum tijdelijk uit te breiden 
met een aanzienlijke oppervlakte. De huidi-
ge zaal zal hierdoor in de meeste situaties, 
zowel op zondag als doordeweeks, gebruikt 
kunnen blijven worden voor ontmoeting en 
andere activiteiten. Er wordt naar gestreefd 
om vanaf zondag 8 maart weer aan de Lan-
gestraat te kerken. Kan dat niet gehaald 
worden dan koersen we om een aantal rede-
nen aan op Paasmorgen zondag 5 april. 

Werkgroep geldwerving
Nadat eerder de geldwerving-campagne 
voor de herbouw van de kerk gelanceerd is 

met de slogan ’maak de week van sloop tot 
week van hoop’ (zie ook de voorpagina van 
dit kerkblad) heeft de kerkenraad besloten 
een werkgroep geldwerving te installeren, 
voorlopig bestaande uit een vijftal perso-
nen. Mattie de Schepper en Wim Platteeuw 
zullen zich vooral gaan bezighouden met 
het organiseren en coördineren van activi-
teiten binnen en rondom gemeente en dorp. 
Arie van der Maas en Frans Tollenaar zul-
len zich met name richten op fondsenwer-
ving in regio en land en in en rondom de 
landelijke kerk. Elly Tollenaar zal een alge-
meen coördinerende rol vervullen en tevens 
als voorzitter van de werkgroep communi-
catie de verbinding vormen naar dat terrein. 
Qua functie verdeling is het als volgt: Arie 
van der Maas voorzitter, Frans Tollenaar 
vice-voorzitter, Elly Tollenaar secretaris. 
Mattie de Schepper en Wim Platteeuw zijn 
lid.
Het is prachtig om te zien dat inmiddels tal 
van ideeën ontstaan en groeien. Zoveel dat 
het niet mogelijk is en we het ook niet zou-
den willen om alles ’onder controle’ te krij-
gen. Wat we wel willen is proberen te coör-
dineren en stimuleren waar mogelijk en per 
onderdeel, met assistentie van vele anderen, 
proberen de komende maanden zoveel mo-
gelijk middelen bijeen te brengen om her-
bouw van kerk en toren mogelijk te maken. 
Binnenkort willen we ook door middel van 
een brainstorm proberen zowel gemeen-
teleden als de bredere dorpsgemeenschap 
betrekken bij het bedenken en opzetten van 
geldwerving ideeën. De werkgroep heeft 
inmiddels een eigen e-mailadres: geld-
werving@pknhoek.nl Alle suggesties en 
opmerkingen zijn van harte welkom. Ze 
komen dan binnen bij de secretaris van de 
werkgroep.

Project-team
De kerkenraad heeft het principebesluit ge-
nomen voor de komende tijd een ’project-
team nasleep brand en herbouw kerk en 
toren Hoek’ in te stellen. Dit team wordt 
gevormd door de voorzitter van de kerken-
raad (Henk Siersema), de voorzitter van 
het college van kerkrentmeesters (Jan Hol-
lebek) en de predikant / voorzitter werk-
groep geldwerving (Arie van der Maas). 
Het projectteam zal in verantwoording aan 
kerkenraad en college van kerkrentmees-
ters de dagelijkse leiding hebben over het 
proces. Afhankelijk van de actualiteit en de 
fase waarin het proces zich bevindt kan het 
projectteam tijdelijk worden uitgebreid of 
bepaalde personen uitnodigen voor overleg. 
In de volgende kerkenraadsvergadering zal 
het besluit aan de hand van een schriftelijk 
voorstel worden geformaliseerd. 

Opbrengst Benefietconcert Boskoop 
Het Benefietconcert in Boskoop, gehouden 
op 17 januari jl., voor de wederopbouw van 
onze kerk, heeft het prachtige bedrag van € 
1.632,70 opgebracht. Henk en Corry Sier-
sema waren namens onze gemeente aanwe-
zig. Henk heeft enkele woorden gesproken 
en bedankte daarbij alle sponsors, luiste-
raars en de leden van ’Het Lindeconsort’ 
die dit concert mogelijk hebben gemaakt.

Bibliodrama
Half november was in het Kerkcentrum een 
eerste avond bibliodrama voor zowel be-
langstellenden uit Hoek als uit Philippine 
– Sas van Gent – Sluiskil. In totaal waren 
er negen deelnemers uit beide gemeenten 
en aan het eind van de avond was duidelijk 
dat het enthousiasme groot was om hieraan 
een vervolg te geven. Een tweede avond zal 
volgens afspraak plaatsvinden op woensdag 
4 februari in het kerkgebouw van de Protes-
tantse gemeente De Ark, aanvang 19.30 uur. 
U kunt zo aanschuiven, ook wanneer u er 
de vorige keer niet bij was. Iedereen is van 
harte welkom! Wilt u graag meerijden met 
iemand neem dan even contact op met Ada 
Dieleman (0115 – 44 14 44 / adadieleman@
zeelandnet.nl ) om even te overleggen.

Benefiet-maaltijd
Op vrijdagavond 6 februari wordt er in 
Dorpshuis Hoek een benefiet - maaltijd ge-
organiseerd waarvan de opbrengst bestemd 
is voor de opbouw van het kerkgebouw en 
de toren. De avond begint om 18.00 uur. 
Iedereen uit Hoek en omstreken is van 
harte welkom! Opgeven kan tot maandag 
2 februari bij Catrien Mol (441397) of Rie-
neke Dieleman (441630). Wees er snel bij 
want: vol=vol . Voor verdere info zie www.
pknhoek.nl 

Meet&Eat (on tour)
Op dinsdag 10 februari staat de volgende 
Meet&Eat voor de tieners gepland ten huize 
van de familie Martens in Sluiskil. De tijd is 
zoals altijd van 17.00 – 19.00 uur. Vervoer 
wordt geregeld via de Whats-app groep.

Werkgroep pastoraat
De werkgroep Pastoraat komt bijeen op 
dinsdagavond 10 februari om 19.30 uur en 
inmiddels weten we, dat kan dan weer op 
de Werkzolder. 

Gemeenteavond
Zoals als reeds ruim voor de kerstdagen ge-
pland en bekend gemaakt zal op woensdag-
avond 11 februari een gemeenteavond wor-
den gehouden. Thema en locatie zijn echter 
’enigszins’ aangepast. Plaats van handeling 
is de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) aan de Tramstraat. En uiter-
aard zal het onderwerp van bespreking zijn: 
alles wat te maken heeft met de brand van 
het kerkgebouw en de gevolgen daarvan. 
Kerkenraad en projectteam praten de ge-
meente bij over alles wat gebeurt en gedaan 

is tussen 1 januari en 11 februari en wat 
(in grote lijnen) de plannen zijn voor geld-
werving en herbouw. Uiteraard voldoende 
ruimte voor het stellen van vragen, meeden-
ken of andere inbreng. De avond begint om 
19.30 uur. Van harte welkom. En meer dan 
dat!

Jeugdwerkoverleg
Op donderdag 12 februari zal er een Jeugd-
werkoverleg plaatsvinden om 19.30 uur. 
Ook dit weer op de werkzolder. 

Zingend op weg naar Pasen
Zoals u merkt zetten we sinds ruim een jaar 
telkens kleine stapjes voorwaarts op de weg 
van zich ontwikkelende samenwerking met 
gemeenten om ons heen. Dat geldt voor de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en (meer 
langs persoonlijke lijnen) de Rooms Katho-
lieke gemeenschap op ons eigen dorp. Dat 
geldt ook voor onze protestantse buurge-
meente Philippine – Sas van Gent – Sluis-
kil. In september was er al een gezamenlijke 
lectorentraining met een avond in Philippine 
en een avond in Hoek. Hierboven las u al 
meer over Bibliodrama. Op donderdag 19 
februari a.s een ander stapje en een nieuwe 
mogelijkheid: Zingend op weg naar Pasen. 
Op Aswoensdag 18 februari zal de voorbe-
reidingstijd voor Pasen beginnen. Een peri-
ode van 40 dagen en dan zal het Pasen zijn. 
Zangers en liefhebbers van liederen (uit met 
name het nieuwe Liedboek) worden op don-
derdagavond 19 februari van harte uitgeno-
digd van 19.30 – 21.00 uur in het Protes-
tantse kerkgebouw aan de Louisastraat 43 
te Sluiskil. Om…. (weer) vertrouwd te ra-
ken met liederen voor de Veertigdagentijd, 
om… kennis te maken met nieuwe liederen 
en hun verhaal uit het Liedboek, zingen en 
bidden in huis en kerk, om… rond 21.00 uur 
de avond af te sluiten met een vesper of wel 
avondgebed. Medewerking aan de avond 
wordt verleend door de heer Piet Hamelink 
en ds. Annemarie van Andel en anderen. 
Wie houdt van zingen: kom en zing mee. 
Van harte welkom! 

Vakantie
Van zondagmiddag 15 februari tot en met 
zaterdag 21 februari heb ik een weekje va-
kantie. Wanneer in die week toch de bij-
stand van een predikant gewenst is dan is 
collega Annemarie van Andel van Philip-
pine – Sas van Gen – Sluiskil beschikbaar. 
Contacten liefst via de voorzitter van de ker-
kenraad Henk Siersema.

Tenslotte
Na opnieuw zoveel woorden, in deze ge-
meenteberichten op en de voorpagina zal ik 
me in dit ’tenslotte’ beperken tot:
Een hartelijke groet voor u en jullie allen. 

Ds. Arie van der Maas

PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTHOEK te HULST
Predikant:

ds. P.H.H.J. Overduin
Janseniuslaan 70
4561 NN Hulst
ds@pjoverduinprotgemeente.com
Tel. 0114-683360 

Scribaat:
mw. A.J.Overduin-Suurmond,
Janseniuslaan 70
4561 NN Hulst
scribaatoosthoek@hotmail.com 
Tel. 0114-683360 

www.pgoosthoek.nl

Zondag 1 februari (zondag voor het wereld-
diaconaat)
We keren weer terug naar het evangelie van 
of naar Markus en wel hoofdstuk 1: 21-28. 
De mensen in de synagoge zijn onder de in-
druk van wat Jezus vertelt. Maar er is ook een 
man die bezeten is door een onreine geest. 
Hij kan alleen maar schreeuwen. Maar Jezus 
legt de schreeuwende stemmen het zwijgen 
op. Deut. 18, 15-22 onze eerste lezing helpt 
ons de vraag te stellen: welke spreker dient 
gehoor gegeven te worden? Naar wie moeten 
wij eigenlijk luisteren? Hoe gaat dat trou-
wens écht in z’n werk? 
Na de dienst van het woord zullen we alsnog 
een nieuwe kerkrentmeester aan u voorstel-
len, Bart Jongste is zijn naam. Er is tevens 
kindernevendienst. 

Zondag 8 februari
Op deze zondag gaat collega Frans van Vliet 
bij ons voor. Ook dan een gezegende dienst 
toegewenst. 

Zondag 15 februari (Maaltijd van de Heer)
Deze zondag staat in het teken van de vie-
ring van de Maaltijd van de Heer. Omdat de 
avondmaalsviering eind december kwam te 
vervallen mogen we misschien nog sterker 
als anders hier naar uitzien.  
Als hoofdlezing kiezen we voor Markus 1, 
40-45 over een man die zijn mond niet kon 
houden. Deze man met huidvraat wordt door 
Jezus genezen. Hoewel Jezus hem zegt dat 
hij het aan niemand mag vertellen, gaat hij 
het toch overal rondbazuinen. Komt dat wel 
goed? En hoe geven wij vorm aan het uiten 
van onze missie, ons geloof? 

Gemeenteleven
Pastoralia
Dhr. H. Speijers (Hulsterweg 167,Terhole) is 
inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. We 
wensen hem alle goeds toe. Begin januari 
werd ons meegedeeld dat dhr. C. Hollemans 

(Verdunlaan 4, St. Jansteen) een week in het 
ziekenhuis heeft gelegen en in afwachting is 
van een operatie medio februari. Wij wensen 
hem en zijn vrouw veel sterkte toe in deze 
toch onzekere omstandigheid. Op dit mo-
ment verblijven nog steeds in de Blaauwe 
Hoeve mw. Dooms-van Noord (Meander-
afd.) en is op dezelfde afdeling vanaf de-
cember – zo bleek nadien – dhr. Bastemeijer 
(Driegezustersdijk 29, Vogelwaarde) opge-
nomen. Mw. Collot- d’Escury (revalidatie 
afd.) hoopt eind januari naar huis terug te 
zijn gekeerd. 

