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Stenen in de vijver
‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn daar ben ik in
hun midden.’ (Matt. 18,20). Deze woorden van Jezus vallen me te
binnen nu we de drukte van kerst en nieuwjaarsbijeenkomsten weer
achter ons hebben gelaten. In januari keert het leven terug in de
‘normaal’ stand. Maar wat we meenemen is dat kind in de kribbe dat
niet alleen in een druk bezochte stal en in overvolle kerken het
middelpunt is, maar ook in ons dagelijks samenzijn aanwezig wil
zijn, in het midden van twee of drie. Als je jezelf er maar aan durft
overgeven en erop leert vertrouwen.
Twee of drie, het lijkt niet veel, maar gemeenschap begint waar twee
mensen bij elkaar zijn. Mensen met oprechte belangstelling voor
elkaar, daarin schuilt de kracht van gemeenschap, van het sociale,
van alles wat ons menselijk maakt, mensen van vlees en bloed.
En datzelfde menselijke principe is het fundament waarop de kerk als
christelijke gemeenschap gebaseerd is. Gemeenschap begint waar
twee mensen bezig zijn met hun idealen te vertalen naar de
werkelijkheid, het koninkrijk en de kerk en de wereld, en al het
andere. En die twee halen er dan een derde bij, en zo verder. Waar
twee of drie bijeen zijn, daar begint het mee.
Het is een uitspraak die ons wil leren hoe het begint, en hoe het
telkens weer begint met dat ideaal van het koninkrijk. Als er maar
twee mensen zijn die dat goede nieuws delen, en ze halen er een
derde bij, dan is er al een begin van gemeente-zijn. Dan is er een
patroon gevormd dat zich eindeloos kan herhalen, delen en
vermenigvuldigen. Zo is dat wereldwijd gaande, tot op de dag van
vandaag, ook nu.
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En zo is dat ook met nieuwe initiatieven binnen een christelijke
gemeenschap. Ook die beginnen met twee of drie mensen.
Aangestoken door een zin of gedachte uit het evangelie of een lied of
een gebed of ‘God mag weten wat’, brengt de Geest een mens in
beweging. Vanuit het schijnbare niets ontstaat er een inzicht, een
voorzichtig idee, een vergezicht…. En die ene mens ontmoet een
andere mens, en in die ontmoeting wordt er uitgewisseld,
gebrainstormd terwijl de Geest er onbekommerd tussendoor
fladddert. Zo kan er plotseling iets gaan ontkiemen en groeien,
openbloeien, handen en voeten krijgen en tot leven komen,
aanstekelijk. Het lopend vuurtje van de Geest dat ons telkens
opnieuw in beweging zet. Ook dit nieuwe jaar.
Ik wens u een gezegend en inspirerend 2018.
ds. Irma Nietveld
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In memoriam dhr. Hubregt Anthonie Toussaint
Tweede kerstdag overleed thuis geheel onverwacht Hubregt
Anthonie Toussaint, Huib. De dag daarvoor had hij nog samen met
vrouw, kinderen en kleinkinderen gezellig gedineerd vanwege kerst.
Ze namen afscheid met een ‘Tot binnenkort’, want Huib zou 4
januari zijn 85ste verjaardag vieren. Zover heeft het niet mogen
komen.
Huib werd geboren in Cadzand, oudste kind van Hubregt Toussaint
en Maria Guiran. Als kind bleek hij een talent te hebben voor
tekenen. Toch werd hij geen professioneel tekenaar maar trad in
dienst bij het schildersbedrijf van zijn vader en oom Piet. Hij
behaalde de diploma’s schildersbedrijf (1952) en meester schilder
(1958). Samen met zijn broer Anton zette hij het bedrijf voort:
schilderen, behangen, glaswerk. Met trots keek hij terug op zijn
topstuk: het wit schilderen van de molen van Cadzand, die helaas in
1974 afbrandde.
Op 14 mei 1958 werd het huwelijk gesloten tussen Huib en Juliette
Buijs, ontmoet op de kermis in Oostburg. Samen kregen ze drie
dochters: Sonja, Anja en Ingrid. Naast al het harde werken genoot
het gezin van de zomerse vakanties in binnen- en buitenland met
auto en tent. De kinderen huwden, Huib en Jet werden de trotse
grootouders van 4 kleinkinderen, die niets dan goede herinneringen
hebben aan samen fietsen, wandelen langs het strand en spelletjes
doen. Na 50 jaar noeste arbeid legde Huib de schilderskwast neer, en
brak voor hem en Jet de tijd aan van samen fietsen, dansen en mooie
reizen maken. De laatste jaren kwam daar de zorg voor broer Anton
bij, die dicht naast hen woonde. Zelf begonnen ze ook de jaren te
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voelen, maar Huib bleef tot het laatst voor Jet de vaste rots in de
branding.
Dinsdagmiddag 2 januari is onder grote belangstelling in de kerk te
Cadzand afscheid genomen van deze geziene dorpsgenoot. Wij leven
mee met zijn vrouw, dochters, schoonzoons en kleinkinderen en
dragen hen op in onze gebeden. Moge zijn herinnering hen en ons
allen tot zegen zijn.

