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Stenen in de vijver 
 

Deze zomer gaf en geeft ons allen naast vakantievertier ook veel stof 

tot nadenken. Vakantie komt van het latijn vacare ‘vrij zijn van’, 

maar dat kan helaas niet verhoeden dat het geraas van de wereld om 

ons heen gewoon blijft doorgaan, onvermoeibaar, onverstoorbaar. 

We hoorden van die tragische MH17 vlucht die nooit zijn 

bestemming bereikte. We zagen beelden van verwoesting en van 

verweesde bezittingen her en der verspreid over een desolate vlakte. 

Spullen die eens toebehoorden aan vrolijk gestemde vakantiegangers, 

jong en oud, en aan Aids-werkers op weg naar een congres. Ineens 

weet iedereen waar Oekraïne ligt en de Krim, de vliegbasis 

Eindhoven en die kazerne in Hilversum. En ook IS, voorheen Isis, 

frist onze kennis aan aardrijkskunde - en dan speciaal die van het 

Midden-Oosten – in rap tempo op. Met Prinsjesdag voor de boeg 

spreken onze daadkrachtige politici over verbieden van 

demonstraties, arresteren van mensen die de jihad ophemelen, 

paspoorten intrekken, wetten die er moeten komen en extra geld voor 

zowel defensie als binnenlandse veiligheid.  

Met zon, zee en vakantielucht nog in mijn haren denk ik dan: waar 

zijn we als mensen in vredesnaam in verzeild geraakt. En ik grijp 

terug naar een tekst van Augustinus die ik onlangs met collega’s las 

tijdens een  wandeling in de omgeving van Bergen op Zoom. Een 

tekst die ik u graag ter meditatie meegeef. 
Het zijn slechte tijden 

Het zijn moeilijke tijden 

dat zeggen de mensen tenminste. 

Laten we liever goed leven 

dan worden de tijden vanzelf goed. 

Wij zijn de tijden 

zoals wij zijn, zo zijn de tijden. 

Waarom teleurgesteld zijn? 

Waarom mopperen? 

De wereld is slecht, ja zeker slecht 

Wat is er dan zo slecht aan de wereld? 

Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht 
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en alles wat daarin is: de vissen, de vogels en de bomen ook niet, 

al die dingen zijn goed. 

Laten we dan liever goed leven 

Dan worden de tijden ook vanzelf goed 

want wij zijn de tijden 

zoals wij zijn, zijn de tijden. 

Met een hartelijke groet aan u allen,  
Ds. Irma Nietveld 

 

Zeven brieven 
 

In het vorige nummer  las u de eerste van de zeven brieven aan 

de plaatselijke gemeenten. De kerkenraad, besprak in de juli- 

vergadering tijdens een ogenblik van bezinning de brief die 

gericht was aan de ambtsdragers. 

Aan de ouderling(-kerkrentmeester) en diaken  

Ooit bent u gevraagd ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester 

te worden. Vroeg of laat hebt u ja gezegd. Het dienstboek van onze 

kerk spreekt in dit verband van roeping: ‘Gelooft u dat u in uw 

verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent 

geroepen?’  

Geroepen door de gemeente  
U bent dus door de gemeente gekozen, door de gemeenschap van 

broeders en zusters. Die heeft uw gaven, uw inzet en uw trouw 

gezien. Je zou zeggen: dat is een verkiezing ‘van onderop’. De kerk 

is geen democratie maar wel volk van God dat in vrijheid keuzes 

maakt en in vrijheid mensen verkiest tot ambtsdragers.  

Omdat de gemeente u heeft gekozen, bent u ook in het midden van 

de gemeente bevestigd. Zo werd zichtbaar dat u dit ambt werd 

toevertrouwd. Toevertrouwen is een mooi woord. Zonder ver-

trouwen kunt u uw werk niet doen. Vertrouwen is kostbaar in een tijd 

van wantrouwen en een afrekencultuur. De christelijke gemeente is 

in dit opzicht geroepen een tegencultuur te vormen. Toevertrouwen 

is een daad, het is iets actiefs, het geeft ruimte, het is royaal en 

loyaal. U als ambtsdrager mag dit als een steun zien. Tegelijk is er de 

stimulans dit vertrouwen niet te beschamen.  
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Geroepen door God  

Een verkiezing gebeurt door de gemeente, ‘van onderaf’. Tegelijk is 

het ook een verkiezing ‘van bovenaf’ Daarom klinkt het: ‘door God 

zelf geroepen’. Ik hoor ambtsdragers zeggen: ‘dat is wel erg 

hoogdravend, ik word gevraagd en dan doe ik het, maak er niet meer 

van’. Bescheidenheid is goed, maar als we de roeping door God 

schrappen, dan wordt de kerk menselijk, al te menselijk. Die roeping 

zet ambtsdragers echt niet op een voetstuk. Immers, de hele 

gemeente wordt door God geroepen, zoals blijkt uit brief 1 waar over 

het ambt van alle gelovigen is gesproken. God roept echter ook een 

aantal mensen voor een bijzondere dienst. Omdat het om een dienst 

gaat, heeft het niets met een voetstuk te maken. Wel is het een dienst 

in Gods naam. Dat geeft vrijmoedigheid en vertrouwen. Zoals een 

ouderling het me onlangs zei: ‘Dit werk doe ik omdat God het van 

me vraagt. Ik geloof dat Hij me er ook steeds de kracht voor zal 

geven’.  

Continuïteit  

In de rest van deze brief wil ik over uw ambtswerk een aantal 

opmerkingen maken. In de eerste plaats dat u dat doet voor minimaal 

vier jaar. Er gaan stemmen op om die vier jaar los te laten. Dat vind 

ik geen goed idee. De kerk heeft mensen nodig die zich voor langere 

tijd aan een ‘dienst’ willen binden. Spontane actie is goed, maar ook 

continuïteit is nodig. Bij een ambt hoort die con-tinuïteit. Alleen zo 

ben u als ambtsdrager herkenbaar voor de gemeente en kan er sprake 

zijn van vertrouwen. Alleen zo groeit u in het werk en leert met de 

andere ambtsdragers wat het betekent om ‘toe te zien’ op de 

gemeente. Alleen zo krijgt verantwoordelijkheid dragen inhoud. 

Gelukkig zijn er steeds weer mensen, waaronder u, bereid zich voor 

een langere tijd te binden.  