Wij feliciteren 
5 febr.: mw. Verbrugge-Bom,  
 Rozenstraat 15 Kloosterzande 
9 febr.: mw. Franse,                
 Oude Polderstraat 48, Hulst 
13 febr.: dhr. v.d.Velden, 
 Rapenburg 119, V’waarde 
16 febr.    dhr. Bickel, 
 Stationsweg 9, Hulst
20 febr.   mw. Hollemans, 
 Verdunlaan 6 St Jansteen
21 febr. dhr. Vinke, 
 Beatrixstr. 18 Kloosterzande
U allen wordt een zo gezond mogelijk nieuw 
levensjaar toegewenst. 

Huwelijksjubileum
Op 20 febr. hopen dhr. Schouten en mw. 
Schouten-Lauwers (Churchillhof 56, Kloos-
terzande) hun 50 jarige huwelijksdag te ge-
denken. Van harte gefeliciteerd en daarbij 
wensen we u een mooi jubileum toe.
In deze periode zijn er nog twee huwelijks-
jubilea te memoreren, maar omdat we de 
mensen in dit geval niet van te voren konden 
benaderen of zij het wel op prijsstellen om in 
ons kerkblad te worden genoemd, moeten we 
dit – om privacy redenen achterwege laten. 
In een tijd van de vele communicatiemid-
delen is dit soms toch nog het geval. Helaas 
maar waar. Toch proberen we de betrokke-
nen rond hun huwelijksdag – indien op prijs-
gesteld - te feliciteren. 

Impressie van het moment dat Ger en Rini 
Groenewegen hun ambtstaak beëindigden 
in de dienst van zondag 18 januari in de 
PKN kerk te Hulst.

Bijna 8 jaar hebben zij heel veel van hun tijd 
ingezet voor de kerkgemeenschap. Ger als 
voorzitter van het college van kerkrentmees-
ters en als voorzitter van de kerkenraad. Rini 
als penningmeester van de Diaconie. Maar 
samen droegen zij beiden zorg voor allerlei 
regelzaken. Te veel om hier op te noemen.
Diaken en secretaris van de diaconie, Clara 
Dekker, sprak Rini enkele dankwoorden toe 
en overhandigde haar een erepenning uitge-
geven door de Federatie van Diaconieën.

Daarna sprak ouderling-kerkrentmeester Le-
ander Klanderman de scheidend voorzitter 
van het college toe en roemde daarbij zijn 
tomeloze inzet voor o.a. de instandhouding 
van de beide kerkgebouwen en alle extra in-
spanningen die hij had gerealiseerd voor het 
renovatieproject van de beide kerkgebouwen 
en het realiseren van de benodigde subsidies. 
Ds. Overduin vervolgde de dankbetuiging 
aan Ger Groenewegen met zijn voorzitter-
schap te memoreren en zijn blijvende inzet 
voor de Stichting KiK en zijn organistschap, 
dat hij ook de komende tijd met veel plezier 
hoop voort te zetten. En zo zullen er nog een 
aantal activiteiten zijn die hij zal blijven be-
hartigen. Ger Groenewegen ontving van de 
predikant een mooie uitgave van het com-
pendium bij de gezangen uit het liedboek 
voor de kerken, waar we ook in de toekomst 
nog gebruik van zullen maken. 

Daarna ging ds. Overduin over tot het uitrei-
ken van een onderscheiding in de vorm van 
een draaginsigne dat het beeldmerk in zilver 
toont van de Protestantse Kerk in Nederland 
(een kruis en een duif in een prachtige stra-

lenkrans). Hij las daarbij de bijgevoegde oor-
konde voor, waar de verschillende periodes 
van zijn kerkelijke activiteiten van meer dan 
33 jaar werden opgesomd. Maar opnieuw 
werd daarbij ook de ondersteuning van Rini, 
zijn vrouw, genoemd, die onontbeerlijk was 
voor het werk dat Ger heeft gedaan. In die 
zin vormden zij een bijzonder team. Ten 
slotte ontving Ger Groenewegen een schrij-
ven en cadeaubon van de Vereniging van 
Kerkrentmeesterlijk Beheer, afd. Zeeland. 

In zijn aansluitend dankwoord betrok Ger 
Groenewegen met nadruk ook de overige le-
den van het college en de gemeente zelf erbij 
omdat de inzet van allen in zijn ambtsperiode 
daarbij van groot belang is geweest (zie hier-
bij enkele foto’s van deze afscheidsdienst). 
In deze dienst was het de bedoeling om als 
nieuwe kerkrentmeester dhr. Bart Jongste 
aan de gemeente voor te stellen, maar helaas 
door familieomstandigheden kon dat niet 
doorgaan. Dit heeft nu alsnog op 1 februari 
een plek gekregen. Samenstelling en foto’s: 
fam. Overduin.

Gemeenteactiviteiten
Kindercatechese
Met het oog op de plek van kinderen bij de 
viering van de Maaltijd van de Heer, willen 
we in de komende 40 dagenperiode aandacht 
schenken aan de betekenis die het avondmaal 
ook voor kinderen kan hebben. Daartoe wil-
len we eind februari ouders benaderen met 
kinderen in de leeftijd van ca. 7 – 14 jaar. 
Zij ontvangen dan een dagboekje met voor 
een aantal weken een dagtekst, lied, gebed of 
kleine opdracht. 
Afhankelijk van de respons willen we ook in 
(een van) de kerk(en) een korte bijeenkomst 
houden waarin we een aantal onderdelen van 
de viering willen bespreken. 
We hopen op deze manier - nadat dit door 
het gering aantal kinderen in de betreffende 
leeftijd in voorgaande jaren niet mogelijk 
was – de kinderen van onze gemeente meer 
te betrekken bij de gezamenlijke viering 
van het heilig Avondmaal. Immers het is de 
maaltijd van de Heer voor grote en kleine 
mensen. Het zou mooi zijn als de ouders van 
de betreffende leeftijdsgroep mede hierdoor 
hun betrokkenheid bij de geloofsopvoeding 
van hun kind(eren) meer inhoud kunnen ge-
ven. 

Agenda
Stichting KiK organiseert op zo. mi. 8 febru-
ari een optreden van de ’Jacobisten’ uit Ant-
werpen, een muzikaal kleinkunstprogramma. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang: € 8,-.

Ma. 2-11 febr. in voorkomende situaties 
waarin u een beroep wilt doen op pastorale 
zorg, kunt u contact opnemen met ouderling 
mw. van Gorsel tel: 31 53 77

Vr. 6 febr. Uniek optreden door zangeres 
Joke Buis met een Johannes de Heer liedpro-
gramma.
Een Sing-in in de Ontmoetingskerk, Kornet-
straat 4 te Goes, Aanvang 20.00 uur.
Zie voor verdere informatie en agenda op: 
www.zijenzeeuws.nl. Voor reserveringen. 
Kosten € 12,50 

Di. 17 febr. inleveren kopij kerk in het mid-
den (periode 26 febr. – 9 april) bij fam. v.d. 
Elshout.

Tenslotte:
Uit het wijze boekje Parels (Joodse wijsheid 
voor elke dag) teken ik de volgende gedachte 
op:
Zoals een dwaas vermaak schept in zijn 
slechte daden, zo geniet een wijze van zijn 
inzicht (Spreuken 10,23).
Met u hoop ik dat de laatsten het uiteindelijk 
zullen winnen van de eersten. Op zijn manier 
zei Paulus het al:
Overwin het kwade door het goede te doen. 

Ontvang dan voor u allen een hartelijke 
groet van, ds. Pieter Overduin.

NIEUWVLIET
Scriba:

dhr. R. Mostert
Oude Kerkstraat 2
4501 AD Oostburg
info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Medewerker pastoraat:
ds. B. Hovinga Terneuzen
Lindenlaan 15
4537 TL Terneuzen
Tel. 0115 431178 
www.hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Erediensten
En toch ging de dienst gewoon door op 11 
januari. Dhr. Sette kond door ziekte niet 
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aanwezig zijn. Ouderling R. Mostert leid-
de de dienst met een preek van dhr. Sette. 
Dank u wel.
De dienst met dhr. P. Lauwaert ging over 
water, levend water. Levend water dat Je-
zus de Samaritaanse vrouw aanbood. We 
konden ons voorstellen hoe de vrouw water 
putte want dhr. Lauwaert had een emmer en 
een touw bij zich op de preekstoel.

Begrafenis
Maandag 12 januari was de begrafenis-
dienst van mevr. Johanna de Hullu vanuit 
het dorpshuis. Het was ongekend druk. Ds. 
Hovinga leidde de dienst.

In Memoriam Johanna de Hullu              
* Nieuwvliet 5 maart 1930
† 2 Terneuzen januari 2015

Amper 36 uur oud was het jaar toen Han-
na de Hullu kwam te overlijden. Bij de 
overgang van het oude naar het nieuwe 
jaar waren er nog goede wensen uitgewis-
seld van Hanna en buren. Haar hele leven 
heeft Hanna gewoond op haar boerderij 
aan de Sint Jansdijk, eerst met haar ouders 
en broer, en alleen na de opname van haar 
broer in de Stelle. Hier was zij thuis, mid-
delpunt ook van de buurt. Meelevend met 
anderen, belangstellend. Hier was zij boer, 
zelf oefende zij nog het bedrijf uit, met be-
hulp van anderen. Met de kerst was zij nog 
in de kerk in Nieuwvliet. Nu is haar wo-
ning leeg. De familiekring van Hanna was 
maar klein, maar veel kennissen, buren en 
vrienden waren in de afscheidsdienst geko-
men die aan haar begrafenis voorafging. In 
die dienst hoorden wij hoe onze God zorg 
draagt voor zijn schepping, en daarin ook 
voor mensen. In de naam van de Drie-enig 
God mocht Hanna, wier naam betekent de 
HEER is genadig, als kind gedoopt worden. 
Van Gods kant af heeft Hij zijn naam ver-
bonden aan die van Hanna. Later heeft zij 
zelf in haar belijdenis ja gezegd tegen onze 
Heer. Wij mogen haar aan Hem toevertrou-
wen.
 

Bindert Hovinga predikant
 
Tenslotte
Zo is januari weer bijna voorbij. Een har-
telijke groet aan zieke en gezonde mensen.

De Kerkenraad.

PROTESTANTSE GEMEENTE
’DE BRUG’ OOSTBURG
Predikant:

ds. Aart van Houweling
Weegschaal 11
4501 HS  Oostburg
Tel. 0117-852402
e-mail: avanhvdm@zeelandnet.nl

Scriba:
mevr. M.A. Albers-van der Meulen
Pollux 19, 4501 GA Oostburg
Tel. 0117-452426
e-mail: muerte.albers@hotmail.com

Website: www.kerkpleinoostburg.org
Facebook: PKN Gemeente De Brug Oost-
burg

Erediensten en vieringen
Op zondag 1 februari komen we samen in 
de Kerkpleinkerk. De dienst zal in het te-
ken van het werelddiaconaat staan. Vijf 
jongeren uit De Brug en omringende ker-
ken, die met hun begeleiders afgelopen zo-
mer een opdracht in Oeganda vervulden, 
laten ons delen in hun ervaringen. Tijdens 
de dienst staan we ook nog eens kort stil 
bij de uitzending van Hanna Wapenaar. We 
steken hierbij de kaars aan, die we bij haar 
uitzending meekregen en die ons eraan her-
innert, dat we overal ter wereld in het licht 
van Christus (mogen) leven. Het koor ’Ju-
bilate’ o.l.v. Aureel Heirman verleent mu-
zikale medewerking aan de dienst. Vooraf 
studeren we lied 311 in, een lied bij de Tien 
Woorden. Dan kunnen we dit in het vervolg 
met enige regelmaat zingen en ons zo bepa-
len bij de richtingwijzers naar het door God 
bedoelde leven.  Er wordt gecollecteerd 
voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en 
voor het kerkrentmeesterschap.
’s Middags is er om 17.00 uur de maande-
lijkse Taizé-viering, eveneens in de Kerk-
pleinkerk.  
Op zondag 8 februari gaat in de Molen-
bergkerk een vertrouwde figuur voor. Ds. 
Philippe Beukenhorst is de gastvoorganger. 
Mooi, dat hij nog weer eens terug wil keren 
op de oude stek! De eerste collecte is voor 
Jantje Beton.
Op zondag 15 februari is er een dienst van 
Schrift en Tafel in de Kerkpleinkerk. We 
vormen  een kring, waarin we elkaar ’de 
vrede van Christus’ toewensen en delen 
met elkaar brood en wijn. De diaconale 
collecte is voor het St. Hospice Zeeuws-
Vlaanderen.
Op woensdag 18 februari is er een korte 
oecumenische viering in het kader van As-
woensdag in de H. Eligiuskerk. Aanvang: 
19.00 uur. 
        