In memoriam dhr. Izaak Leenhouts
Na een moeilijke laatste periode is zaterdag 30 december 2017 de
heer Izaak Leenhouts overleden. Izaak werd geboren op de Bosweg
in Cadzand, op woensdag 21 december 1921, Zijn ouders Izaak
Leenhouts en Elizabeth Sara Verplanke hadden daar een hofstede
met schuur hadden, die met ‘Leenhouts in het bos’ wordt aangeduid.
Na Izaak volgden de geboortes van zus Jacomina en broer Pieter. In
de rouwadvertentie die zij in de PZC plaatsten vatten zij zijn leven
samen met de woorden: ‘hij had de ruimte van de polder lief, het
land van vruchtbaarheid en verte’. Dat was zijn thuis, daar is hij
opgegroeid en leerde hij het leven kennen. Een rustige man, zoals de
rust die het land zelf uitstraalt. Geen grote prater maar wel in voor
een goed gesprek over wat zijn interesse had. Izaak is zijn leven lang
vrijgezel gebleven. Coos trouwde en vertrok naar Groede. Piet trad
eveneens in het huwelijk en betrok de hofstede aan de Bosweg.
Samen met zijn ouders verhuisde Izaak naar de Zwinstraat 14 in
Retranchement. Daar is hij na de dood van zijn ouders blijven wonen
tot hij enkele maanden geleden verhuisde naar de Stelle in Oostburg.
Zijn zus, broer en verdere familie omringden hem met zorg en
aandacht, dagelijks kreeg hij bezoek. Zijn laatste levensdagen bleven
zij ook ’s nachts bij hem waken.
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Vrijdag 5 januari heeft de familie in besloten kring afscheid genomen
van hun geliefde broer, oom, oudoom en neef. Gedenken wij hen in
onze gebeden, in het bijzonder Coos en Piet die na het verlies van
hun beider partner nu ook hun geliefde broer moeten missen. Moge
zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Verjaardagen 20 januari t/m 19 maart 2018
Mevr. E. Staal- Haak
Sluis
Dhr. I.J. van Dale
Cadzand
Mevr. J.S. Doornebos- Lako
Cadzand
Mevr. J.D.M. Beun
Cadzand
Mevr. J.T.E. Toussaint- Buijs
Cadzand
Mevr. C.D. de Die- de Back
Sluis
Dhr. H. Brevet
Cadzand
Mevr. W. Voerman- Mak
Sluis
Mevr. T.E. Luteijn- van As
Cadzand
Mevr. H.W. Kools- Becu
Cadzand
Mevr. T.C. du Fossé- Rosseel
Sluis
Dhr. J. Doornebos
Cadzand
Mevr. M.C. van Dale- Adriaansen
Cadzand
Mevr. J. Luteijn
Sluis
Mevr. M.M. Mückenheim-v.Cruijningen Cadzand

04-02-1920
05-02-1933
05-02-1929
06-02-1934
06-02-1936
10-02-1932
13-02-1936
17-02-1933
18-02-1934
23-02-1937
23-02-1937
26-02-1922
02-03-1935
13-03-1913
19-03-1925
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Bloemendienst Cadzand:
De bloemen zijn gebracht bij: mevr. Visser - de Maillie, mevr. v/d
Luijster - van Kerkvoort, dhr. J. Kools. Fam. de Keuninck - de
Bruijne, mevr. Schrier, dhr. P. Faas.
Tijdens het rondbrengen van de kerststukken zijn de volgende giften
ontvangen: € 15 en € 20.
Waarvoor hartelijk dank.