Slijten  
In de tweede plaats iets over de ervaring met het werk. In het rondje 

dat ik samen met anderen deed langs kerkenraden hoorden we veel 

ambtsdragers met voldoening spreken over hun werk. Voor 

ouderlingen zit dat vaak in het bezoekwerk. Voor diakenen in het 

verlenen van materiële steun. Voor ouderling-kerkrentmeesters in de 



7 

 

zorg voor bijvoorbeeld het kerkgebouw. Regelmatig hoorden we 

over de samenhorigheid in een kerkenraad en het goede gevoel dat je 

het samen doet. Tegelijk is ons opnieuw gebleken dat het geen 

gemakkelijk werk is. Je kunt er aan slijten. Het kost veel tijd. Soms 

gaat dat ten koste van de tijd die je graag in je gezin zou doormaken. 

Bovendien is een kerkenraadsvergadering niet altijd een avondje uit. 

Er komt van alles op je af. Soms heb je het gevoel dat je het nooit 

goed doet. Soms kunnen er in een kerkenraad zelf spanningen 

ontstaan. Misschien voel je persoonlijk de druk van het ledenverlies 

van de gemeente. Misschien lig je ’s nachts wakker van de 

vergadering die je net hebt meegemaakt. Het is goed om dit naar 

elkaar uit te spreken. Het is ook goed om te benoemen dat het werk 

soms een offer is. Een offer kan zeer doen, maar je brengt het wel uit 

liefde tot God en de gemeente. Ons werk wordt uiteindelijk niet 

afgemeten aan het succes of ons welbevinden. Waar het uiteindelijk 

om gaat is de liefde.  

Meerwaarde  

Ten derde nog dit: als ambtsdrager ben je ouderling, diaken of 

ouderling-kerkrentmeester. Wij hoorden in onze gesprekken met de 

gemeenten, dat velen het als een meerwaarde ervaren hun werk voor 

de kerk te doen juist als ambtsdrager. In ons kerkelijk spraakgebruik 

kennen we de uitdrukking ‘gedragen door het ambt’. We merken dat 

dit vooral bij ouderlingen in het pastoraat een rol speelt. Je komt bij 

mensen over de vloer als ouderling, en niet zomaar als privépersoon. 

De ander weet dat persoonlijke zaken veilig zijn vanwege je belofte 

tot geheimhouding. Je spreekt een gebed uit of leest uit de Bijbel, 

wat je misschien los van je ambt niet zo gemakkelijk zou dur-ven.  

Ook voor de ouderling-kerkrentmeesters is deze meerwaarde er. Je 

bent heel nuchter bezig met financiën. Dat je dat als ambtsdrager 

doet, maakt duidelijk dat ook dit een echte dienst is aan God en de 

gemeente. Geld zingt niet los van geloof, hoop en liefde. En daarom 

weekt de ouderling-kerkrentmeester niet los van de roeping van de 

kerkenraad om geestelijk leiding te geven.  

Dat geldt eveneens voor de diaken. Je doet dit vanuit de dienst aan de 

tafel van de Heer. Diaken zijn is meer dan geld voor goede doelen bij 
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elkaar halen. Je weet je ingeschakeld in het werk van de 

barmhartigheid, in navolging van Christus. Je doet een appel op 

gemeenteleden in Christus’ naam. En ook al is die meerwaarde niet 

altijd exact op een noemer te brengen, hij is er wel.  

Ik wens u Gods genade toe. 

Ds. A. Plaisier 

 

Bloemendienst 
 

Retranchement 

In Retranchement gingen de bloemen, ter gelegenheid van hun 

verjaardag, naar:  mevrouw Risseeuw-le Clerq en mevrouw Faas-van 

de Walle.  

Sluis 

De zomer is weer snel voorbij gegaan, de kinderen zijn weer naar 

school en ieder  

hoopt op een mooie nazomer zonder al teveel nattigheid en kou.De 

laatste maanden zijn de bloemen naar onderstaande mensen gebracht: 

Mevr. Hoste, Mevr. van Haneghem en mevr. Delnad-Tas. 

We hebben verschillende giften gekregen te weten, 2 x 5 Euro en 

100 Eurowaarvoor onze hartelijke dank..Wij wensen ieder een fijne 

tijd toe en  als er iets te melden valt horen we het graag. Een 

hartelijke groet van de dames van de Bloemendienst,  
Rie de Smit, Jo van Deursen, Lotty den Decker, Leny Jansen en Nelly Vercruijsse  

 

Verjaardagen 
 

Mevr J.E. van Cruijningen - Dekker IJZENDIJKE 6 sept 1930 

Dhr J. Boersma SLUIS 8 sept 1930 

Dhr H.M. van der Nol HENGELO  12 sept 1929 

Dhr J.J. Visser CADZAND 16 sept 1934 

Mevr M.A. Goossen - Eversdijk SLUIS 17 sept 1926 

Mevr S.J. Boerdam - Butler SLUIS 24 sept 1924 

Mevr J.M. Frijmann - de Die SLUIS 10 okt 1926 
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Dhr H. de Ruijter SLUIS 11 okt 1931 

Mevr E.P. Krijnen - Dierkx SLUIS 11 okt 1929 

Dhr P.J. Bodderij SLUIS 12 okt 1929 

Mevr M.N. Basting OOSTBURG 13 okt 1923 

Mevr L.A. du Fossé - Nieskens SLUIS 18 okt 1930 

Mevr M.F. Haartsen - Glijnis SLUIS 18 okt 1921 

Dhr P.W. van Akker CADZAND 29 okt 1926 

MevrJ.L. Quaak - Maas SLUIS 1 nov 1924 
 

 

50 jaar Duitse diensten in Cadzand 

 
In de zomervakantie hangen op veel plaatsen in West Zeeuws-

Vlaanderen aanplakbiljetten voor de Duitstalige kerkdiensten voor 

vakantiegasten. Een blauw kruis met een gestileerde zon staat voor 

de Duitse kerkdiensten voor vakantiegangers die door de 

Evangelishe Kirche Deutschland (EKD) ook in andere Nederlandse 

vakantieoorden georganiseerd worden. In de Protestantse kerk in 

Cadzand worden deze diensten nu al 50 jaar 

gehouden. 

In 1964 werd begonnen met een paasdienst 

georganiseerd door de daartoe opgerichte 

Interkerkelijke Recreatiecommissie West 

Zeeuws -Vlaanderen. Tot op heden wordt elk 

jaar met Pasen een drukbezochte duitstalige 

Paasdienst gevierd. Naast de dienst met Pasen 

is er tijdens het vakantieseizoen in juli en 

augustus iedere zondag om 11.00 uur een 

Duitstalige  dienst in de kerk van Cadzand.  De kerk wordt daarvoor 

beschikbaar gesteld door de protestantse gemeente Zuidwesthoek.. 