Ophalen voor de dienst
Belt u gerust naar ouderling Bertha Jansen-
Schellekens (tel. 455443) of ouderling-
kerkrentmeester Wim van der Houwen (tel. 
454757) voor een lift naar de kerkdiensten. 
Zij rijden u er met plezier naar toe.

Kindernevendienst en jeugdkerk
Er is iedere zondag kindernevendienst voor 

de kinderen van groep 1 t/m 7 van de ba-
sisschool en jeugdkerk voor jongeren vanaf 
groep 8 van de basisschool t/m 16 jaar. De 
kindernevendienst komt na de collecte te-
rug in de dienst en de jeugdkerk sluit de 
dienst in hun eigen ruimte af.

Omzien naar…
In De Hooge Platen te Breskens (West-
landstraat 4) verblijft mw. L.J.E. Boidin-de 
Maree (Vaartstraat 3). Er is in meerdere op-
zichten zorg om haar gezondheid.
Uit het ziekenhuis kwamen weer thuis: A. 
Geldof (Poolster 12) en mw. H. van Gel-
der-de Vries (Prins Willem Alexanderstraat 
10, Cadzand). Beiden revalideren ze na een 
knieoperatie.
In verpleeghuis De Stelle verblijven op 
de afdeling Klaverblad mw. J. Oostrom-
van der Velde (Orion 34) en mw. W.M.P. 
Risseeuw-Verhage (Pastoor van Genklaan 
2/042). Naar verwachting is ook dhr. T.J. 
Huisman (Zuidwal 27) weer thuis, wanneer 
u dit leest. Hij werd geopereerd aan een 
meervoudige breuk.  
Voor een operatie in het ziekenhuis te Ter-
neuzen staan: mw. C.J. van Baal (Dorps-
plein 10, Eede) en mw. A.E. Vreeken 
(Poolster 49). Ze kennen, evenals mw. J.F. 
de Bourgraaf-Bergsma (Noordwal 69) en 
mw. P. R.C. Jansen- Schellekens (Nieuvel-
tweg 55) spanning om hun gezondheid. 

ds. Aart van Houweling

Kerkdiensten De Stelle
In februari zijn er weer 2 kerkdiensten in 
’de Stelle’. De eerste is op vrijdag 6 febru-
ari en mw. Harmanny zal dan voorgaan. De 
tweede kerkdienst is op vrijdag 20 februari 
en dan gaat ds. Aart van Houweling voor. 
De diensten beginnen om 16.00 uur en vin-
den plaats in ’De Babbelaar’.

Protestantse Vrouwengroep Samen Sterk
In februari komt de vrouwengroep bijeen 
op dinsdag 3 en dinsdag 17 februari. De 
middagen beginnen steeds om 14.30 uur 
en vinden plaats in het Kerkcentrum. Voor 
meer informatie kunt u de  voorzitster me-
vrouw Maatje Kloosterman bellen: tel.45 
41 66.

Open Kring
Het inloophuis De Open Kring is elke 
woensdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur 
open in het Kerkcentrum aan het Kerkplein 
in Oostburg. Voor iedereen die gezellig 
een kopje thee of koffie wil drinken of een 
praatje wil maken. Regelmatig zijn er ook 
bijzondere activiteiten. Voor meer informa-
tie bel of mail Marianne van der Houwen 
tel. 454757. Iedereen is van harte welkom!

Met een hartelijke groet, 
Marianne Albers, scriba.

PROTESTANTSE GEMEENTE
PHILIPPINE
SAS VAN GENT
SLUISKIL
Predikant:

ds. A.M. Van Andel, 
Blauwvoetstraat 32
8310 Brugge-Assebroek, België
tel. 06-23850554
annemarievanandel@gmail.com 

Scriba:
S.J. van Harn
Isabellahaven 2
4553 PD Philippine
tel. 0115-491863

www.protestantsegemeente.nl

Bibliodrama 
Bij de eerste avond bibliodrama o.l.v. ds. 
Arie van der Maas waren er 9 deelnemers. 
Het was duidelijk dat het enthousiasme 
groot genoeg was om hieraan een vervolg 
te geven. Deze zal plaatsvinden in Sluiskil, 
in de Ark (Louisastraat 43), aanvang 19.30 
uur op woensdagavond 4 februari. U kunt 
zo aanschuiven. Van harte welkom!

Thema-Koffieochtend
In de ontmoeting van deze kring in janu-
ari zijn we tamelijk lichtvoetig omgegaan 
met de Tien geboden omdat het gesprek in 
beslag werd genomen door andere zaken 
rondom de actualiteit. In de volgende bij-
eenkomst staan daarom opnieuw de Tien 
Woorden (Exodus 20: 1-17 en Deuterono-
mium 5: 6-21) centraal. Het voornemen is 
om er nu echt in te duiken. We ontmoeten 
elkaar op dinsdag 17 februari van 10.00-
11.30 uur ten huize van mw. Coby van 
Nes, Braakmanweg 1 te Philippine (0115 
491366). Als u niet eerder deel hebt geno-
men aan deze ochtenden: van harte wel-
kom! In verband met de praktische organi-
satie is fijn als u vooraf de gastvrouw even 
wilt informeren over uw komst.

Zingend op weg naar Pasen 
Donderdagavond 19 februari van 19.30 – 
21.00 uur in de Protestantse kerk te Sluiskil 
gaan we zingend Pasen tegemoet. We zin-
gen liederen voor de Veertigdagentijd om 
er weer vertrouwd mee te raken en maken 
kennis met nieuwe liederen uit het Lied-
boek, zingen en bidden in huis en kerk, 
voor deze periode. Rond 21.00 uur sluiten 
we de avond af met een avondgebed. Me-
dewerking wordt verleend door dhr. Piet 
Hamelink en ds. Annemarie van Andel en 
anderen. Houdt u van zingen, kom en zing 
mee. Van harte welkom!

Hartelijke groet, A.M. van Andel

PROTESTANTSE GEMEENTE
’DE VERBINDING’
SCHOONDIJKE-GROEDE-
WATERLANDKERKJE
Predikant:

Ds. D.F. Blom, Tersteijnstraat 22,
4508 AM Waterlandkerkje
tel. ( 0117) - 451073
e-mail: dfblom@zeelandnet.nl

Scriba:
Mevr. Rina Oosterling
Oranjedijk 1
4508 KC Waterlandkerkje
Tel. 0117 - 401414
e-mail: pgdeverbinding@live.nl
Rekeningnummers:
NL36RABO0147812178  t.n.v. PG de 
Verbinding te Schoondijke.
NL28RABO0147809606  t.n.v. Diaconie 
PG de Verbinding te Schoondijke
NL43RABO0147818745  t.n.v. Prot.Kerk 
inz ZWO

Contactadressen Groede:
Mevr. M. Oosterling
Voorstraat 45
4503 BH Groede 
tel. (0117) - 372026)

Bloemschikking voor de 40-dagentijd
Afgelopen week was de bloemengroep van 
Schoondijke uitgenodigd om de bloemschik-
kingen voor de periode van de komende 
40-dagentijd te laten zien op een inspiratie-
avond in Goes. De avond was bedoeld voor 
heel Zeeland en omvatte uitleg over het 
project van de kindernevendienst uit Kind 
op Zondag, informatie over de 40-dagen-
tijdcampagne van Kerk in Actie en de in-
troductie op de bloemschikkingen voor die 
periode. Vijf dames van onze bloemendienst 
vertelden over de betekenis van de gebruikte 
materialen en over de uitdagingen in de ver-
schillende schikkingen. In de komende ’Ver-
binding’ kunt u al iets lezen over het thema 
’met Open Handen’ , dat verbeeld wordt. En 
komende zondag staat één van de bloemstuk-
ken in Schoondijke op de avondmaalstafel, 
laten we maar zeggen ’als voorproefje’.

Ontmoeting met islam
We kunnen er niet omheen: Islam als levens-
overtuiging en levenswijze is niet meer ’ver 
van ons bed’, ze is niet meer uit onze sa-
menleving weg te denken, ze maakt er zelfs 
deel van uit. Ze vraagt elke dag opnieuw de 
aandacht, soms zeer nadrukkelijk en wreed. 
Als peildata staan ons voor de geest: 9/11, 
de aanslag op de Twin Towers in New York 
in 2001, en zeer recent 1/7 van dit nog jonge 
jaar, de moorden in Parijs. Deze grove mis-
daden treffen ons diep in ons hart en de aan-
houdende dreigingen maken bang. Tot welke 
excessen kan een religie leiden! En toch zul-
len we elkaar het licht in de ogen moeten 
blijven gunnen. Hoe doen we dat? Allereerst 
door meer van elkaar te weten te komen.
Op dinsdag 10 februari a.s. om 19.30 uur 
houdt Dick de Vries in de Ontmoetingsruim-
te van de Protestantse kerk te Schoondijke 
een causerie over ’Ontmoeting met Islam’. 
We hopen dat deze avond een steentje zal 
bijdragen aan een vredige en rechtvaardige 
wereld.
Dick de Vries heeft behalve geschiedenis, 
ook arabisch en cultuurgeschiedenis van de 
islam gestudeerd, aan de VU te Amsterdam.

Nederlandse les aan anderstaligen
In het Arabisch schrijf je van rechts naar 
links en van onder naar boven. Dat is even 
aanpassen als je Nederlandse letters moet ’te-
kenen’.
De kinderen leren spelenderwijs praten, zin-
gen, lezen en schrijven.
De lessen in de jeugdruimte van onze kerk 
zijn op dinsdagmiddag van 13 tot 15 uur .
Josianne en Eddie, 4 en 3 jaar oud, spelen en 
rekenen rustig in de zithoek.
Er was een vraag van werkende mannen naar 
les op de maandagavond van 19 tot 21 uur. 
Maandag j.l. kwam er niemand, ondanks af-
spraken, opdagen. Daar kan de verwarming 
niet voor branden. Vandaar mijn besluit:
Ik ben elke maandag thuis om 19 uur . Er is 
een tafel met 6 stoelen en koffie en thee. Het 
adres is Lange Herenstraat 50 Schoondijke
Van harte welkom! tel. 0117401346

Anke Ramondt

Oude kerstkaarten
Beste gemeenteleden, nu alle kerstballen 
en versieringen zijn opgeruimd, kreeg ik 
van een vriendin een leuk idee. Zij had alle 
nieuwjaars-kaarten verzameld en hier nieuwe 
kerstkaarten van gemaakt en verkocht voor 
een goed doel.
Ook uit onze kerk waren er een aantal dames 
die het een goed idee vonden. Dus vragen 
wij aan alle gemeente-leden, gooi uw kerst-
kaarten niet weg maar gooi ze in een doos die 
voorin de kerk komt te staan. Wij maken er 
voor volgend jaar weer nieuwe kerstkaarten 
van. Deze kaarten kunt u tegen een redelijke 
prijs van ons kopen.