Bloemendienst Sluis
Beste mensen tot mijn spijt was ik niet in staat om een verslagje te
maken voor de “Zuidwesthoek” nr. 6.
Gelukkig is alles nu weer goed en wensen we u allen een
voorspoedig, gezond en gelukkig 2018 toe.
De dames van de bloemendienst zullen weer hun best doen om de
bloemen of de attenties te verzorgen.
Het was een hele opgave om het kerstpresent op orde te krijgen, met
hulp is het gelukt en een ieder was content met de Kerstster, de
gevers en de ontvangers.
Er is nu vanaf september een lijstje van de mensen die we bezocht
hebben met een bloemetje of een beterschapswens.
In september:
Dhr. en Mevr. Reinhoudt-van Driel vierden hun 40 jarig huwelijk en
ook Dhr.en Mevr. Van Hal-van Hee waren 40 jaar getrouwd.
In oktober:
Dhr. en Mevr. de Ruijter-Buijl waren 60 jaar getrouwd! en Dhr. De
Ruijter was jarig.
Mevr. Krijnen- Dierkx
Mevr. Haartsen-Glijnis, Mevr. Du Fosse- Nieskens, Mevr. de
Kunder, Mevr. Quaak-Maas.
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In november:
Dhr. Severijn
Dhr. en Mevr. Lannooije-Westerweele, ze vierden hun 55 ste
huwelijksverjaardag.
Mevr. Martin-Timmers en Mevr. Vercruijsse.
In december:
Dhr. I. Herman, Mevr. Van Melle- Lucieer
In Januari:
Dhr. M.J.Leenhouts, Mevr. Bakker-Hellemond.
Wij mochten heel wat giften ontvangen voor de Bloemendienst, te
weten: 6 x 10 Euro, 1 x 20 Euro en 1 x 20 Euro en 1x 10 euro vanuit
Retranchement en 1 x 50 Euro, alle gulle gevers hartelijk bedankt!
Met een hartelijke nieuwjaars-groet van de dames van de
Bloemendienst,
Mevr. Barendse, Mevr. van Deursen en Mevr. Vercruijsse
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Uit de kerkenraad
Vergaderingen d.d. 13 november 2017 en 8 januari 2018.
In de vergadering van november werden voorbereidingen geregeld
voor de komende periode.
In het verslag van de gemeentevergadering en bij onderstaande
evaluaties, valt meer te lezen.
Evaluatie december 2017
Lunch na de kerkdienst van 10-12-2017: vanaf medio november
aangekondigd op de zondagliturgie, in het kerkblad en KiB.
Vanwege de belangstelling in 2016 zijn er geen persoonlijke
uitnodigingen etc. verzonden naar de deelnemers van voorheen het
kerstdiner. Van deze groep waren een aantal mensen ook nu
aanwezig. Conclusie: iedereen kon op de hoogte zijn, er zijn geen
redenen om de nu gevolgde werkwijze aan te passen. De maaltijd
was goed verzorgd en verliep in gezellige en goede sfeer.
Kerstavond 24-12-2017:
We kunnen terugzien op een mooie dienst, met dank aan CMV
Excelsior, het Zwinkoor, gastorganist
dhr A. Burger en allen die meewerkten in de voorbereiding en
uitvoering. Jongerengroep NONA was heel blij met de mooie
collecte- opbrengst t.b.v. het door hen gekozen project in India.
De kerk van Cadzand was tot de laatste stoel gevuld, er waren
mensen die de dienst meevierden vanaf een staanplaats. Anderen
keerden weer huiswaarts. Afgesproken is om in het vervolg in de
aankondiging op te nemen: kerk open v.a. 18.45 uur.
Het optimaal benutten van de geluidsinstallatie krijgt opnieuw
aandacht. Een gegeven daarbij is dat de grote hoeveelheid
aanwezigen, een dempend effect heeft op het geluid.
1e kerstdag:
Deze dienst in Sluis is merkbaar belangrijk voor ouderen, die ’s
avonds niet meer de deur uitgaan; eveneens waren toeristen
aanwezig.
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31-12: de zondagdienst op deze dag werd gehouden om 10.00 u in
Cadzand, daarbij waren veel- vaste- toeristen aanwezig. Er zijn geen
berichten bekend van gemis van een avonddienst op 31-12.
M.b.t. rooster 2018: 31-12 is op maandag; afgesproken wordt om op
de voorjaarsvergadering de mening van de gemeente te vragen t.a.v.
een vesperviering op deze datum.
evaluatie gemeentevergadering en besluit t.a.v. orgel De Kogge
Het verslag van de vergadering wordt vastgesteld en geplaatst in
kerkblad Zuidwesthoek. De kkr vergadering besluit geen gebruik te
maken van het aanbod voor een ander orgel in De Kogge. De
terugmelding van dit besluit aan betrokkene wordt geregeld.
rooster kerkdiensten 2018
 In 2018 zijn nog 2 diensten waarvoor geen voorganger
beschikbaar is. Voor deze zondagen nemen we contact op met
Oostburg voor een mogelijke visitedienst
 10 juni 2018- Dorpsbrunch in Cadzand, de kerkdienst op die
zondag is eveneens in Cadzand, aanvang dan om 9.30 uur. We
houden deze combinatie vast voor de komende jaren, we
verzoeken de DR tot gezamenlijke communicatie.