Hoewel de kerkdiensten door de EKD aangeboden worden, zijn ze 

ook toegankelijk voor mensen van andere kerkgenootschappen. Van 

deze gelegenheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. Zo’n 40 tot 80 
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vakantiegangers komen samen. De kerkdiensten volgen een 

eenvoudige liturgie en nemen vaak vakantieervaringen in de dienst 

en de preek op. Vaak wordt ook een eigen kindernevendienst 

aangeboden. Aansluitend aan de dienst nodigt de Zuidwesthoek de 

kerkgangers uit voor koffie of thee in het nabij gelegen gebouw ’t 

Zwin. 

Op zondag 31 augustus werd het 50-jarig jubileum gevierd met een 

gezamenlijke diens in de kerk van Cadzand. De dienst werd geleid 

door dominee Nietveld en pfarrer Noeske. Na afloop werd 

gezamenlijk koffie gedronken en was er een feestelijke traktatie in 

het Zwingebouw. 

Juf Wil is echt super chill !! 

Dit is het refrein van een lied waarmee de kinderen  van OBS  

J.H. van Dale op 8 juli afscheid namen van juf Wil Prins. Na 

ruim 44 jaar voor de klas gestaan te hebben,ging zij met 

pensioen. Een groots afscheid waarbij je je afvraagt wie er in 

Sluis eigenlijk niet bij juf Wil in de klas heeft gezeten. 

Een druk bezochte receptie die vooraf werd gegaan door een 

flitsende disco voor leerlingen van alle groepen, meesters, juffen en 

enkele genodigden waarbij het dak nog maar net op het gebouw 

bleef.  Hoogtepunt was de uitreiking van een Koninklijke 

onderscheiding door burgemeester Annemiek Jetten van Sluis 

waarmee Wil Prins werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Wil kreeg die onderscheiding  voor de ruim 44  jaar die ze in 

het onderwijs heeft gewerkt. Tijdens die periode liep ze niet weg 

voor moeilijke taken, vertelde burgemeester 

Annemiek Jetten, die  een ook voor de 

kinderen goed te begrijpen toespraak hield. 

Crisissituaties, fusies, waarnemerschappen: 

Wil nam haar verantwoordelijkheid en leidde 

alles in goede banen. Juf Wil begon haar 

loopbaan op kleuterscholen op Walcheren en 

kwam daarna naar Sluis. Daar werkte ze bij 
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kleuterschool De Bezige Bijtjes, basisschool De Poorte en op haar 

huidige school. Maar ze deed veel meer. Ze was ook actief als 

collectant, bij zangkoor Soli, bij het Oranjecomité, bij het 

Sinterklaascomité en als bestuurslid van de Stichting Kids, die 

voorzieningen voor jongeren uit Sluis realiseert. En natuurlijk niet in 

de laatste plaats als diaken van eerst de hervormde gemeente in Sluis 

en later de protestantse gemeente Zuidwesthoek.  

Ook hier heeft weer elk nadeel zijn voordeel: De basisschool ziet juf 

Wil vertrekken; de Zuidwesthoek ziet een diaken komen die nog 

meer tijd aan de Zuidwesthoek gaat besteden! Vanaf deze plaats onze 

hartelijke felicitaties met je onderscheiding en alle goeds gewenst 

voor de nieuwe periode in je leven. 
Hil Bos 

 

Uit de kerkenraad 

 
In de vakantieperiode heeft de kerkenraad toch een keer vergaderd 

omdat er een aantal spoedeisende zaken aan de orde waren.   

De kerkenraad gaf toestemming aan diaconie en kerkrentmeesters 

een klein stukje grond aan de Nederherenweg in Sint Anna ter 

Muiden te verkopen. Hoewel het beleid is dat de Zuidwesthoek geen 

grond verkoopt meenden we hier om sociale redenen vanaf te moeten 

wijken. Het Regionaal College voor beheers - en 

bestuursaangelegenheden (RCBB)  van de PKN kon ook akkoord 

gaan met dit besluit. 

Ook gaf de kerkenraad, overeenkomstig met wat de Kerkorde 

voorschrijft, het College van Kerkrentmeesters toestemming om  het 

proces  rond de verkoop van het kerkgebouw in Retranchement voor 

de overheidsrechter te voeren dan wel een overeenkomst te sluiten 

om dit geschil op te lossen. Het CvK wordt juridisch bijgestaan door 

advocaten uit Middelburg  en geadviseerd door het RCBB. 

De begrotingen van Kerkrentmeesters en diaconie, die vanaf 2014 

volgens de voorschriften van de landelijke PKN worden opgesteld, 

werden goedgekeurd.  
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Op 7 september is de startzondag. Aansluitend aan de kerkdienst in 

Sluis is er dan een gezamenlijke lunch met gemeenteleden. 

Op verzoeken voor preekvoorziening voor het jaar 2015 zijn tot 

dusver nog te weinig reacties binnengekomen. Het aantrekken van 

gastpredikanten wordt (en dat geldt ook voor andere gemeenten) 

steeds moeilijker. Voor de Zuidwesthoek speelt hierbij ook een 

belangrijke rol dat gastpredikanten meestal ver moeten reizen. U 

kunt ons helpen door uw suggesties voor nieuwe gastpredikanten 

kenbaar te maken bij  ouderling-kerkrentmeester Joop Dees. 

Omdat de kerkenraad formeel ook een vice-voorzitter dient te 

hebben, werd besloten de predikant in deze functie te benoemen. 

Let u  het komend seizoen op de TV-uitzending ‘Tussen kunst en 

kitsch’ die vanuit Middelburg wordt uitgezonden. Diaken Wil Prins 

zal daarbij aanwezig zijn. De kerkenraad gaf toestemming enkele 

antieke  voorwerpen uit onze kerken te laten taxeren. 

Diaken Nellie Spierenburg gaat de bloemendienst Cadzand 

versterken. 

Wat de kerkdiensten betreft 

kunnen we terugkijken op 

enkele goede  

vakantiemaanden waarin 

we als kerkelijke gemeente 

veel gasten mochten 

ontvangen. We hoorden 

veel waardering voor onze 

kerkdiensten en voor ons 

mooie kerkgebouw in 

Cadzand en vooral ook voor de ontmoeting na de dienst in het 

Zwingebouw. Ook de twee kerkdiensten waarin werd voorgegaan en 

die waren voorbereid door gemeenteleden werden goed ontvangen.  

De muzikale inbreng van Dick en Corine Buijze  bij een van deze 

diensten werd zeer op prijs gesteld.  