Margreeth Leeuwenburg,
Schoneveld 1 J275, 
4511 HR Breskens. 
Tel: 06 83 04 83 16

Jas vermist?
Na de regionale dienst in Schoondijke op 28 
december is iemand zonder jas weggegaan, 
die met een zwarte jas was gekomen. Nog 
niemand heeft zich gemeld bij Joke Steene-
veld.

Gift
Er is een gift van € 100,00 ontvangen voor de 
kerk. De geefster zeggen wij hartelijk dank.

Klok
De tijd tikt door, maar nu even niet op de to-
renklok van de kerk te Schoondijke. Na het 
slagwerk is nu helaas ook het uurwerk uitge-
vallen.
De kerkrentmeesters hebben op 7 januari 
2015 besloten voor de reparatie professio-
nele hulp in te roepen. Afhankelijk van de 
bedrijfswerk-planning kan dat nog even du-
ren, maar er wordt aan gewerkt!
Ook door niet gemeenteleden uit Schoon-
dijke worden er vragen gesteld over ons to-
renuurwerk. Mocht u aangesproken worden, 
dan mag u voor een vrijwillige bijdrage ons 
rekeningnummer doorgeven.
Rekeningnummer NL36RABO0147812178 
onder vermelding van ’torenuurwerk’.

Lief en leed
Mevr. T. Riemens, Beatrixstraat 64, Schoon-
dijke, is na een ziekenhuisopname weer 
thuis. Ook mevrouw Frans-Tak kan verder 
thuis herstellen.
We leven allen mee met Kees en Jannie Bee-
ke die samen en zware tijd doormaken. Wij 
wensen hun Gods troost en vertrouwen.
Bij een aantal andere gemeenteleden zijn ern-
stige zorgen rond de gezondheid.
Wij wensen allen die ziek zijn beterschap, 
maar zeker ook geloof en vertrouwen om de 
onzekere perioden te overbruggen.
Verdriet, zorg en vreugde liggen soms dicht 
bij elkaar. Vorige keer berichtten wij over 
het overlijden van de moeder van Cocky de 
Jong. Nu mogen wij hen feliciteren met de 
geboorte van een kleindochter bij hun in Ne-
derland wonende dochter en schoonzoon. De 
nieuwe wereldburgeres wordt Noa genoemd.
We beginnen dit jaar met de jarige mw. de 
Jong-Doulage, Rembr. v. Rijnstr.18. Van 
harte gefeliciteerd. 
Er zijn bloemen gebracht bij de heer J. Qui-
rijns in de Blekestraat, hij vierde zijn verjaar-
dag. Ook waren er bloemen voor mevr. van 
Belois van de Burg. Everaarslaan, vanwege 
haar verjaardag. 
Bloemen gingen afgelopen week naar: mw. 
T. Riemens-Riemens, Pr. Beatrixstraat en 
Joost Ruijtenburg. Beiden van harte beter-
schap toegewenst.
Ook gaan er bloemen naar mevr. Goethals-
Leenhouts, Pr. Bernhardstraat die jarig is. 
Gefeliciteerd met deze dag

Tot slot een hartelijke groet namens de ker-
kenraad.

PROTESTANTSE GEMEENTE
TERNEUZEN
Kerkelijk bureau:

Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen 
tel: 0115-694114
e-mail: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl

Openingstijden: (v.h. kerkelijk bureau):
Iedere werkdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Woensdag gesloten.

Betalingsmogelijkheden:
Kerkrentmeesters: 

Voor giften en kerkelijke bijdragen: 
CvK Protestantse gemeente te Terneuzen 
Banknr: 69.95.42.960 
Voor betaling van collectebonnen: 
Collectebonnen altijd eerst afhalen, 
daarna betalen o.v.v. bonnummers. 
Protestantse gemeente te Terneuzen
Banknr: 68.53.10.256

Diaconie: 
Diaconie Protestantse gemeente te Ter-
neuzen, banknr: 69.97.66.966
ZWO-commissie Protestanse gemeente te 
Terneuzen, banknr: 51.12.35.135

ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 
LOCATIE DE HONTE:

ds. D.A.Stap. 
Telefoon werk: (0115) 688542
(werkuren: maandag tot en met donderdag 
13.00 – 17.00 uur)

VERZORGINGSTEHUIS 
TER SCHORRE:

dhr. Piet van der Maas
Van Bossestraat 54, 4384 BH Vlissingen
tel. 06-30190294
e-mail: maaspvd@zeelandnet.nl

Opbrengst Kerkbalans 2014 en het aantal 
leden van de PGT
De totale opbrengst van Kerkbalans 2014 is 
€ 293.350. 
In de eerste tabel is te zien hoe dit bedrag tot 
stand is gekomen en is een vergelijking met 
2012 en 2013 opgenomen. Tot en met 2013 
schommelt de opbrengst al een aantal jaren 
rond de € 300.000. Ten opzichte van 2013 is 
er nu een daling van bijna € 10.000 oftewel 
3,3%. Hopelijk is deze daling tijdelijk. Onze 
totale uitgaven zijn dit jaar volgens de begro-
ting € 60.000 hoger dan de inkomsten. 
In de tweede tabel staat de ontwikkeling van 
het aantal leden van de PGT over de afgelo-
pen 3 jaren.

Deze daling van het ledenaantal van bijna 5% 
per jaar is bijna het dubbele van de daling 
van het ledenaantal van de landelijke PKN.

College van Kerkrentmeesters

Denkt u, denk jij met ons mee?
De commissie ’Toekomst Protestantse Ge-
meente Terneuzen’ heeft van de Algemene 
kerkenraad de opdracht gekregen zich te 
buigen over de vraag hoe we in de toekomst 
(over ca. 5 jaar) ’Kerk’ willen zijn.
We hebben de mening van de gemeentele-
den nodig om tot een advies te kunnen ko-
men. Daarvoor vragen we u/jou om mee te 
werken aan onze enquête. 
In een later stadium willen we graag in ge-
sprek komen met u en jou over deze en-
quête en de uitkomsten hiervan. Dit willen 
we doen door gemeenteleden uit te nodigen 
voor gesprekken in kleinere groepen. Daar 
willen we dieper op de inhoud ingaan en sa-
men zoeken naar de juiste richting. De en-
quête wordt gehouden in de periode van half 
december tot eind januari. 
De papieren versie is beschikbaar in beide 
kerken. De digitale versie staat op de web-
site.
LET OP: Ben je 8 jaar of 80, man of vrouw, 
jongen of meisje? Vul allemaal zelf de en-
quête in. Daar zijn wij blij mee!

Contactpersonen:
Cor Verlinde, mail: cverlinde@zeelandnet.
nl, tel.nr. 694591
Marjan Geertse, mail: marjanschol@gmail.
com, tel.nr. 432231

Protestantse Cantorij te Terneuzen.
Mevr. Rianne Langendoen is tot haar spijt 
genoodzaakt te stoppen als dirigent van de 
Protestantse Cantorij te Terneuzen. Dus zijn 
we op zoek naar een nieuwe dirigent, (M/V) 
iemand die ook binding heeft met kerk en li-
turgie.
De cantorij is opgericht in 1977 en bestaat 
op dit moment uit 24 enthousiaste zangers. 
We oefenen op woensdagavond om 19.30 
uur in de Goede Herderkerk in Terneuzen. 
Ongeveer zes keer per jaar verlenen we onze 
medewerking aan een kerkdienst in één van 
de protestantse kerken in Terneuzen, meestal 
op hoogtijdagen. 
Wilt U het stokje van Rianne overnemen? U 
krijgt hiervoor een vergoeding. Of kent U ie-
mand die dat zou kunnen?
Neemt U a.u.b. voor meer informatie con-
tact op  met Joachim Hogendoorn telf. 0115 
696685, of Rianne Langendoen telf. 0115 
565369 of ondergetekende.
Wij zien Uw telefoontje of mail graag tege-
moet! Corrie van Knotsenburg. telf. 0115 
695221 hacor@zeelandnet.nl 

Collectedoel kindernevendiensten 2014-
2015
We sparen nu voor Jarige Job. In december 
hebben we €600,- overgemaakt daarom kre-
gen we deze mail als bedankje:

Niet elke verjaardag is een feestje
In Nederland zijn er ruim 61.000 kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar (SCP) die hun verjaar-
dag niet kunnen vieren! Simpelweg omdat er 
thuis geen geld voor is. Op de mooiste dag 
van het jaar zijn er geen cadeautjes, geen 
ballonnen en geen traktaties voor op school. 
Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. 
Jarige Job maakt een einde aan dit verjaar-
dagsleed en trakteert kinderen uit de armste 
gezinnen in de samenleving op een leuke 
verjaardag. De missie van Jarige Job luidt 
dan ook: ’Ieder kind verdient een verjaar-
dag.’
Jarige Job geeft geen geld maar een verjaar-
dagsbox - ter waarde van €35,- met alles 
erop en eraan. In deze Jarige Job Box zit on-
der meer feestelijke versiering, lekkers voor 
thuis, een traktatie voor de klas en de leer-
krachten en natuurlijk mooie cadeaus.
Met jullie bijdrage maken jullie zeker 17 
verjaardagsboxen mogelijk voor kinderen 
die leven in armoede. Heel erg bedankt voor 
deze donatie!
We sparen nog verder tot dankdag, en inmid-
dels hebben we dankzij een gift, alweer €500 
bij elkaar, dus we kunnen nog meer kinderen 
blij maken. Spaart u met ons mee?

Namens de beide kindernevendiensten, 
Cobi Sijbinga

1 februari – Goede Herderkerk 50 jaar en 
Gemeentezondag
Zondag aanstaande is het dan zover: de vlag 
kan uit, de voorbereidingen zijn getroffen, 
het Jubileumkoor en de Band staan er klaar 
voor. Iedereen is uitgenodigd. Wij vieren 
de zondag op een heel feestelijke wijze ge-
zamenlijk in de Goede Herderkerk. Wij zijn 
dankbaar dat we al vijftig jaar kunnen sa-
menkomen in dit huis van God en mensen. 
Wij willen Hem de lof toezingen, lezen uit 
de Bijbel, bidden en aandacht hebben voor 
mensen.
Na de morgendienst is er de ontmoeting, de 
gezelligheid, allerlei activiteiten en als af-
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Jaar Leden PE’s (**) Daling (***)
2012 3374 2273 
2013 3209 2125 4,9%
2014 3058 2082 4,7%

2012 267.791 251.080 16.711 45.918 296.998 (*)
2013 276.343 259.617 16.725 43.400 303.017 1525
2014 266.915 258.943 7.972 34.407 293.350 1520

Jaar Totaal
toegezegd

Toegezegd
en 
ontvangen

Toegezegd 
maar niet 
ontvangen

Niet toegezegd 
maar wel 
ontvangen

Totaal 
ontvangen

Aantal 
deelnemers

(*) Geen betrouwbaar cijfer beschikbaar uit het vo-
rige administratiesysteem

(**) Pastorale eenheden (het aantal voordeuren)

(***) Daling van het aantal leden ten opzichte van het 
jaar daarvoor
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sluiting de warme maaltijd. Iedereen is er 
hartelijk welkom

ds. Smeets

Watoto kinderkoor
Komt u ook? Op woensdag 11 februari om 
19.00 uur geeft het Watoto Kinderkoor uit 
Oeganda een concert in de Goede Herder-
kerk. Iedereen is welkom. De entree is gratis, 
wel wordt er een collecte gehouden voor het 
werk van Watoto in Oeganda. Meer informa-
tie vindt u op de website van onze kerk.

ds. Smeets

In gesprek met Henk Witte
Voor onze gemeente is de Commissie Toe-
komst hard aan het werk. We kunnen met 
het oog op onze toekomst als gemeente een 
enquête invullen, zoals u weet. Ik ben be-
nieuwd naar de uitkomsten daarvan en hoop 
dat velen deze zullen invullen!
Afgelopen najaar kon ik een studiedag mee-
maken onder de uitdagende titel ’Droom van 
een kerk’. Prof. dr. Henk Witte van de The-
ologische faculteit in Tilburg gaf ons daar te 
denken. Hij zei daar ondermeer tegen ons: 
zo te zien zijn jullie opgeleid om de Kerk 
te continueren, maar niet om te pionieren. 
Continueren: dat gaat maar door van vader 
op zoon en van moeder op dochter. Vandaag 
ligt dat anders, merken we. Kunnen we een 
nieuw elan ontwikkelen. Welke nieuwe per-
spectieven en activiteiten kunnen er ontwik-
keld worden? 
Voor al dit soort vragen, ontmoeting en ge-
sprek, komt Henk Witte op 18 februari naar 
Terneuzen, aanvang 19.30 uur in de Goede 
Herderkerk. Het doel van de avond, onze 
hoop is dat er misschien enkele concrete 
punten zijn waarmee we verder kunnen op-
bouwen.

ds. Smeets 

Bètacursus
Vijf mensen hebben inmiddels belangstel-
ling voor dit vervolg op de Alphacursus. 
Op 4 februari wordt de tweede bijeenkomst 
gehouden. Wie wil komen meedoen, melde 
zich bij ondergetekende.

ds. Smeets

Rommelmarkt in meubilair Polenweg 16
Elke eerste zaterdag van de maand nu 7 
maart van 10 tot 13 uur.
De opbrengst is voor de Protestantse ge-
meente te Terneuzen.
Alle soorten meubels. Matrassen, verlich-
ting, witgoed.
Komt u eens kijken het is echt de moeite 
waard.
Heeft u spullen die u aan ons kwijt wilt? 
Bel voor info naar dhr. Ab Bakker: tel. 
612735
In de kern Terneuzen komen we het ophalen!