bevestiging en aftreden
ambtsdragers begin 2018. De kkr is blij met 2 gemeenteleden die
zich beschikbaar willen stellen als ambtsdrager. Elders in dit
blad leest u meer hierover. De bevestigingsdatum wordt
afgestemd met betrokkenen.

muzikale
mogelijkheden bij dienst met VEG oktober: de beoogde bijdrage
van het Bressia Kwartet vervalt, het kwartet wordt opgeheven.
Alternatieven zijn welkom.
in gesprek met Oostburg:
De voortgangsmogelijkheden worden besproken en er is een
uitnodiging gekomen van PG De Brug om deel te nemen aan hun
ontmoetingsbijeenkomsten. (zie elders in dit blad)
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Beleidsplan 2017 vervolg
Het beleidsplan 2017 wordt geplaatst en is te lezen op website ZWH,
een papieren versie is opvraagbaar bij de scriba. Daarbij de
opmerking dat de plaatselijke regeling wordt aangepast per
definitieve vaststelling van de herziene KerkOrde. Dit vanwege de
relatie van de Plaatselijke Regeling met de KO.
consideraties KerkOrde
de ontvangen documenten worden besproken, reacties dienen
verzonden te worden aan de scriba van de classis.
Vertegenwoordiging in Classis 2018: de huidige afvaardiging
wordt vervolgd in 2018 voor zolang als nodig/ tot overgang van
Classis naar Ring.
Ingekomen berichten:








Parkeren bij De Kogge: de parkeergelden- ontheffing bij de
kerkdienst is enkel van toepassing in de Lange Wolstraat, op de
parking bij De Kogge. (bent u goed ter been, dan a.u.b. verderop
parkeren)
Er is een schilderij vervaardigd en aangeboden door dhr Becu te
Oostburg, dit wordt geplaatst bij het stiltecentrum in de kerk van
Cadzand.
Het politiek voornemen m.b.t. stop doorzenden SILA berichten,
is van de baan. De gegevens vanuit de Gemeentelijke
Basisadministratie blijven doorgestuurd worden naar de
kerken/LRP. (tenzij leden daartegen bezwaar hebben gemeld)
De Dorpsraad Cadzand heeft aangeboden zich te willen inzetten
voor nieuw meubilair in ’t Zwin, besloten wordt op dit moment
hiervan geen gebruik te maken.
Van archivarissen dhr J. Buijze en dhr W.Verplanke is een
overzicht ontvangen. Een woord van dank voor de tot nu toe
verrichtte werkzaamheden is hier zeker op zijn plaats.
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Verkiezing ambtsdragers 2018
Dit voorjaar kiezen wij nieuwe ambtsdragers.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw W. Prins vanwege het
bereiken van de maximaal toegestane ambtsperiode. Mw Prins is
bereid om als vrijwilliger betrokken te blijven bij de werkzaamheden
van de Diaconie. Daarvoor is de kerkenraad haar zeer erkentelijk.
Dhr R. Goosen en mw E. Huigh- IJsebaart hebben zich beschikbaar
gesteld voor het ambt van diaken.
We hopen de namen van de nieuw te bevestigen ambtsdragers af
te kondigen in de kerkdienst van 21 januari in Cadzand en op 28
januari 2018 in Sluis. De bevestigingsdienst is op 25 februari
2018 in Cadzand.
Stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen bezwaren tegen de
gevolgde verkiezingsprocedure of tegen bevestiging van een
gekozene uiterlijk een week na de bekendmaking, schriftelijk en
ondertekend bij de kerkenraad indienen.
De kerkenraad van PG Zuidwesthoek dient te bestaan uit minimaal
een ouderling, een diaken, een ouderling-kerkvoogd en de predikant.
Komen wij onder dit minimum dan wordt het volgens de kerkorde
buitengewoon moeilijk of onmogelijk om belangrijke beslissingen te
nemen.
De betrokkenheid van de totale gemeente bij het kerkenraadswerk is,
met zo’n geringe bezetting dan wel minimaal. Er zijn echt meer
mensen nodig om de verantwoordelijkheid te delen. We zullen ons
als gemeente hiervoor ook moeten inzetten.
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Verslag gemeentevergadering Zuidwesthoek d.d.
19 november 2017.
De vergadering is gehouden na de kerkdienst van deze zondag in De
Kogge te Sluis.
Aanwezig.: dhr en mw Hoste, mw Huigh, dhr Dierkx, dhr
.v.d.Graaff, dhr en mw Buijze-Leunis, mw Francke, mw B.Quaak,
mw Quaak-Scheele, mw van Deursen, mw Barendse, dhr S.Buijze,
mw M.v.d.Luijster, dhr en mw Almekinders, mw Quaak-Maas, mw
du Fossé-Louweret, dhr J.Dees, mw W.Prins, ds.Nietveld, mw
Bakker.
Welkom door J.Dees,
1.Agendapunt financiën:
J. Dees geeft een toelichting op de jaarrekening 2016 van
Kerkrentmeesters en Diaconie. Het overzicht hiervan wordt aan de
aanwezigen uitgereikt.
Gewezen wordt op de jaarlijks wisselende pachtopbrengst, het beleid
om geen landbouwgrond te verkopen en het gebruik maken van de
diensten van KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties), de
afnemende inkomsten bij Kerkbalans, het volgen over enkele jaren
van leden die geen bijdrage leveren en de lage gemiddelde bijdrage
in de ZWH t.o.v. het landelijk gemiddelde. Het onderhoud aan de
gebouwen, voor monumenten is er een bijdrage van 50% uit
subsidies e.d. De ontvangst daarvan kan enkele jaren op zich laten
wachten. E.e.a. levert verder geen vragen of reacties op.
Genoemd wordt nog het parkeerbeleid en de (strenge) controle
daarop van de gemeente Sluis i.v.m. de ontheffing voor parkeergeld
tot 2 uur na aanvang van de kerkdienst. De ontheffing betreft enkel
de parkeerplaatsen in de Lange Wolstraat bij De Kogge. Wie goed
ter been is, kan mogelijk wat verderop parkeren om voldoende
ruimte over te laten voor anderen.
2.Ontwikkelingen in de gemeente, inleiding door mw Bakker:
15