We hopen op weer een goede  start van onze activiteiten in 

september. 
Hil Bos 
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Bedankt! 
 

Anneke de Jong laat weten dat zij deze zomer een hele goede 

vakantieperiode bij ons heeft mogen doorbrengen.  Zij is blij met de 

vele goede contacten die zij hier in die periode  met leden van onze 

gemeente heeft gehad. Na het overlijden van Meindert de Jong in 

januari van dit jaar was dit  voor haar weer de eerste keer dat zij naar 

Zeeuws Vlaanderen kwam. Wij hopen haar in de vakantie,  volgend 

jaar, weer in onze gemeente te mogen verwelkomen. 

De verkoop van de CD ‘Preken met noten’ met solo orgelopnames 

van Meindert de Jong en opnames van het herdenkingsconcert van 

19 januari 2014 in de OLV Basiliek in Zwolle was een succes. Heeft 

u de verkoop gemist? Dan kunt u  alsnog de  CD  aanschaffen op 

www.zingenonderdepeperbus.nl.  
 

Vrijwilligers gevraagd 
 

Webmaster 

Bijhouden en verder ontwikkelen van de website. 

Beamer-operator  

Het verzorgen van beamer-presentaties. Onderhoud van de beamer. 

Instructie en ondersteuning  aan kerkenraadsleden en predikant.    

Het aantal presentaties is ongeveer 6x/jaar.. 

Kerktuin 

Wilt u ook, op bijvoorbeeld een zaterdagmorgen, eens helpen de 

kerktuin “op te plussen”? Neem dan contact op met mevr. Anneke 

van Iwaarden. Zij gaat dit organiseren en bij haar zijn alle 

tuinvrijwilligers welkom!  

Administratie 

De gemeente Zuidwesthoek is met spoed op zoek naar iemand die de 

ledenadministratie ,het LRP,van onze gemeente gaat bijhouden. Dit 

ledenregistratiesysteem is van groot belang voor een goed verloop 

van allerlei activiteiten in onze gemeente zoals geldwerving voor 

generale kas, bloemendienst, aankondigingen van verjaardagen en 

http://www.zingenonderdepeperbus.nl/
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kerkbalans. Welk gemeentelid wil enkele uren  per week van zijn of 

haar tijd beschikbaar stellen voor dit werk?  Hiervoor moet u met 

een PC kunnen omgaan en enige basiservaring met  Excel hebben. U 

wordt ingewerkt en gaat nauw samenwerken met onze scriba. 

 

Collecten 
Collecteopbrengsten  mei-juni-juli 2014 
 
  Kerk Diaconie  
mei 2014 Sluis € 14,-- € 14,20  
 Sint Anna 81,85 85,70  
 Cadzand 84,35 71,45  
Juni 2014 Sluis 38,60 40,10  
 Cadzand 342,70 274,80  

Juli 2014 Sluis 61,30 61,70  
 Cadzand 154,35 115,35  
     
 
Opbrengst uitgangscollectes: 

 
11 mei Kerk in Actie € 57,20 
18 mei Stichting Geever 96,70 
25 mei Lilianefonds 181,25 
1 juni Voedselbank 114,02 
8 juni Pinkster zendingscollecte 196,85 
15 juni Kerk in Actie 103,75 
22 juni Giftenadvies Noodhulp 123,20 
6 juli Onderhoud gebouwen 126,70 
13 juli Onderhoud gebouwen 157,20 
20 juli P.I.T. 74,70 

 

De collectes gehouden tijdens de diensten in Rozenoord hebben in de 

afgelopen maanden € 115,30 opgebracht 
Wil Prins 
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Collectedoelen   

 
7 september: Zonnebloem 

De Zonnebloem brengt mensen dichter bij elkaar. Al meer dan 60 

jaar! We zijn een vrijwilligersorganisatie die activiteiten en 

huisbezoeken organiseert voor fysiek 

beperkten. Met bijna 42.000 

vrijwilligers, verspreid over heel 

Nederland, bieden we een sociaal 

netwerk dat van grote waarde is voor de 

Nederlandse samenleving 

De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie en wordt 

helemaal door vrijwilligers bestuurd.  

14 september 

Missionair werk en Kerkgroei. 

Ruim twee jaar is hij nu verbonden aan “Kerk op de Kop”. 

Pioniersplek van de Protestantse Kerk op de Rotterdamse Kop van 

Zuid. Hendrik Klaver en zijn vrouw Mavis begonnen daar met niets. 

“We zochten de mensen op, legden contacten, bouwden relaties. 

Vervolgens ontwikkelden we activiteiten die passen bij hun 

behoeften. Samen vormen we een christelijke gemeenschap die zorgt 

voor meer verbinding tussen de mensen in de wijk. Zij mogen weten 

dat er een plek is die aansluit bij hun leefwereld en waar ze kennis 

kunnen maken met het christelijk geloof. 

Meer informatie op www.pkn.nl/steunons 

21 september. 

Opkomen voor vrede en gerechtigheid. 

Tijdens de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk 

uw aandacht voor het vredeswerk van PAX en Kerk 

in Actie. In Syrië helpt Pax, gesteund door de 

Protestantse Kerk, actiegroepen van burgers. Zij 

maken radio uitzendingen, geven kranten uit of 

organiseren onderwijs. Dat is nodig, want veel 

scholen zijn gedurende de drie jaar voortdurende 

strijd vernield of worden gebruikt als onderkomen 

http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/activiteiten-vakanties/activiteiten-en-evenementen
http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/activiteiten-vakanties/bezoekwerk-van-de-zonnebloem
http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/doe-nu-mee/vrijwilligerswerk-via-de-zonnebloem
http://www.pkn.nl/steunons
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voor vluchtelingen. In Aleppo kunnen dankzij dit burgerinitiatief 350 

kinderen weer naar school. In Nederland komen gevluchte kinderen 

vaak eerst terecht in de grensgevangenis. En dat terwijl ze al zo 

getraumatiseerd zijn. Onder het motto “Geen kind in de cel” probeert 

Kerk in Actie, samen met ander organisaties, dit te voorkomen. 

28 september. 

Collecte JOP. 

Je bent jong en je gelooft..... 

“ Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is het 

verlangen van JOP, Jeugdorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Daarom wil JOP 

missionair present zijn in de jeugdcultuur. 

Jongerenwerker Martijn Ouwerkerk in 

Zaandam. Hij is aanwezig bij de jeugd. Aan 

de hand van een online game is hij gestart met een nieuwe manier 

om vanuit de kerk met jongeren in contact te komen. De online game 

daagt jongeren uit om dagelijks met geloofsvragen bezig te zijn. 