TERNEUZEN
wijkgemeente Elim b.a.
Correspondentieadres:  

Serlippensstraat 31
4532 LR Terneuzen

Kerkelijk werker:  
ds. R.A. Grisnigt
Skimmiastraat 9
4431 EN ’s-Gravenpolder
grisnigtra@meetingpoint.org

Scriba: 
A.M.P. den Deurwaarder
J. van Lennepstraat 32
4532 EZ Terneuzen
elim.scriba@hotmail.com
Website: www.hervormdterneuzen.nl

Contactpersoon:   
J.F. Zegers
Oude Vaart 90
4537 CB Terneuzen
eljozegers@zeelandnet.nl

Pastoralia
Zorgen zijn er rond de ziekte van:
mw. J.A. Bolleman- Bareman, ’De Molen-
hof’ in Zaamslag, die ernstig ziek is.

We wensen haar veel sterkte en Gods nabij-
heid toe.
Verder denken we ook aan de ouderen die 
vanwege lichamelijke gebreken of ouder-
dom niet meer naar de kerk kunnen komen. 
Wilt u ook hen gedenken in uw gebeden.
Stuur de ouderen en zieken eens een bemoe-
digend kaartje.

Overlijden
Zaterdag 10 januari jl. is overleden Diderika 
Dorothea Bikker- Floor, laatst gewoond heb-
bende Kerkepad 48, 4532 ZA Terneuzen, in 
de leeftijd van 89 jaar.
De rouwdienst was op vrijdag 16 januari 
om 12.45 uur in de Elimkerk, en werd ge-
leid door ds. R.A. Grisnigt. De tekst van de 
overdenking was uit Johannes 14 vers 2: In 
het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; 
als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd heb-
ben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed 
te maken.
We wensen haar man, kinderen en (achter)
kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe 
voor de komende tijd.

Woensdag 4 februari
- komt de vrouwenvereniging Ruth bijeen om 
  19.30 uur.
- is het kerkenraadsvergadering om 20.00 
  uur.

Donderdag 12 februari
- is het inloopmiddag om 14.00 uur. 
- is het gebedskring om 20.00 uur.

Kinderclub
Vrijdag 13 februari is het weer kinderclub 
voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar.
Het begint om 18:30 uur en duurt tot 20:30 
uur in de Elimkerk.
Jullie zijn van harte welkom!

Koffiedrinken na de morgendienst
Zondag 15 februari is er weer gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
koffie, thee of fris na de ochtenddienst.

Jongvolwassenkring
Woensdag 18 februari is het jongvolwassen-
kring om 20.00 uur.

Gedicht bij de eerste lijdenszondag
(15 februari)

Invocabit: Roep mij aan

Een vlam is geen vlam
als het vuur hem niet raakt.

Een licht is geen licht
als de vlam niet ontwaakt.

Een schreeuw is geen vraag
als hij wegkaatst van God.

Niet op ons geklaag
komt een keer in ons lot.
Wie zijn hulp verwacht

en plaats maakt voor Hem
ontmoet in de nacht

zijn licht en zijn stem.
Een vlam is geen vlam

als het vuur hem niet raakt.
Een licht is geen licht

als de vlam niet ontwaakt.

  Joke Verweerd

TERNEUZEN seniorenpastoraat
Kerkelijk werker

Truus Rijke
Galvanistraat 1
4532 KL  Terneuzen
tel.0115-616940
Mail: truus.rijke@kpnmail.nl

Geen berichten.

TERNEUZEN wijk noord
Goede Herderkerk
Predikant:

Ds. J.H. Smeets
Koninginnelaan 5
4532 BN  Terneuzen
Tel. 0115-614175
E-mail: smeetsjh@zeelandnet.nl

Kerkelijk werker:
Mevr. G. Rijke,
Galvanistraat 1
4532 KL  Terneuzen
Tel. 0115-616940
E-mail: truus.rijke@kpnmail.nl

Scriba:
Mw. C.L. Jansen-de Jonge,
Willem Alexanderlaan 9
4532 DB Terneuzen.
Telefoon 0115-614927 
E-mail: wijknoord.pgt@zeelandnet.nl 

Eredienst-igheden
1 februari: jubileumzondag – Goede Her-
derkerk vijftig jaar, tevens zondag voor 
het Werelddiaconaat en aansluitend ge-
meentezondag voor de hele gemeente en 
wie er maar wil meedoen uit de buurt. Het 
Jubileumkoor o.l.v. Suzie de Vries (bijna 
veertig leden) zal er staan en zingen bij 
het orgel en met de Band! De schriftlezin-
gen vinden we in Genesis 28: 10 – 22, Je-
saja 40: 11 en Johannes 10: 7 – 11. Het zal 
een gezamenlijke dienst zijn van Noord 
tot Zuid.
Zodra de kerkzaal zich vult, zal de Band 
gaan spelen en zingen.
7 en 8 februari: op zaterdag en zondag zal 
het Heilig Avondmaal gevierd worden. 
Zaterdagmiddag aan tafel in een korte vie-
ring in de Opstandingskerk om 15.00 uur, 
zondagmorgen in beide kerken op de ge-
bruikelijke wijze. Zondag ruilen collega 
Becker en ondergetekende. We lezen Mar-
cus 1: 29 – 39.
15 februari: proponent Madelon Vroon-
land uit Barendrecht leidt de kerkdienst. 
bij de kinderen is Marcus 1: 40 – 45 aan 
de orde.

Luisterwijzer – Tienerkerk 
Er zal een Luisterwijzer gemaakt worden 
voor 1, 8 en 15 februari.

Aandacht voor mensen
Mw. Janny Hamelink-de Bruijne, Stuve-
sande 386, 4532 MK, mocht weer iets her-
stellen door de medicijnen. We zijn dank-
baar en blij voor haar, voor Jan en de kin-
deren dat er weer meer kwaliteit van leven 
is op dit moment. Het blijft allemaal wel 
heel spannend in de komende tijd. 
Dhr. Peter Inghels, Margarethaplein 13, 
4533 AR, is ernstig ziek en ondervindt 
daarvan veel hinder. We hopen en bidden 
dat de betsraling wat lucht geeft. 
Mw. Fiet Murre – Broekhof, Stuvesande 
170, 4532 MJ is thuis. Soms is het alle-
maal wel erg veel wat zij moet doormaken 
in deze jaren. We denken aan haar.
Corry van der Bent, Stuvesande 658, 4532 
MN onderging opnieuw een operatie in 
Gent. Zij mocht weer thuiskomen inmid-
dels. We hopen van harte dat deze ingreep 
haar zal verlichten.  

Geboren
Op 1 januari is Paul Leonardus geboren, zoon 
voor Luck en Vanessa de Bruijn. Brennan is 
broer voor Quinten en Tess. Het gezin heeft 
als waladres: Steenkamplaan 31, 4531 HN. 
Wij feliciteren het gezin de Bruijn van harte 
met hun zoon en broertje.
Op 15 januari is Finn geboren in het gezin 
van Ralph en Daniëlle Zegers, Marisstraat 1, 
4532 GX. Heel hartelijk gefeliciteerd!

Wij gedenken
Cornelis Adriaan de Groote. Cees de Groote 
is bij velen in Terneuzen bekend als de Melk-
boer voor de binnenstad. Ook zijn broers 
gingen in dit vak aan de slag. Komend van 
Hoek vestigde Cees zich in de stad Terneu-
zen. Hiervoor al had hij in zijn tienerjaren 
zijn moeder moeten missen en ook zijn zus 
stierf vroeg. Cees leerde zijn vrouw Leun 
kennen; zij werkte in de kraamzorg. Vanuit 
de 2e Verbindingsstraat dreven zij de melk-
zaak. Zijn vrouw verkocht aan huis, zelf ging 
Cees in het begin dagelijks bij zijn klanten 
langs. Zo bouwden zij hun leven op, spaar-
zaam, niet veeleisend; vakantie kenden zij 
niet. Cees en Leun de Groote – Jonkman wa-
ren 54 getrouwd. Het is heel verdrietig dat 
hun beide kinderen bij de geboorte zijn ge-
storven; dit was heel zwaar voor hen beide. 
Cees zorgde trouw voor zijn vrouw in haar 
verdriet. Zij konden beide weer wat van het 
leven gaan genieten toen de zaak aan de kant 
was en zij verhuisden naar de flat Neptunus 
aan het Waterfront.
In 2012 echter overleden in een half jaar tijd 
zijn echtgenote Leuntje Debora Maria Jonk-
man en zijn beide broers; opnieuw een groot 
verlies. Het leven werd donker voor Cees. 
Rond Kerstmis 2014 ging zijn gezondheid 
sterk achteruit. Hij moest geopereerd worden 
en verbleef voor revalidatie in het Zorgpensi-
on van Oostburg. Op vrijdag 16 januari is hij 
daar gestorven. Bij zijn begrafenis lazen we 
Psalm 23, die ook boven de rouwbrief stond. 
In het geloof dat God met ons is tot voorbij 
onze horizon hebben we Cees de Groote be-
graven bij zijn vrouw.

Wij gedenken
Krina Adriana Geluk-de Vos. Op donderdag 
22 januari overleed Ina Geluk op de leeftijd 
van 76 jaar in de Stelle te Oostburg. Ze was 
er kort tevoren opgenomen op het moment 
dat de verzorging thuis te zwaar geworden 
was. Samen met haar man Rein woonde zij 
in de Veste aan het  Oostelijk Bolwerk 358. 
Rein heeft zijn vrouw trouw terzijde ge-
staan door de bijna vijftig jaren heen dat zij 
getrouwd zijn geweest. Ina Geluk had geen 
sterke gezondheid en was de laatste jaren 
ernstiger ziek. Ze kenden gelukkig tevoren 
mooie jaren en konden samen genieten van 
kleine dingen. 
De begrafenis vond plaats op woensdag 28 
januari vanuit de aula op de Zuiderbegraaf-
plaats. We lazen bij die gelegenheid Romei-
nen 8, waar we bij de apostel lezen dat niets 
ons kan scheiden van Gods liefde. We heb-
ben Gods liefde leren kennen door zijn Zoon, 
die wij belijden als onze Heer. Dit geloof 
vormde de bron voor het leven van Rein en 
Ina.
Meer dan overwinnaars zullen wij zijn, 
schrijft Paulus. Dat betekent en dat is niet ge-
ring: wij leven binnen Gods gezichtsveld en 
dat mag hoopgevend zijn, gelet op de groot-
heid van zijn Naam, zijn genade. Hij weet 
wat er gaande is, Hij kent ons.
Herinner mij zoals ik was, stond er boven 
de rouwbrief. In het licht van het Evangelie 
mogen we daaraan toevoegen: ’en weer zal 
zijn’, eenmaal als de graven openbreken en 
de mensenstroom aanvangt om voor God de 
loftrompet te steken..
Zo hebben wij  afscheid genomen van Krina 
Adriana Geluk – de Vos, in dit perspectief, 
met deze beloftevolle woorden in ons hart.