Het beleidsplan 2017 komt per december a.s. beschikbaar. Dit wordt
geplaatst op de website en is dan ook op aanvraag, schriftelijk te
verkrijgen. De kkr is bezig met de huidige situatie voor de gemeente
zo goed mogelijk in stand te houden en tevens de mogelijkheden
voor de toekomst te verkennen.
Het cluster West Zeeuws Vlaanderen is eind 2016 opgeheven. In
2017 is vanuit de ZWH contact gelegd met PG De Brug te Oostburg.
Hierover is e.e.a. te lezen in het kerkblad Zuidwesthoek d.d.
november 2017. Motivatie hiervoor is:
 Het ledental van de ZWH loopt terug. Afname van leden is ook
een landelijk gegeven, in onze regio wordt dit versterkt door de
demografische ontwikkelingen. Als de cijfers van de afgelopen 5
jaar doorgerekend worden naar de komende 5, dan zijn er over 5
jaar minder dan 200 leden.
 De gemiddelde leeftijd ligt hoog: bijna 50% is 70 jaar of ouder.
Het is steeds lastiger om -voldoende- kkr leden te vinden.
 De landelijk kerk accepteert zgn. Witte Vlekken op de landelijke
kaart, de kkr wil voorkomen dat het gebied van de Zuidwesthoek
een witte vlek gaat vormen.
Reacties n.a.v. bovenstaande:
 Goed om het gesprek met Oostburg aan te gaan
 Gaan we dan op termijn samen één gemeente vormen?
o Dit is afhankelijk van het verloop van de gesprekken.
Beide kkr bezinnen zich nu op: bij welke onderdelen
kunnen we samenwerken.
o Kkr ZWH ondersteunt van harte de uitnodiging van
Oostburg om deel te nemen aan de ontmoetingsavonden en middagen en roept u op om hierbij aanwezig
te zijn.
 Gaan we gezamenlijke kerkdiensten houden?
o Voor 2018 wordt gekeken naar enkele “visitediensten”
 Het lijkt op meer bezig zijn met afslanken dan met opbouw van
de gemeente. Naar de omgeving toegaan, buiten de kerkmuren,
zoals Jota is een goede werkwijze. Tevens daarbij een voorbeeld
van een dominee die de kerkjongeren opzoekt op de plek waar
16






die zijn: in de kroeg. (ook al werd dat niet door iedereen
gewaardeerd)
o In Cadzand heeft de ZWH ’t Zwin beschikbaar als
dorpshuis, wie dat wil kan daarvan gebruik maken.
o We zoeken mogelijkheden om in de toekomst
kerkgemeenschap te kunnen zijn in deze regio.
Toeristen: 15% van de Nederlanders is lid van de PKN, het
aantal vakantiegasten in de kerkdiensten is de laatste jaren
aanzienlijk minder dan vroeger; wordt er voldoende bekendheid
aan de kerkdiensten gegeven?
o Dat doen we o.a. via de website, aankondiging bij de
gebouwen en in de Badkoerier. Voor wie die informatie
zoekt, is dat gemakkelijk te vinden. De vraagstellers naar
kerkdiensten behoren meestal tot de leeftijdsgroep
ouderen.
De kindernevendienst is goed geregeld. Bij de diensten in
Cadzand zijn vaak kinderen aanwezig die daarvan gebruik
maken.
Hoe is het contact met de scholen?
o In Sluis wordt godsdienstonderwijs geboden, in Cadzand
niet meer. Voor het aanbieden van deze lessen dienen 7
ouders belangstelling te hebben, die ontbreken in
Cadzand. De directie van scholenkoepel Escalda heeft
verzocht om een gesprek hierover met de ZWH, dat
wordt opgepakt.