Martijn begeleidt de jongeren en wil samen met hen ontdekken hoe 

God een rol speelt in hun levensverhaal. De Protestantse Kerk hoopt 

dankzij uw steun nog meer van deze missionaire jongerenplekken te 

kunnen ondersteunen. 

5 oktober. 

Dienst met VEG. Collectedoel nog niet bekend. 

12 oktober. 

Collecte Protestantse Kerk.  Kerk en Israël. 

Vorige zondag was Israëlzondag. Op deze 

zondag geven we, meer dan anders, uiting aan 

onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid 

met het volk Israël. De kern van het werk van 

Kerk en Israël is: mensen in de kerk bij de 

Joodse wortels van hen geloof brengen. Maar 

ook: met elkaar in gesprek komen en blijven. 

Dat doen we als kerk zowel in Nederland als in 

Israel. 

In Nederland rusten we predikanten en 
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gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In 

Israël wordt bv. Het werk van Nes Ammin, de internationale 

christelijke nederzetting gesteund. 

19 oktober. 

Collecte voor het werelddiaconaat. Afwezige vaders. 

Nepal is een prachtig land, maar kent ook een harde werkelijkheid. 

In het heuvelachtige verre westen brengt de landbouw onvoldoende 

op om alle monden te kunnen voeden. De mannen werken vaak ver 

weg in India, waardoor de vrouwen het met hun kinderen alleen 

moeten zien te redden. Partner UMN traint de moeders om 

zelfvoorzienend te worden. Bijvoorbeeld door het fokken van geiten. 

Ook geeft UMN gezondheidsvoorlichting. Want wanneer de mannen 

uit India terugkeren, zijn vele van hen HIV besmet met alle gevolgen 

van dien. UMN zorgt dat deze ziekte bespreekbaar wordt en dat 

families weten hoe ze hier mee om moeten gaan. 

26 oktober. 

Collecte Rondom Hervormingsdag: Samen de uitdaging aangaan  

De landelijke collecte ‘Rondom Hervormingsdag’ is bestemd voor 

het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de synode 

worden zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk 

als geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en werken 

van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en neemt ter hand 

wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. In een 

veranderende samenleving, die steeds verder individualiseert, is het 

belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de christelijke 

geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft 

daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over de 

oecumenische relaties van de kerk, zodat wij als christenen 

wereldwijd verbonden zijn en blijven. Dit synodale werk is mogelijk 

dankzij de opbrengst van de collecte. 

2 november. 

Kerk in Actie. Najaarszendingsweek. Dominees in 

wording 

Opleiding Theologie Zambia: Van kerken die 

leeglopen, is in Afrika geen sprake. Het aantal actieve 



18 

 

christenen groeit met de dag, maar goed opgeleide predikanten zijn 

schaars. Hermen en Johanneke 

Kroesbergen, uitgezonden namens Kerk in Actie, geven les op de 

theologische universiteit van de Reformed Church of Zambia. De 

tachtig studenten komen uit zeven landen in Zuidoost-Afrika. “We 

stimuleren hen te geloven op hun eigen, Afrikaanse manier.” 

9 november. 

Nog niet bekend 

16 november. 

Kerk in actie.  Binnenlands diakonaat; Een goede buur. 

Bestrijding sociaal isolement. 

Zelfs, of misschien wel juist in een dichtbevolkt land 

als Nederland, zijn veel mensen eenzaam. Niet 

iedereen die daadwerkelijk hulp nodig heeft, kan 

terugvallen op vrienden of familie. Kerk in Actie steunt verschillende 

projecten die sociaal isolement tegengaan. Zoals het Burennetwerk 

Amsterdam, Het Vakantiebureau en SchuldHulpMaatjes. 

Wil Prins 

 

Agenda 

 

Startzondag 
Zondag 7 december is de Startzondag 2014.  

Thema van de dienst zal zijn ‘een uitgestoken hand’. Dit sluit aan bij 

het landelijke jaarthema 2014-215: ‘Met hart en ziel – Vieren en 

verbinden’. Jezus heeft gezegd: Waar twee of drie in Mijn naam bij 

elkaar zijn, ben Ik zelf in hun midden. Twee of drie zijn kennelijk al 

genoeg voor een kerk.. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is. 

Dat is wat ons verbindt. Dat is de kern van wat we doen, in welke 

vorm dan ook!  

Na de kerkdienst ontmoeten we elkaar zoals gebruikelijk bij een 

kopje koffie of thee. In onze gemeente een belangrijk en verbindend 

moment! Het boekje Vorming&Toerusting 2014-2015 ligt klaar voor 

belangstellenden. In dit boekje vindt u activiteiten die voor en door 

de plaatselijke kerken worden georganiseerd. Ook de filmavonden in 
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ons Zwingebouw zijn daarin opgenomen. Wat u er niet in aantreft is 

onze gesprekskring, omdat dit een activiteit is binnen onze eigen 

gemeente.  Deelnemers aan deze groep willen u er vast over vertellen 

en wie weet spreekt het ook u aan! Op 16 september maakt de 

gesprekskring een uitstap naar Brugge, waar we de documentaite 

‘Jeruzalem, stad van Joden, Christenen en Moslims’ gaan bekijken. 

Mocht u meewillen, meldt u dan aan bij de predikant (tot uiterlijk 12 

september). En: heeft u wensen of ideeen voor een gemeente 

activiteit komend jaar, dan is startzondag een uitstekend moment om 

dit in te brengen.   

Rond 12.00 uur ronden we deze startzondag af met een 

broodmaaltijd en een heerlijke soep. 
Ds. Irma Nietveld 

 

Shine 
14 september terugkomdienst Shine 

 

 
 

 

Filmavonden  Zuidwesthoek 2014-2015 

 
Zoals inmiddels traditie is geworden, houden we ook dit jaar 5 

filmavonden. 

De films zijn weer met zorg uitgekozen. Hieronder treft u de 

complete speellijst.    

 
14 september 

Terugkomdienst van de 

groep Shine uit Uganda. 

Tijd: 19.00u. Plaats: VEG, 

Nieuwvliet 
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Tip:  Knip deze bladzijden uit en  bewaar het ergens waar u het niet over het hoofd 

kunt zien! 