Wij gedenken
Elisabeth Geertruida Verplanke-Jansen van 
Rosendaal. Op woensdag 21 januari is Bets 
Verplanke in het Hospice overleden na een 
aantal weken waarin de ziekte al haar kracht 
wegnam. Zij is 84 jaar geworden waarvan zij 
er bijna 46 getrouwd mocht zijn met Jan Ver-
planke. Bets Verplanke woonde de laatste ja-
ren in de Veste. 
We kennen haar als een trouw en meelevend 
gemeentelid. Op 38-jarige leeftijd had ze be-
lijdenis gedaan bij ds. Poelman; haar geloof 
was haar bron. ’Gij legt uw hand op mij’- 
Psalm 139: 5, het centrale Schriftwoord. Tij-
dens de uitvaartdienst in de Opstandingskerk 
stond dit centraal. Wij denken bij een hand 
aan het lichaamsdeel waarmee we van al-
les kunnen. In het Hebreeuws is het tegelijk 
de kleinste letter die we in de andere terug-
zien, het begin van Gods Naam. God’s hand 
wordt zo een begrip. Hij draagt ons, wenkt 
ons, roept op, troost. Er spreekt beschutting 
uit en dit wekt vertrouwen. De psalmdichter 
leeft in dit verbond en verlangt ernaar in zijn 
geloven, met de vragen die Hij heeft. Wat 
levensecht! We denken terug aan wat Bets 
Verplanke meegemaakt heeft, aan haar zeke-
re vertrouwen en hoe zij dit doorgaf. En hoe 
zij nu genoot van kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen.
In het licht van Gods belofte voor een goede 
toekomst namen we afscheid en vertrouwden 
haar toe aan de aarde. Hij heeft ons gemaakt 
en bestemd voor het leven.

Huwelijksjubilea
Op deze plaats mogen wij opnieuw een jubi-
lerend bruidspaar feliciteren: 
Op 14 februari zijn 40 jaar getrouwd: de heer 
W.A. Walraven en mevrouw C.C. Walraven-
den Engelsman, Oostelijk Bolwerk 21, 4531 
GP
Wij wensen u een feestelijke dag toe en 

Gods zegen voor de toekomende tijd.

Twee wijken in Terneuzen
Na een jaar als meelevend kerklid van de 
Protestantse gemeente Terneuzen een beetje 
aan de zijlijn gestaan te hebben, mag ik nu 
weer iets meer betekenen voor de gemeen-
te. Zondag 25 januari mocht ik voorgesteld 
worden in de dienst in de Goede Herderkerk. 
Daar ben ik wel blij mee.  Het is iets fijns als 
je ook actief mee mag doen in de gemeente, 
al naargelang je gaven zijn, of je interesse. 
Wat zal nu mijn taak zijn? Een gedeelde 
zorg wordt mij toevertrouwd voor mensen 
die ingeschreven zijn als lid of belangstel-
lende van onze gemeente die in de wijken 
Lievenspolder en de Triniteit wonen. Som-
migen, eigenlijk allen, hoop ik in de loop 
van de tijd op te zoeken en eens een gesprek 
aan te gaan. Natuurlijk blijven de dominees 
Smeets en Becker de eigen dominee, maar ik 
mag hopelijk ook iets voor de mensen in de 
eigen omgeving betekenen. 

Koffiemorgens 
Het deel van de mensen wat geen band heeft 
met onze gemeente is nogal groot in deze 
wijken. Ook daar wil ik, samen met anderen, 
iets voor betekenen. Maar hoe dat moet en 
wat dat kan zijn weet ik nog niet zo goed. 
Maar ook hiervoor hoop ik en bid ik dat de 
mogelijkheden zich vanzelf wel aandienen.
Het buurtcentrum ’de Kameleon’ aan de 
Dokweg is er voor om mensen die in de 
buurt wonen elkaar te doen ontmoeten. Het 
buurthuis stelt de ontmoetingsruimte één 
keer in de week op woensdagmorgen open 
voor mensen die elkaar eens willen ontmoe-
ten, een praatje met elkaar te maken en om 
een kop koffie met elkaar te drinken. Binnen 
dat werk van die wijken mag ik ook mee-
doen. Als gastheer hoop ik velen te verwel-
komen op de woensdagen van 10 tot 12. De 
eerste keer is op woensdag 11 februari, wij 
hebben dan zelfs een spreker. Een ambtenaar 
van de gemeente heeft zich bereid verklaard 
om een kleine inleiding over ’veranderingen 
in de zorg’ te houden. Uiteraard kunnen daar 
ook vragen gesteld worden over datgene wat 
er is veranderd na 31 december 2014. In de 
wijken Lievenspolder en Triniteit worden 
deze koffiemorgens ook nog via folders be-
kendgemaakt.  

Bindert Hovinga 

De schoonmaak
Wim Helmendach is op maandagmorgen 
weer aan de slag gegaan bij het schoonma-
ken van de kerkzaal, de hal en de trappen. 
We zijn er blij mee, dat hij dat weer zelf kan. 
In de tussentijd heeft Egbert Bruins Slot hem 
voor deze klus prima vervangen en daar be-
danken we hem voor. Het is een goed teken 
dat Wim het weer zelf kan doen samen met 
Joop Ooms, want dat betekent dat Wim een 
eind hersteld is van de periode van ziek zijn. 
Hij wil iedereen bedanken voor het meele-
ven via kaarten en telefoontjes; bij dezen.

Opruiming
Als de kerstboom weer uit de kerk is en de 
ster opgeborgen tot eind november zal goed 
zichtbaar worden dat de kerkzaal grondig is 
opgeruimd. In de loop van de tijd gaat het als 
in elk huis waar geleefd wordt: er komt van 
alles bij. Af en toe moet daar de bezem door, 
opruimen en dat is nu gebeurd. Zo is er rust 
gekomen en overzicht, ruimte voor andere 
dingen die dan weer van belang zijn in het 
leven van de gemeente en haar liturgie. Op-
vallend is het weghalen van de ouderlingen-
bank. Dit kan omdat de ambtsdragers in de 
kerkzaal zitten en zo goed zicht hebben op 
het scherm. Er is een ruime plaats gekomen 
voor koren en het instrument dat er staat.

Kerk & Keuken
Er zal Kerk & Keuken gehouden worden op 
de eerste woensdag van februari, de 4een 
dan op de 11e !!!!! en op 20 februari. Maakt 
u elkaar gerust attent op deze maaltijden. 
Deelnameformulieren vindt u op de boeken-
tafel in de hal van beide kerken. Het inge-
vulde strookje kan in de pan ernaast.
 
Giften
Ontvangen via ds. Hovinga voor de kerk: € 
20,-; via de heer W. van Belzen € 30,= voor 
de kerk. Heel hartelijk dank voor deze giften 
ten bate van ons plaatselijk kerkenwerk.

ds. Huub Smeets.

TERNEUZEN wijk zuid
Opstandingskerk
Predikant:

Ds. J.H. Becker,
Leeuwenlaan 21
4532 AC  Terneuzen
Tel. 0115-610599
Mail: jhbecker@hetnet.nl

Kerkelijk werker:
Mevr. Truus Rijke,
Galvanistraat 1
4532 KL  Terneuzen
Tel. 0115-616940
Mail: truus.rijke@kpnmail.nl

Scriba:
Dhr. Gerjan Kamphuis,
Schuberthof 56
4536 AN Terneuzen
Tel. : 0115-616789
Mail : Gerjan-Ilona@kpnplanet.nl

Terugblik op de diensten
Op 4 januari hadden wij de nieuwjaars-
dienst, daarna nieuwjaarsontmoeting. Het 

was heel vol bij de koffie! Fijn om te zien 
hoe we zo met God en met elkaar het jaar 
mochten inluiden.
In de verkondiging ging het, zoals ieder 
jaar, over de Drie Koningen. Verrassend, 
hoe dit verhaal onuitputtelijk is en ons al-
tijd weer bemoedigt. God zet ons altijd 
weer op weg, door de tekenen en door het 
Woord, en als hoogtepunt door de ontmoe-
ting met Christus Zelf. De nadruk lag op 
de vraag : Staan wij open? Het geloof, zo 
zien we, is een zoektocht met hindernissen. 
Maar telkens leiden de tekenen ons verder, 
als wij open staan, ook in dit nieuwe jaar 
2015.
Op 11 januari hadden we een dienst met de 
enthousiaste medewerking van hert koor 
’Or Tamim onder leiding van Gabriëlla 
Broere. Vanuit Marcus 1 stonden we stil 
bij de oproep tot inkeer door Johannes de 
Doper en daarna de doop van Jezus. Het 
Koninkrijk Gods betekent voor ons inkeer 
en omkeer, we gaan door het water heen 
naar het nieuwe leven, de duif is teken van 
nieuw leven, bepaald door vrede en vreug-
de.
Op 18 januari hadden we een oecumeni-
sche viering in de R.K. kerk alhier, met 
medewerking van de collega’s Miel Erpe-
linck en Huub Smeets en ondergetekende. 
Altijd weer een bijzonder belevenis. Het 
koor Sjaloom onder leiding van Sjaak Ha-
melink met zang en muziek werkte  weer 
mee aan een vrolijke en bemoedigende 
sfeer in de dienst.

Vooruitblik op de diensten
Op 1 februari is er de gemeentezondag in 
de Goede Herderkerk, die wij gezamenlijk 
vieren. Tevens het jubileum van de Goede 
Herderkerk, 50 jaar, een felicitatie waard!  
Het wordt een afwisselend gebeuren met 
veel activiteiten.
Op 8 februari vieren we het Heilig Avond-
maal, de voorgangers ruilen, dus collega 
Huub Smeets gaat voor in de Opstandings-
kerk en eveneens in de viering van het 
zaterdagmiddagavondmaal aan de tafel, 7 
februari, Opstandingskerk 15.00 uur, en 
daarna is er gelegenheid tot koffiedrinken 
en ontmoeting.

Toerusting
Op 4 februari 20.00 uur in de Opstandings-
kerk is er een bijzondere thema avond met 
als onderwerp APOCALYPS. Han van 
Hagen, kunstenaar en kunstkenner, zal dit 
onderwerp belichten vanuit beelden van 
schilderijen. Nadere informatie staat onder 
de algemene berichten, want we willen hert 
Zeeuws Vlaanderen breed organiseren.
Op 5 en 12 maart (beide avonden 19.30 
uur, Opstandingskerk) zullen collega Huub 
Smeets en ik twee avonden beleggen over 
het boek van ds. Carel ter Linden, getiteld 
: Wat doe ik hier in Godsnaam? Hij schrijft 
over zijn toenemende moeite met het ge-
loof. Het is schokkend, maar het zal voor 
een aantal mensen herkenbaar zijn. We 
gaan in een open gesprek hiermee aan de 
gang.

Onderling meeleven
Voor korte tijd verbleven in het ziekenhuis 
zr. Roelie van Bokhoven i.v.m. een schou-
deroperatie en br. Harm Schutte i.v.m. 
hartproblemen. Beiden voorspoedig herstel 
toegebeden!
We denken verder aan alle zieken, thuis of 
waar ook, en we hopen en bidden, dat ze 
zich gedragen weten door Gods steun en 
ook door de gebeden en het meeleven van 
velen.

Jubilea
Op 28 januari waren br. en zr. Jansen van 
Rosendaal-Rinn (van Diemenstraat 7) 55 
jaar getrouwd.
Op 26 februari zijn br. en zr. Kind (Amer-
straat 25) 50 jaar getrouwd.
We willen beide echtparen van harte feli-
citeren, we betrekken graag ook familie en 
vrienden in deze gelukwens. Wij danken 
de Heer, en we bidden de beide jubilerende 
paren voor de toekomst Gods zegen toe!