Intussen gaan de dagelijkse dingen door, de aanwezigen worden
gevraagd om mee te kijken en te denken in “de keuken van de
kerkenraad”. Daar komen allerlei zaken binnen, waaronder het
aanbod tegen een redelijke prijs, voor een echt kerkorgel in De
Kogge.
De aanwezigen worden opgedeeld in een groep voor- en
tegenstanders m.b.t. dit aanbod. Beide groepen formuleren hun
argumenten en maken die aan elkaar kenbaar (zie onderstaand
overzicht)
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Het doel van deze groepsbespreking is vooral om met een groter
aantal mensen eens mee te denken met de kerkenraad. Daarbij de
overwegingen in beeld brengen, het is niet de opzet om op dit
moment tot een besluit te komen.
Afsluiting
Genoemd werd dat dit een prettige manier van bespreken was.
Eerder is in ons kerkblad het ”gebed voor de maandag” vermeld,
zoals dit opgenomen is in het Dienstboek. We eindigen deze
samenkomst met het lezen van ”gebed voor de dinsdag”.
Opgesomde argumenten bij het plaatsen van een “echt” kerkorgel in
De Kogge
voor
Betere klank

Beleving: een kerk
binnenkomen
Verfraait de inrichting
Plezierig voor de organist
Feestelijke opening bieden
(voor de omgeving)