Donderdag 23 oktober:  War 

Horse, regie S. Spielberg 

(2011). Een fantastisch verhaal 

over loyaliteit, hoop en 

doorzettingsvermogen, dat zich 

afspeelt tegen de achtergrond 

van de Eerste Wereldoorlog. Het vertelt over de vriendschap tussen 

het paard Joey en zijn jonge trainer Albert en de manier waarop Joey, 

nadat hij door de oorlog van Albert gescheiden wordt, het leven van 

iedereen die hij ontmoet verandert en inspireert.  

Donderdag 27 november: Jonathan Livingston 

Seagull, regie H. Bartlett(1967), gebaseerd op 

het gelijknamige bestseller van Richard Bach en 

omlijst door de met een Grammy en Goden 

Globe onderscheiden muziek van Neil Diamond. 

Een film van een verbluffende schoonheid. We 

worden uitgedaagd om onze dromen te dromen: 

’je hebt de vrijheid jezelf te zijn, je ware ik te 

tonen, hier en nu, en niets of niemand kan je 

tegenhouden. 

Donderdag 29 januari: Hymalaya, regie Jacques Perrin en Eric 

Valli (1999). Met een adembenemend landschap als achtergrond 

vertelt Himalaya het verhaal van een concurrentiestrijd tussen een 

koppige jongeman en een trotse dorpsoudste. Regisseur Eric Valli 

kent het Dolpogebied in Nepal, vlakbij de grens met Tibet, al vele 

jaren. Hij leerde de taal en sloot er vele vriendschappen, o.a. met het 

dorpshoofd dat de rol van Tinle speelt. Onder barre omstandigheden 

werd driekwart jaar gefilmd op 5000 meter hoogte. Naast een 

spannend verhaal is 'Himalaya' ook een historisch document dat het 

leven in deze streek vastlegt voor het in deze vorm verdwijnt. 

Donderdag 26 februari: Va, Vis Deviens (“Ga, leef en wordt 

wat!”), regie R. Mihaileanu (2005). Ruim 23 eeuwen lang leefden 

enkele tienduizenden zwart Joden, de Falashas, in de bergen van 

Ethiopië. Door de hongersnood in 1984 worden velen van hen met 
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duizenden andere Afrikanen naar vluchtelingenkampen in Soedan 

gedreven. 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 evacuatievlucht. Een film over 

ontworteling en immigrant –zijn, en een pleidooi voor vrede:  de 

altijd dreigende misverstanden tussen volkeren worden gehekeld. 

Verdraagzaamheid moet beginnen tussen mensen van hetzelfde volk.  

De film werd bekroond met vele prijzen. 

Donderdag 19 maart: The Lemon Tree, regie Eran Riklis (2008). 

Salam leeft in een Palestijns dorp op de grond van de Westelijke 

Jordaanoever met Israël. Sinds de dood van haar man leeft ze van de 

bescheiden opbrengst van haar citroenbomen. Wanneer de 

Israëlische minister van defensie haar buurman wordt, eist de 

geheime dienst dat de citroenbomen om veiligheidsredenen 

verdwijnen. Salma besluit met de hulp van haar advocaat de zaak 

voor het Israëlische Hooggerechtshof te brengen. En onverwacht 

krijgt ze een bondgenoot in haar strijd, de vrouw van de minister… 

De avonden worden gehouden in ’t Zwingebouw aan de 

Prinsestaat te Cadzand.  De toegang is gratis.  Maar…… Er staat 

een bus voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Voor het 

eerst zijn wij dit jaar namelijk verplicht auteursrechten af te 

dragen voor het vertonen van films . Inloop vanaf 19.00 uur 

waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na 

afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.  

 

Cluster 
 

21 september: gezamenlijke startzondag 

Het thema van startzondag dit jaar is “Met hart en ziel………vieren 

en verbinden”. Als er één thema goed past bij wat we gaan doen op 

21 september is het dit. De gemeenten van de Protestantse Kerk in 

West Zeeuws-Vlaanderen gaan de startzondag namelijk samen 

vieren en trekken daarvoor alles uit de kast. In de dienst levert elke 

gemeente een bijdrage met iets kenmerkends van de eigen gemeente. 
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Zo leren de gemeenteleden de pareltjes uit de verschillende 

gemeenten kennen. De lezing is uit Genesis 11, het verhaal van de 

roeping van Abraham. Na de dienst blijven de gemeenten bijeen om 

de verbondenheid te vieren. Er is koffie en iets lekkers. Intussen gaan 

de kinderen broodjes bakken voor de lunch. Daarna is er  een 

maaltijd en vervolgens een programma rond het thema “vieren en 

verbinden”. 

Samen vieren in Oostburg: 

Startzondag wordt in West Zeeuws-Vlaanderen gehouden op 21 

september, in de Kerkpleinkerk in Oostburg, aanvang 10.00 uur. 

Neem vooral ook eens iemand mee, die al lange tijd niet meer in de 

kerk geweest is, want misschien slaat de vonk opnieuw over. 

Tijdens het middagprogramma gaan de kinderen de stad Haran 

bouwen van dozen en die beschilderen.  

Wereldwijd verbonden 

In de kerk maken we een muzikale wereldreis om al zingend en 

oefenend de verbondenheid met christenen uit de hele wereld te 

ervaren en te vieren.  

Eind dit jaar wordt Hanna Wapenaar door Kerk in Actie uitgezonden 

naar het Ujamaacentre in Zuid-Afrika. Onze classis is al vier jaar 

betrokken bij het werk van dit centrum en daarom zal Hanna aan 

onze classis worden verbonden. Zij viert deze dag met ons mee, ter 

kennismaking en zal zichzelf en het werk dat zij gaat doen 

introduceren. 

Abraham richtte tijdens zijn reis gedenktekens op, telkens wanneer 

hij ervaarde dat God ook op die plek was. We verdiepen ons deze 

middag in gedenktekens die voor òns waarde hebben. Na de pauze 

beginnen we aan de slotviering, waarin verschillende mensen zullen 

worden geïnterviewd over de reis die zij letterlijk of figuurlijk 

maakten. Er is ook een korte presentatie van de reis, waaraan 

gemeenteleden uit de clustergemeenten in het voorjaar van 2015 

kunnen deelnemen. Om 16.00 uur beginnen we met opruimen. Zie de 

poster in de kerk en op kerkelijke gebouwen voor het precieze 

programma van de dag. 
Cluster West Zeeuws Vlaanderen 
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STARTZONDAG 

van de gemeenten van de Protestantse Kerk 

in West Zeeuws-Vlaanderen 

21 september 2014 

Kerkpleinkerk, Kerkplein 1, Oostburg 

 

“MET HART EN ZIEL……… 

VIEREN EN VERBINDEN” 
 

10.00 – 11.00  KERKDIENST, met inbreng van alle gemeenten 

n.a.v. Genesis 11: “Geroepen worden” 

 

11.00 – 12.00  Ontmoeting rond koffie en thee.  