In Memoriam
Albertus Johannes Gaemers (Jo), weduw-
naar van Johanna Gaemers-Romkes (Jo),
geboren in Amsterdam 9-9-1919, overle-
den in Terneuzen 11-1-2015.

Jo Gaemers mocht heel lang in ons mid-
den zijn, heel bijzonder, 95 jaar. Tot op 
hoge leeftijd nog steeds krachtig en helder. 
Hij was soms wel heel ziek, maar wonder 
boven wonder ontving hij steeds weer de 
kracht om verder te leven.
Enkele jaren zijn we zelfs bij elkaar geroe-
pen, de kinderen, en ik was er als dominee 
bij, en we dachten werkelijk, dat hij ster-
ven zou.
Jo hield een toespraak die klonk als een 
klok, waarin ook een flink stuk Evangelie-
verkondiging zat en hij riep allen op om in 
die weg verder te gaan. ,,Wilt u ook nog 
iets zeggen, dominee?’’ vroeg hij. Ik ant-
woordde: ,,Ik heb er niets aan roe te voe-
gen, u hebt het heel helder verwoord!”
Zeer gelovig was hij, moedig en blijmoe-
dig, altijd iets van een glimlach, want de 
Amsterdamse humor kwam vaak boven. De 
Amsterdamse sfeer zat ook in zijn direct-
heid, hij draaide er nooit omheen, maar zei 
regelrecht wat hij te zeggen had.
Trouw kerkganger. Zolang het kon, tot 
voor enkele jaren. Ik zie hem zo voor me, 
hij moest de dienst altijd iets eerder verla-
ten (anders kon hij het niet volhouden), en 
hij vertrok dan altijd met de stok omhoog, 
bij wijze van groet, en altijd die glimlach…
Een veelbewogen leven, vol avontuur, twee 
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periodes in Zuid Afrika, diverse verhui-
zingen. Verdriet soms, ook moeilijke pe-
rioden, zelfs dreigend, zoals in de Tweede 
Wereldoorlog. Hoe vond hij de wilskracht 
en de levensmoed? Ik denk, dat twee din-
gen een grote rol spelen : zijn geloof en 
zijn humor.
Hij had een rotsvast geloof, een hart van 
goud, maar hij was eveneens een man van 
discipline (ook voor zichzelf).
De familie wilde de afscheidsdienst be-
noemen als DANKDIENST. En zo was 
het ook. De dank overheerst : een rijk en 
zinvol leven. En behalve terugzien, mogen 
we ook vooruitzien : de grote reünie van 
God en mensen. De dood is niet ondergang, 
maar overgang naar eeuwig licht en eeuwig 
leven.
We hebben daarom wel afscheid genomen, 
maar geen definitief afscheid. We zeggen 
: tot ziens! Een unieke vader, opa, fami-
lielid, vriend en broeder. Wij weten hem 
in God geborgen en verwachten het grote 
weerzien.
We bidden alle familie heel veel troost toe 
in dit gemis, kracht om te verwerken en 
moed om het leven te herpakken.

Ds. Hans Becker.

PROTESTANTSE GEMEENTE 
ZAAMSLAG
Predikant:

Ds. G. de Lang
Polderstraat 3
4543 AA Zaamslag
tel. 0115-850660
gdelang@solcon.nl

Scriba:
Dhr. P. van Es, Puntstraat 37,
4543 CW Zaamslag, 
tel. (0115) 432057, b.g.g. 06-12851920
pgzaamslag@zeelandnet.nl
www.protestantsegemeentezaamslag.nl

Erediensten
Zondag 1 februari 2015 zal de dienst wor-
den geleid door ds. De Lang. De extra col-
lecte op deze eerste zondag in februari is 
traditiegetrouw bestemd voor het wereld-
diaconaat. 
Zondag 8 februari 2015 zal ds. De Lang 
voorgaan in een themadienst, waaraan zal 
worden meegewerkt door het Oost-Europa 
Comité. Het thema van de dienst is: ’Vrij 
om te dienen’. Vóór en na de dienst zal 
beeldmateriaal worden vertoond. Na de 
dienst is er achterin de kerk koffie, thee, 
fris en … soep volgens   Oekraïens recept. 
Bij de uitgang zal worden gecollecteerd 
voor het werk van het comité.
Zondag 15 februari 2015 ontvangen wij 
dhr. A. Slabbekoorn uit Goes als onze gast-
voorganger. Er is deze zondag een extra 
collecte voor het onderhoud van de gebou-
wen. 
De kerkenraad wenst u gezegende dien-
sten!

Ophaaldienst
Zondag 1 februari 2015: 
De Molenhof en Onder de Wieken: dhr. 
J.A. den Hamer, tel. 432227.
Overigen: mevr. C. Buijze-Jansen van Ro-
sendaal, tel. 431319.
Zondag 8 februari 2015: 
De Molenhof en Onder de Wieken: dhr. 
M.J. van der Hooft, tel. 431647.
Overigen: dhr. M.J. Hamelink, tel. 432063.
Zondag 15 februari 2015: 
De Molenhof en Onder de Wieken: dhr. 
B.I. de Leeuw, tel. 431251.
Overigen: dhr. J. den Hamer, tel. 0114-
630286.

Kindercrèche
Zondag 1 februari 2015: Lennie Hamelink 
en Willemien van Gaalen.
Zondag 8 februari 2015: Laura Muller en 
Kirsty Kaan.
Zondag 15 februari 2015: Rineke van Es en 
Ryanne van Doorn.

Kindernevendienst
Zondag 1 februari 2015: Annet van Es en 
Carolien van Fraeijenhove (groep 1 t/m 5); 
Randy Dees (groep 6 t/m 8).
Zondag 8 februari 2015: Monique Herre-
bout en Annette van Hove (groep 1 t/m 5); 
Elise de Putter (groep 6 t/m 8).

Zondag 15 februari 2015: Charlotte Vercou-
teren en Nadine Vertraten (groep 1 t/m 5); 
Carolien van Fraeijenhove (groep 6 t/m 8). 

Weeksluiting De Molenhof
Op vrijdag 30 januari zal de weeksluiting 
worden verzorgd door onze gemeente; op 
vrijdag 6 februari door de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt; op vrijdag 13 februari 
door de Christelijke Gereformeerde Kerk 
en op vrijdag 20 februari weer door onze 
gemeente. 

Afwezigheid predikant
Ds. De Lang is van maandag 9 februari 
t/m zondag 15 februari 2015 met vakantie. 
Voor pastorale zaken kunt u in deze perio-
de contact opnemen met uw wijkouderling. 
Is inschakeling van een predikant gewenst, 
dan kunt u contact opnemen met de scriba, 
die dan voor een vervangende predikant zal 
zorgen.

Bijbelgesprekskring
Maandagavond 2 februari 2015, aanvang 
19.30 uur, komt de bijbelgesprekskring 
o.l.v. ds. De Lang weer bij elkaar in ge-
bouw De Rank.

Kerkenraadsvergadering
Dinsdagavond 3 februari 2015, aanvang 
19.30 uur, vergadert de kerkenraad in ge-
bouw De Ran’.

Bijbelstudiekring Van vrouw tot vrouw
Donderdagavond 5 februari 2015, aanvang 
19.30 uur, komt de bijbelstudiekring bij 
elkaar in gebouw De Rank. De kring gaat 
over ’Weer of geen weer; leven met ver-
wachting’, waarbij deze keer ’Stromen van 
zegen/regen’ centraal staat.

Sirkelslag
Vrijdag 6 februari 2015 zullen onze jon-
geren vanaf 12 jaar, bij voldoende animo, 
weer meedoen aan het landelijke spelpro-
gramma ’Sirkelslag’, dat om 19.30 uur van 
start gaat in het jeugdhonk.

Mannenontbijt
Zaterdag 7 februari 2015, aanvang 7.45 
uur, is er in gebouw ’De Rank’ weer een 
mannenontbijt.

Ouderencontactmiddag
Donderdagmiddag 19 februari 2015, aan-
vang 15.30 uur is er in De Molenhof weer 
een ouderencontactmiddag. 

Warme maaltijd
Donderdagavond 19 februari 2015 organi-
seren de gezamenlijke diaconieën weer een 
warme maaltijd voor ouderen en alleen-
staanden in De Rank. U kunt zich hiervoor 
nog opgeven tot maandag 16 februari bij 
één van de diakenen.

Muziek luisteren
Vrijdagavond 20 februari 2015, aanvang 
20.00 uur, nodigt ds. De Lang gemeente-
leden uit om samen in de huiskamer van 
de pastorie, een avondje muziek te komen 
luisteren in het teken van de Psalmen. 

Avondmaal op 22 februari 2015 (19.00 
uur)
Ds. De Lang schrijft: ,,In de kerkenraad is 
afgesproken dat we 2x per jaar een extra 
avondmaaldienst zullen houden op de zon-
dagavond. Dit jaar zal dat zijn op 22 febru-
ari a.s. en op de startzondag, 20 september. 
In deze avonddiensten zoeken we naar een 
vernieuwde vorm van viering van de Maal-
tijd des Heren. De predikant en de diake-
nen hebben deze dienst samen voorbereid. 
We zullen het Avondmaal deze keer lopend 
vieren. We hopen velen hiermee te kunnen 
stimuleren om met hart en ziel aan de vie-
ring deel te nemen en deze als een heilig 
feest te beleven”.

Israëlreis gaat niet door
Ds. De Lang laat weten: ,,Tot onze spijt 
hebben we moeten besluiten dat de vorig 
jaar geplande reis naar Jordanië en Israël 
van 13 t/m 24 april wegens gebrek aan be-
langstelling niet door kan gaan. Het aantal 
deelnemers bleef rond de 10 hangen, en dat 
is te weinig”.

Actie voor de voedselbank tijdens 40-da-
gentijd 
De diakenen en de leden van de zendings- 
en evangelisatiecommissie laten ons weten:

Tijdens de 40-dagentijd houden wij, net 
als vorig jaar, weer een actie ten behoeve 
van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. 
Tijdens de dienst van zondag 22 februari 
krijgt u uitleg over de actie. Ook worden 
dan de boodschappenlijstjes uitgedeeld, 
zodat u weet welke producten nodig zijn.
Vóór aanvang van de diensten op de zon-
dagen 1 maart, 8 maart, 15 maart en 22 
maart, kunt u bij binnenkomst in de kerk 
uw boodschappen overdragen aan leden 
van de diaconie of de zendingscommissie.
Op zondag 29 maart sluiten we de actie af 
en krijgt u natuurlijk te horen wat de actie 
heeft opgeleverd! Wij hopen dat u weer net 
zo enthousiast bent als vorig jaar om aan de 
actie mee te werken! 

Seniorenreis 2015 naar Overijssel
Ook dit jaar wordt er vanuit het Diaconaal 
Werkverband Zeeuws-Vlaanderen weer 
een vakantiereis voor senioren georgani-
seerd. Van 4 t/m 11 juli gaat de reis naar 
Hotel ’De Zwaan’ in Raalte in het hart van 
Salland. De kosten bedragen € 625,00 per 
persoon voor een volledig verzorgde reis. 
Alle gedetailleerde gegevens over de reis 
treft u op de redactionele pagina’s voorin 
dit kerkblad. Voor onze gemeente kunt u 
zich opgeven bij Hannie en Nellie Sijs, tel. 
431771.

Jaap Scheele en Medair
Terwijl u deze berichten leest, verblijft 
ons gemeentelid Jaap Scheele inmiddels in 
Koerdistan (Irak) om daar voor de christe-
lijke hulporganisatie Medair te werken on-
der de vluchtelingen. Wilt u in uw gebed 
meeleven, dan is het mogelijk om u via 
Medair in te schrijven voor de maande-
lijkse ’Irak-gebedsbrief’: https://intranet.
medair.org/Prayer-network/Contacts/new-
Subscription/602270

Kroonjarigen 
Drie gemeenteleden hopen de komende 
weken een kroonjaar te vieren, t.w.: Op 
09-02-15 dhr. P. Hamelink, Polderstraat 
39 (80 jaar); op 10-02-15 mevr. J.S.S. de 
Kraker-van Drongelen, Oostelijk Bolwerk 
632, Terneuzen (85 jaar) en op 13-02-15 
mevr. M.P. van Hoeve-Verpoorte, Ridder 
Robertstraat 15 (80 jaar). Wij feliciteren 
de kroonjarigen van harte, wensen hen een 
fijne verjaardag toe en Gods zegen op hun 
verdere levenspad.