Concert mogelijkheden, geeft
mogelijk meer animo bij
organisten

tegen
Te hard, geluidsoverlast voor
omwonenden.
Er zijn nu geen klachten.
Orgel hoort in een kerk, niet in een
zaal,
de ruimte is te klein.
De Kogge is een MFC
Balans weg tussen zang en orgel
Er zijn meer wezenlijke acties om
als kerk zichtbaar te zijn. Gebruik
de tijd en energie voor andere
zaken.
Hoe lang worden hier nog
kerkdiensten gehouden?
Te verwachten problemen met de
akoestiek
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Het geheim van ledenbinding
Zijn wij goed in het onderhouden van bestaande contacten, maar
vinden we het moeilijk om nieuwe banden op te bouwen? Nynke
Dijkstra, adviseur Missionair Werk en Kerkgroei van de PKN: ’Vaak
gaat het om verlegenheid. Kerkleden willen niemand iets opdringen.
Zet je daar overheen.’ Ze geeft drie tips.
1 Spreek nieuwkomers aan
Je ziet het weleens bij het koffiedrinken na de dienst.
Bekenden staan met elkaar te kletsen en de nieuwkomers
zijn alleen. Dat is geen onwil, maar een beetje gêne,
kerkleden zijn heel snel bang voor ‘te veel’. Maar een band
opbouwen begint met contacten leggen. Ik vind het heel slim
om te vragen: ‘Kan ik iets voor u doen?’
2 Ga voor persoonlijk contact
Mensen die nieuw binnenkomen, zijn op zoek naar een plek
waar ze zich thuis voelen. Persoonlijk contact is daarvoor de
sleutel. Uit onderzoek blijkt dat mensen daarom in de kerk
blijven komen. Zij willen het liefst hun leven delen.
3 Blijf trouw
Trouw zijn aan mensen is niet meer zo vanzelfsprekend in
onze tijd. Maar in de kerk dus wel. Dus blijf belangstellend.
En als iemand niet meer komt, probeer dan gerust eens een
belletje. Of spreek hem/haar aan als je deze persoon op straat
tegenkomt: ‘Hé, lang niet gezien!’
Uit: ‘Woord en weg’, inspiratiemagazine van de Protestantse kerk,
mei 2017
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Collectedoelen voor de uitgangscollecte van 21
januari t/m 11 maart 2018
Op zondag 21 januari is de uitgangscollecte bestemd voor
oecumene.
Een collecte van de Protestantse Kerk.
De collecte is bestemd voor migrantenkerken. Het zijn gastvrije
kerkgemeenschappen , die een veilige haven zijn voor christenen uit
alle hoeken van de wereld. De vereniging SKIN, samen kerk in
Nederland, biedt hen praktische ondersteuning met bijvoorbeeld een
toerustingscursus voor kerkleiders. Ook worden contacten
gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse
gemeenten.
Op zondag 28 januari is de collecte bestemd voor educatie.
Een collecte van de Protestantse Kerk.
Wijzer worden in de kerk.
Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor
Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar
predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun
gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze
worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en
toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de
gemeente.
Op zondag 4 februari is de collecte bestemd voor Zeeland voor
Pakistan.
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Een collecte van Kerk in Actie.
Het project UJAMAA met Hanna Wapenaar is afgerond. Hanna blijft
nog in Afrika, maar wordt niet meer financieel ondersteund door de
diaconieën in Zeeuws Vlaanderen.
De ZWO heeft een nieuw project uitgezocht voor de komende jaren.
Help kwetsbare boeren in Pakistan. Zeeland voor Pakistan.
Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de
landbouw. Helaas bezitten gezinnen slechts kleine stukken grond,
waardoor de opbrengst onvoldoende is om in het levensonderhoud te
voorzien. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, REEDS
ondersteunt de gezinnen om naast de landbouw ook inkomsten te
verwerven uit andere activiteiten, bv. Als loodgieter, elektricien,
assistent veearts of met een winkeltje. Reeds geeft vaktrainingen en
verstrekt leningen aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor
een lening bij de bank.
We zullen regelmatig informatie krijgen over dit project en dat geef
ik dan weer door.
Op zondag 11 februari is de collecte bestemd voor missionair
werk en kerkgroei.
Crosspoint is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Het is
een van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in
Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een
gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Er worden
activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke maaltijden, sport en
spel en tienerwerk. Er is nu nog een nieuwe
pioniersplek gestart, House of Joy, die zich vooral richt op de groep
nieuwe Nederlanders.
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Op zondag 18 februari is de collecte bestemd voor Kerk in Actie.
De 40 dagen tijd.
Met je kinderen op de vlucht.
Meer dan 4 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen veel
moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaavallei in Oost-Libanon. Partnerorganisatie IOCC ondersteunt
gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over
borstvoeding, bijvoeding voor
ondervoede
kinderen en gezondheidsvoorlichting. Met deze collecte steunt u
noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in
Libanon.
Op zondag 25 februari is de collecte bestemd voor Kerk in Actie.
De 40 dagen tijd.
Uit de schulden.
In 2011 heeft KiA samen met andere kerken en christelijke
organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Er worden
vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te
begeleiden en te coachen. Ook is er een speciale website waar
jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s
van schulden. En waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen
voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecte opbrengst
wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen.
Op zondag 4 maart is het Wereldgebedsdag.
Het thema is op dit moment nog niet bekend.
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Ook staat de mand voor de voedselbank weer klaar voor uw
producten.
Op zondag 11 maart is de collecte bestemd voor de voedselbank.
Van dit collectegeld worden extra producten gekocht voor het
uitdeelpunt in Oostburg.
Op zondag 18 maart is de collecte bestemd voor Kerk in Actie.
De 40 dagentijd.
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De Indiase partnerorganisatie van KiA, SAVE doet er alles aan om
de kinderen op school te krijgen. SAVE gaat in gesprek met
overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om
kinderarbeid te bestrijden. Met deze collecte steunt u het
werelddiaconale werk van KiA zoals SAVE in India.

Collecten
Collecte opbrengsten in de maanden november en december 2017

Kerkrentmeesters
November

Diaconie

Sluis

€

75,35

€ 83,05

Cadzand

-

75,40

-

Rozenoord €

130,00

73,05
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December

Sluis

€

135,35

Cadzand

€

73,10

Rozenoord €

20,30

€ 105,85
€

47,05

De collecte gehouden tijdens de Kerstzangdienst op 24 december, ’s
avonds in Cadzand heeft € 1268,75 en enkele dollars opgebracht.
Deze collecte was bestemd voor NONA, de jeugdclub 16+ hier in
West Zeeuws Vlaanderen. Zij gaan deze zomer op werkvakantie naar
India.

De opbrengsten van de uitgangscollecten.
05.11.2017
12.11.2017
19.11.2017
26.11.2017
03.12.2017
10.12.2017
17.12.2017
25.12.2017
31.12.2017

De voedselbank.
€ 34,75 + € 11,00
De najaarszendingsweek.
- 22,25
St. Kerk en Vluchteling.
- 54,20
Het eigen werk in de gemeente - 104,55
Missionair werk
- 30,60
Pastoraat
- 43,65
De voedselbank.
- 33,95 + 16,00
Kinderen in de knel.
- 81,75
Het eigen werk in de gemeente - 116,70