       In die tijd bakken de kinderen broodjes voor de 

lunch 

 

12.00 -  13.00  Maaltijd, soep met broodjes 

 

13.00 – 16.00  GEZAMENLIJK PROGRAMMA, dat bestaat uit 

 

13.00 -13.30  “Zingen met partnerkerken”, muzikale wereldreis 

met liederen, vertaald in het Nederlands. 

 

13.30 – 14.00  “Wereldwijd verbonden” kennismaken met 

theologe voor  het Ujamaa centre in Zuid-Afrika 

 

14.00 – 14.45 Gedenktekens, langs onze levensweg naar 

analogie van Abraham. 

 

Kinderen bouwen de stad Haran van dozen en beschilderen die. 

 

14.45 – 15.15  Pauze 

 

15.15 – 16.00  Slotviering, met korte interviews met reizigers, 

gedichten, liederen en gebeden. 
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Mudekunsten op Open Monumentendag 2014           
 

13 september Sint Anna ter Muiden 

De Kunstkring Sint-Anna ter Muiden heeft een gevarieerd 

programma voor de Mudekunsten 2014 samengesteld. De 

Mudekunsten staan voor een speelse wijze waarop  

Open Monumentendag gevierd wordt. Meer in een kunstzinnig jasje 

gestoken. 

Op de nationale monumentendag op zaterdag 13 september wordt de 

aandacht verdeeld over de rijke geschiedenis van Sint-Anna en 

eigentijdse kunsten. Het jaarthema ‘Op reis’ zet de kunstenaars aan 

het denken. De bezoekers zullen hun verbeeldingskracht delen of 

wellicht ook niet. Na de vakantiezwerftochten is de reis naar Sint-

Anna ter Muiden geen afstand meer. Er kunnen dus veel mensen 

verwacht worden. De dag ziet er als volgt uit:  

Cees Hamelink bespeelt het unieke Knipscheerorgel voor de vroege 

vogels.  

10.30u tot 11.00 u. Vrij entree 

Een deskundige gids neemt de bezoekers mee op de historische 

rondwandeling door Sint-Anna ter Muiden. Torenbeklimming en 

kerkbezichtiging zijn onderdeel van de excursie. Aanvang 11.30 u. 

Entree € 2,50. 

De kunstmarkt wordt gehouden op de kerkweide van de Ned. 

Hervormde kerk. Een diversiteit aan kunst wordt getoond. Enige 

kunstenaars zullen hun werk demonstreren. Tijden: 11.00 u – 17.00 

u. Vrij entree. 

Het middagprogramma wordt geopend door twee dichters op reis: 

Jorien Brugmans (bekend van de zomerexpositie Dijken van Wijven) 

en Ron Frinks (dichterscollectief).  Aanvang 13.30 uur. Entree € 5,--. 

Het Levantijns Orkest o.l.v. Frank Leenhouts verzorgt het 

middagconcert. 

Het ensemble geniet bekendheid om de vertolking van liederen uit de 

vroegere Osmaanse gebieden met het accent op het Sefardische lied. 

Tevens wordt 
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het Turks klassiek repertoire ten gehore gebracht. Aanvang: 15. 00 

uur. Entree € 5,--. 

Voor fietsers ook goed nieuws. Twee routes lopen dwars door de 

geschiedenis rond Sint Anna ter Muiden. Een route Noord en een 

route Zuid. Elk ongeveer 30 km. Begin- en eindpunt de Ned. 

Hervormde kerk. Kosten per route € 3.- 

Meer informatie over optredens, aanvangstijden en entreeprijzen op 

onze 

Website: www. kunstkringsintanna.nl 

Locatie: Ned. Hervormde kerk, Nederherenweg 1 Sint-Anna ter 

Muiden 

Zaterdag 13 september, 10.30 u – 17. 00u 
Kunstkring Sint Anna 

 

 

Brief van Tiffany 
 

De diaconie van de Zuidwesthoek heeft een bijdrage gegeven aan de 

reis van Tiffany naar Kenia. In een brief geeft Tiffany informatie 

over het doel van haar reis en de organisatie. 

 
Beste lezers, 

Bijna is het zover. Over enkele  maanden reis ik samen met 29 

andere Pabostudenten, vanuit geheel Nederland, en de stichting 

Edukans naar het ontwikkelingsland Kenia om daar mee te werken 

aan beter onderwijs. Wat doet Edukans? Zij zorgen voor goed 

onderwijs, zodat kinderen hun school afmaken en daar alle 

vaardigheden leren die ze nodig hebben in de toekomst. Wereldwijd 

gaan er 61 miljoen kinderen niet naar school. Van alle kinderen die 

wel naar school gaan stoppen 120 miljoen leerlingen te vroeg met 

school. De 130 miljoen kinderen die wel naar school gaan leren hier 

veel te weinig omdat het onderwijs slecht is! Terwijl onderwijs het 

belangrijkste wapen is tegen armoede. Ieder kind op de wereld heeft 

recht op onderwijs. Op school leer je lezen, schrijven en rekenen. 

Maar school is zoveel meer. Je leert voor jezelf opkomen, zelf 
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nadenken en keuzes maken. Dankzij onderwijs weet je dat je net zo 

goed meetelt als ieder ander. Op school bouw je aan je toekomst, je 

kunt iets worden en je dromen waarmaken.  

Edukans heeft in verschillende ontwikkelingslanden projecten lopen. 

Het project dat ik zal bezoeken tijdens mijn reis is Dupoto-e-Maa – 

'Maasai naar school'. De Maasai bevolkingsgroep zijn voornamelijk 

agrariërs en afhankelijk van de landbouw. In deze gemeenschap 

wordt weinig geïnvesteerd in goed basisonderwijs. Veel Maasai 

kinderen in dit gebied gaan niet of nauwelijks naar school vanwege: 

de afstand tot school, het geringe belang dat ouders aan onderwijs 

hechten, het op zeer vroege leeftijd uithuwelijken van meisjes, het 

moeten hoeden van vee en het moeten verrichten van huishoudelijke 

taken, zoals het halen van brandhout.  