Zieken
Op het moment dat we deze berichten 
schrijven verblijft dhr. G.P. de Pooter, 
Steenovens 17, in het Erasmus MC (Lo-
catie Daniel den Hoed) in Rotterdam en 
mevr. A. Ponne-Bakker, Kasteelstraat 5, in 
het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent. 
Dhr. P. van Hoeve, Genderdijkseweg 1, 
mevr. C.C. Herman-Poppe, Lindenstraat 
13, Vogelwaarde en dhr. F. Buijze, To-
renberg 23, mochten na een korte opname 
in het ziekenhuis in Terneuzen, inmiddels 
weer naar huis terugkeren.
Wij bidden onze zieken troost, moed en 
herstel toe.

Zorgen in de familie Schellevis
Van onze oud-predikant ds. Schellevis 
vernamen wij dat zijn vrouw in december 
in het ziekenhuis is opgenomen met een 
hersenbloeding. Praten en lopen gaat lang-
zaam vooruit en haar gedachten zijn helder. 
Mevrouw Schellevis verblijft momenteel in 
Verpleeghuis ’Pronsweide’, afd. Revalida-
tie, Morgenzonweg 29, 7101 BH  Winters-
wijk. Een kaartje is welkom.

In memoriam Francina van der Werf-
Hamelink
Op donderdag 8 januari 2015 is overleden 
ons gemeentelid  Francina van der Werf-
Hamelink, weduwe van Leendert van der 
Werf, in de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde 
in ’De Molenhof’.  De afscheidsdienst, die 
geleid werd door ds. De Lang, heeft plaats-
gevonden op vrijdag 16 januari 2015. Ds. 
de Lang schreef ook onderstaand in memo-
riam:
Francien Hamelink werd geboren op 22 
december 1930 als jongste van acht kin-
deren. Ze groeide op in Axel, waar ze (op 
de laatste periode vanaf 2011 in ’De Mo-
lenhof’ na) haar hele leven woonde. Ze 
trouwde op 22 december 1955 met Leen-
dert van der Werf. Samen kregen ze twee 
kinderen, Diny en Bram, en vier kleinkin-
deren, Remy en Ilona, en Eline en Justin. 
Hun geboorte, vertelde ze zelf, was een van 
de hoogtepunten van haar leven. Net als de 
tijd toen haar man Leendert met pensioen 
was gegaan en ze de tijd hadden om veel 
samen te doen. Zijn sterven op 28 decem-
ber 2007 daarentegen was een dieptepunt. 
Wat heeft ze in de put gezeten. Maar er 
waren lieve buren die haar hielpen ook hier 
weer bovenop te komen. En het geloof, dat 

heeft haar haar hele leven gedragen. In ’De 
Molenhof’ ging ze aan tafel voor in gebed. 
Toen we afscheid van haar namen lazen we 
een stukje uit 1 Korintiërs 5, dat zo begint: 
,,We weten dat wanneer onze aardse tent, 
het lichaam waarin wij wonen, wordt afge-
broken, we van God een woning krijgen: 
een eeuwige, niet door mensenhanden ge-
maakte woning in de hemel”.  

In memoriam Frederik de Braal
Op donderdag 15 januari 2015 is over-
leden Frederik de Braal, echtgenoot van 
ons gemeentelid Magdalena de Braal-den 
Deurwaarder, in de leeftijd van 72 jaar. 
Hij woonde Gerard van der Nissestraat 49. 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden 
op dinsdag 20 januari 2015 en werd geleid 
door ds. De Lang, die ook onderstaand in 
memoriam schreef:
Fré was een grote, sterke man, die de laatste 
paar jaren almaar moest inleveren doordat 
de kanker hem sloopte. Een eigenschap die 
hem hielp dit te dragen was zijn grote ge-
duld - hetzelfde waarmee hij ook altijd had 
genoten van zijn favoriete bezigheid: vis-
sen, het liefst met zijn boot. Maar bovenal 
was het zijn vrouw Lenie, die hem om-
ringde met liefdevolle zorg en hem droeg 
met gebed. Dat hij die liefde waardeerde 
liet Fré duidelijk merken, en heel langzaam 
stond hij gaandeweg ook weer een beetje 
open voor dat tweede, het geloof. Eigenlijk 
had hij dat vaarwel gezegd. Het was iets 
van vele jaren, dat terugging op zijn jeugd. 
Fré werd op 10 november 1942 geboren in 
de Nieuw-Neuzenpolder bij Hoek. Hij was 
de vierde van zeven. Hij had talenten, kon 
bijvoorbeeld goed tekenen, maar doorleren 
zat er niet in, en zo werd hij stratenmaker. 
Op 26 maart 1965 trouwde hij met Lenie 
den Deurwaarder. Hun werden twee doch-
ters geschonken, Lianne en Anita, en later 
twee kleinkinderen, Mike en Kim. Toen 
hij 59 was kon Fré stoppen met werken; en 
het moest ook, zijn knieën waren versleten. 
Anderen helpen bleef hij graag doen. Tot 
het niet meer kon. Nu hebben we afscheid 
van hem genomen. En daarbij 1 Korintiërs 
13 gelezen. Over de liefde.

In memoriam Cornelia Vastenhout-van 
der Hoofd
Op zondag 18 januari 2015 is overleden 
ons gemeentelid Cornelia Vastenhout-van 
der Hoofd, weduwe van Simon Abraham 
Vastenhout, in de leeftijd van 80 jaar. Op 
vrijdag 23 januari 2015 is zij, na een dienst 
van Woord en Gebed, die geleid werd door 
ds. De Lang, in Breskens begraven. Ds. De 
Lang schreef onderstaand in memoriam:
Op de rouwkaart staat het strand afgebeeld, 
een plek waar Corrie van der Hoofd graag 
kwam. Ze hield enorm van het leven en 
kon genieten van de zee en de bergen, maar 
ook van gezellige drukte, jeugd en bedrij-
vigheid. Ze werd op De Knol bij Hoek ge-
boren op 7 nov. 1934 als oudste; na haar 
kwamen haar zussen Jo en Clara, met wie 
ze altijd een goede band onderhield. Een 
grote slag was het jong overlijden van hun 
vader. In Simon Vastenhout vond ze haar 
liefde; ze trouwden op 13 juni 1957 en gin-
gen in Breskens wonen. Dat werd de plek 
waar Corrie met hart en ziel mee verbon-
den raakte, en waar ze, met een onderbre-
king van drie jaar in Oostburg, 45 jaar heeft 
gewoond en gewerkt. Simon was chauffeur 
en koerier; Corrie dreef een kruideniers-
winkel. Ze kregen vier kinderen: Bob, 
Ronny, Anja en Cor. Toen ze zwanger was 
van Anja, openbaarde zich dat Corrie aan 
MS leed. Dat leverde wel grote beperkin-
gen op, maar ze sloeg zich daar met grote 
wilskracht en levenslust doorheen. Dat ze 
nog 80 heeft mogen worden vond ze ge-
weldig. In de afscheidsdienst lazen we haar 
trouwtekst: ’Zalig zij, die genodigd zijn tot 
het bruiloftsmaal van het Lam’.

In memoriam Cornelia de Blaeij
Op zaterdag 24 januari 2015 is overleden 
ons gemeentelid Cornelia de Blaeij, in de 
leeftijd van 86 jaar. Zij woonde Veerstraat 
10. De begrafenis heeft donderdag 29 ja-
nuari 2015 in besloten kring plaatsgevon-
den. 
Onverwacht werden wij opgeschrikt door 
het overlijden van Corrie de Blaeij. Vele 
jaren was zij werkzaam in het ziekenhuis 
in Terneuzen. Daarnaast en daarna was zij 
tientallen jaren de enige organiste in de 
voormalig Hervormde Gemeente; na de 
fusie met de Gereformeerde Kerk vormde 
zij samen met Jan Verberkmoes een or-
ganistenduo, dat op het laatst nog werd 
uitgebreid tot een kwartet. Tot haar over-
lijden was zij ook nog altijd ingeroosterd 
als organiste bij de weeksluitingen in ’De 
Molenhof’. Vele jaren was zij o.a. ook 
de toegewijde dirigente van het gelegen-
heidskoor dat de zangdiensten met Pasen 
en Kerst opluisterde. We hebben Corrie 

gekend als een vriendelijke en bescheiden 
vrouw, die wars was van aandacht en pu-
bliciteit voor haar persoon, wat ook moge 
blijken uit het feit dat zij ca. 1 jaar geleden 
op haar eigen verzoek in stilte als organiste 
afscheid nam van ’haar orgel’. Als kerken-
raad zien wij in grote dankbaarheid terug 
op de vele jaren waarin Corrie haar steentje 
heeft bijgedragen aan het werk voor onze 
kerk. Boven de rouwkaart stond: ’Wonen 
bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om 
te zingen voor U’ (Psalm 84a). Wij wensen 
allen die Corrie missen en verdriet hebben 
om haar heengaan, Gods troost toe.  

Collecten en giften
Aan collecten werd in januari ontvangen: 
€ 999,05 (kerk); € 918,05 (diaconie); € 
200,65 en € 171,75 (onderhoud gebouwen); 
€ 217,10 (kerk en vluchteling); € 387,24 
(Kerk in Actie / kinderen in de knel) en € 
136,25 (oudejaarscollecte). Voor het ver-
jaardagfonds werd € 260,55 ontvangen.
Aan giften werd ontvangen: Mevr. A.E. de 
Jonge-Koster € 30,00 (kerk); mevr. E.C. 
Scheele-Lensen € 20,00 (bloemengroet); 
mevr. J.C. de Putter-Scheele € 10,00 (bloe-
mengroet); mevr. P.M. Bakker-de Pooter € 
10,00 (kerk); mevr. J. Bakker-Mechielsen 
€ 10,00 (bloemengroet); via bank € 100,00 
(diaconie) en via diverse personen bij het 
bezorgen van de kerststukjes, kalenders en 
dagboeken € 60,00 (diaconie). 
Hartelijk dank!

Kerstacties Oost-Europa Comité
De workshops kerstbloemschikken, waar-
aan 29 dames deelnamen, heeft € 410,00 
opgebracht. Samen met de hulp van 15 
gemeenteleden werden ook nog 120 kerst-
stukjes vervaardigd, die na aftrek van de 
kosten € 1.416,00 hebben opgebracht. Het 
OEC dankt hiervoor alle helpers en bloem-
schikkers!

Kerkblad 
Kopij voor het volgende kerkblad dient 
uiterlijk op donderdag 12 februari 2015, 
vóór 19.00 uur te worden ingeleverd op het 
adres Puntstraat 37, of via het e-mailadres: 
pgzaamslag@zeelandnet.nl. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

P. van Es, scriba
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Rozenoord
4 febr.:   voorganger ds. I.J.Nietveld.
18 febr.: RK viering.

Bij de kerkdiensten:
De uitgangscollecte is bestemd voor:
1 febr.: KiA werelddiaconaat, tevens staat 
 de mand voor de voedselbank in 
 de kerk.
8 febr.: missionair werk en kerkgroei
15 febr.: project Ujamaa

Agenda:
Voor deze periode staan geen nieuwe acti-
viteiten gepland, in het volgende nummer 
leest u er meer.

Uit de gemeente:
We vragen ook nu, uw aandacht en gebed 
voor allen die ziek zijn of om andere reden 
steun kunnen gebruiken. 

Ophalen voor de kerkdiensten:
Hebt u vervoer nodig om naar de kerkdien-
sten te gaan, dan kunt u bellen naar onder-
staande adressen:
Voor Cadzand: Suzanne Smit, tel. 0117-
391948
voor Retranchement: Cor van Belois, tel. 
0117-391674
Voor de kerkdiensten in Rozenoord: Rie 
Barendse, tel. 0117-461465

Met een hartelijke groet namens de Zuid-
westhoek

Jos Bakker