Het project richt zich op 20 bestaande basisscholen in Kajiado, een 

plaats ten zuiden van Nairobi, en focust op de kinderen, leraren, 

ouders, schoolorganisaties, en de gemeenschappen rondom deze 

scholen. Met name bewustmaking van het recht van elk kind op 

kwalitatief goed onderwijs en het belang van onderwijs voor een 

beter leven, staan centraal. Het streven is dat een groot aantal van 

deze kinderen en jongeren in het gebied vervolgens naar school gaan 

en de school ook daadwerkelijk afmaken en doorstromen naar het 

voortgezet onderwijs 

Dupoto-e-Maa wil dat in 2015 tweeduizend Maasai kinderen die nu 

niet naar school gaan, toegang krijgen tot goed onderwijs op 20 

scholen in de regio. Het is dan ook belangrijk dat leraren goed 

onderwijs bieden en de scholen een goed schoolmanagement hebben. 

Naast het bezoeken van dit project zal ik aanwezig zijn op een 

basisschool in Machakos om daar les te geven. Op de basisschool 

word ik gekoppeld aan een lokale Pabostudent. Zij zijn bekend met 

het frontaal lesgeven en kennen onze manier van coöperatief werken 

totaal niet. Wij als Nederlandse Pabostudenten zullen de lokale 

Pabostudenten dan ook kennis laten maken met coöperatieve 

werkvormen zodat zij hier gebruik van kunnen maken en zo het 

onderwijs kunnen verbeteren doordat er op die manier actief 

onderwijs ontstaat. Hopelijk kunnen wij in de periode van twee 
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weken veel betekenen voor het onderwijs in Kenia. Ik kijk ontzettend 

uit naar de reis en zal u na de reis dan ook laten weten hoe ik het heb 

ervaren. 

Ik wil iedereen bedanken voor de reeds gekregen steun. 

Groetjes, 
Tiffany 

 

Reis naar West Anatolië incl. Istanbul. 
Samen reizen is een prachtige manier om elkaar beter en soms 

ook anders te leren kennen. Daarom organiseert het cluster van 

de PKN gemeenten in West Zeeuws Vlaanderen bij voldoende 

belangstelling van 14 – 23 april 2015 een reis in de voetsporen 

van Paulus en Johannes. 

Turkije is dé “bakermat” van het christendom en kent vele 

gezichten. De rondreis start met een bezoek aan de levendige 

wereldstad Istanbul, het vroegere Constantinopel. Je proeft er 

de sfeer van een eeuwenoude cultuur. Daarna komt de 

geschiedenis tot leven met bezoeken aan Troas en zes van de 

zeven gemeenten van Klein Azië, aan wie de apostel Johannes 

zijn brieven stuurde. Zo worden o.a. Pergamon (ontdekken van 

het Perkament), Thyatira (Vrouw met het purperen kleed), 

Laodiceia en Efese bezocht.  

De reis wordt gepresenteerd op 21 september 2014 op de 

regionale startzondag. Vanaf die datum is een uitgebreide 

folder met het complete programma en prijsindicatie 

beschikbaar. Als de reis doorgaat worden ter voorbereiding 

drie verdiepingsavonden gehouden. Op die avonden komen de 

zendingsreizen van Paulus, de brieven uit Openbaringen aan de 

zeven gemeenten en de geschiedenis van het vroege 

christendom aan de orde. Deze avonden staan ook open voor 

geïnteresseerden die niet aan de reis deelnemen.  Informatie: 

Margriet Lorier – Boon,  Email. lorierboon@zeelandnet.nl   tel. 

0117 451139 

mailto:lorierboon@zeelandnet.nl
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Tijdens het verblijf van de groep 

Shine werd in de kerkdiensten in 

Cadzand gedurende vier weken bij 

het begin van de dienst een kaars 

aangestoken waarmee de gemeente 

Zuidwesthoek de verbondenheid 

met Shine zichtbaar maakte. Bij 

het aansteken van de kaars werd 

het projectlied gezongen:  

Lied 416. 

 

 

Ga met God en hij zal met je zijn: 

Jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en hij zal met je zijn 

 

Ga met God en hij zal met je zijn 

Bij gevaar, in bange tijden, 

Over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en hij zal met je zijn: 

In zijn liefde je bewaren 

In de dood je leven sparen. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en hij zal met je zijn: 

Tot wij weer elkaar ontmoeten, 

In zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 
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Startzondag Zuidwesthoek 
7 september 2014 

De Kogge, Sluis.  10.00u 

Thema: ‘een uitgestoken hand’ 

 
Aansluitend: 

Gezamenlijke broodmaaltijd en soep! 
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Kleurplaat startzondag 
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Vervolg adressen: 

 
Diakenen: 

Mevr. W.W. Prins 

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163 

Mevr. N. Spierenburg- la Gasse, lid moderamen 

Zwartepolderwerg 2/a, 4506 HV Cadzand,. Tel. 0117-392211 

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord. 

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485 

Rekeningnummers  

Diakonie  NL47 RABO 0147 8024 74 

Kerkrentmeesters:  NL 18 RABO  01478293 80  

Koster/beheerders 

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge,  Sint Anna ter Muiden: 

Mevr. J. du Fossé-Louweret,   

Zuiddijkstraat 94,  4524 AT Sluis, 0117-462346 

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijkse toerbeurt 

verzorgd door vrijwilligers 

’t Zwin: Mevr. R. Westendorp.  

’t Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel: 

0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com  

Bloemendienst Zuidwesthoek 

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit,   

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg 461485 

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56 

4506 BC Cadzand, 0117-391492 

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois.  Strengweg 1a  4525 LW 

Retranchement 
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Kerkdiensten 

(in de periode 7 sept- 16 nov 2014) 

 
7 sept Sluis 10.00u Ds. I.J.Nietveld 

14 sept Sluis (RK kerk) 10.45u Ds.I.J.Nietveld 

F. van Geyt 

17 sept Rozenoord 14.00u Ds.I.J.Nietveld 

21 sept Sluis 10.00u Dhr.H.J. vd Meulen 

28 sept Sluis 10.00u Dhr. van Gaal 

1 okt Rozenoord 14.00u Ds.A.Eberson 

5 okt Cadzand 10.00u Voorganger  VEG 

12 okt Cadzand 10.00u Ds.I.J.Nietveld 

15 okt Rozenoord 14.00u Ds.I.J.Nietveld 

19 okt Cadzand 10.00u Ds.I.J.Nietveld 

26 okt Sluis 10.00u nnb 

29 okt Rozenoord 14.00u Ds.A.Eberson 

2 nov Sluis 10.00u nnb 

9 nov Sluis 10.00u nnb 

12 nov Rozenoord 14.00u Ds.A.Eberson 

16 nov Sluis 10.00u Mevr. E.Reijnhoudt 

    

    

    

 

Alle diensten in Cadzand: kindernevendienst 

 