24

Kerstlunch in de Kogge, 10 december 2017
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Kerstlunch 10 december 2017
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Stuiveractie- jaarverslag 2017
Cadzand

euro

Zakjes 1-2-5 cent

121.79

Melkbus juni

232.00

Melkbus juli

207.43

Melkbus augustus

330.85

Melkbus september

44.50

Koffiedrinken Duitse diensten

23.55

Verkoop 3 tassen
Oud geld
Totaal Cadzand
Sluis

Totaal 2017

9.00
49.30
1.018.42
12.68

1.031.10

Ook in 2017 is weer een mooi bedrag verzameld. Hartelijk dank voor
alle bijdragen.
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Zoals te zien is, hebben kleine muntjes en oud geld “een aardige
cent” opgeleverd. In het dagelijks leven hebben deze muntjes geen
waarde meer; dankzij het centraal aanbieden bij een aantal bekende
adressen is het goede doel er zeer zeker mee gediend.
Mocht u nog wat van deze onbruikbare centen in huis hebben, in de
melkbus of het spaarvarken binnen de kerkgebouwen zijn die van
harte welkom.
door mw. Betsy Huigh
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Geleid door een verheven hand -2018Wat verwachten we? Alleen slecht nieuws?
Toch niet, omdat er ook een verheven hand is die door iedereen,
gelovig of niet goed bestuurt in Exodus 14 - 8.
Waar Mozes en Aaron het volk Israel tegen alle tegenwerking in naar
de vrijheid leidde.
Er staat: Zij zetten hun tocht voort door een verheven hand geleid.
Geleid door een verheven hand!
Dat is beslist geen holle frase, geen ongenuanceerd begrip, geen loze
kreet.
Die in extase je leven met een waas omgeeft van irreële
denkpatronen.
Het is ook geen leus waarmee je speelt of verantwoord "vroom "te
tonen.
Het gaat om een zaak van puur geloof die consequenties blijkt te
geven.
Want ... Wie Gods leiding accepteert houdt op om voor zich zelf te
leven.
Die jaagt niet langer naar het doel dat hij zich zelf voor ogen stelde
Maar........ breekt bewust met het eigen ik dat toch in feite héél zwaar
telde!
Geleid door een verheven hand!
Dat vraagt om durf en veel vertrouwen, omdat je vaak de visie mist
Op het plan dat God je wilt ontvouwen.
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Zijn hand mag dan verheven zijn maar......heel concreet is het
beleven van het feit dat hij je richting kent!
Je gaat niet maar je wordt gedreven!
Je kiest niet maar je volgt zijn stem, al brengt je dat misschien op
wegen die niet bepaald zo effen zijn.
Toch onderga je daar de zegen van zijn nabijheid want zijn hand wil
leiden maar.........
Ook als het moet ook schragen.
Je reis zal nooit te moeilijk zijn, je kunt met Hem, de tocht wel
wagen!

Mevrouw M. Quaak - Scheele vermeldt het volgende bericht:
“Zolang het nog gaat een gedicht voor het kerkblad de Zuidwesthoek
in het nieuwe jaar.
In de hoop dat de Zuidwesthoek nog mag blijven bestaan, voor
ouderen is dat prettig.
Omdat we geen computers hebben en wat te oud zijn geworden
omdat nog allemaal te leren.
Dat vind ik wel jammer!
Ik lees de inhoud van de Zuidwesthoek graag, er staat heel veel in”
Mevrouw Quaak wij zijn U zeer erkentelijk voor uw inbreng met
uw prachtige gedichten en hopen dat u er nog vele mag insturen.
Een welgemeende dank namens de redactie Zuidwesthoek.
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Ontmoetingsbijeenkomsten
P.G. De Brug te Oostburg organiseert ontmoetingsbijeenkomsten
voor gemeenteleden.
Vanwege de voorgenomen samenwerking tussen PG DE Brug en PG
Zuidwesthoek, worden gemeenteleden van de Zuidwesthoek
eveneens van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te
nemen.
Het plan voor deze uitnodiging is al gemeld op de
gemeentevergadering ZWH van 19 november j.l.
De kerkenraad heeft daarbij aangegeven dat zij deze uitnodiging
graag ondersteunt.
Het is een mooie gelegenheid om wederzijds met elkaar in contact te
komen en elkaar te leren kennen. Laten we allen van deze
gelegenheid gebruik maken.
De informatie vanuit Oostburg beschrijft:
De bedoeling is, dat we elkaar via ontmoeting en een daarop volgend
verdiepend gesprek als gemeenteleden beter kunnen leren kennen.
De bijeenkomsten beogen de opbouw van de gemeente. Steeds komt
hetzelfde thema ter sprake.
Er worden meerdere bijeenkomsten gepland, zowel ’s avonds als
overdag. Bij iedere bijeenkomst zijn naast degenen, die hun huis ter
beschikking stellen, aanwezig: een ouderling en de predikant. Dit
jaar worden de bijeenkomsten gehouden in april 2018. Nadere
informatie over precieze data en adressen volgt nog.
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Nona for India
Hieronder volgt een bericht van de Jeugdclub Nona, een van de vier
jeugdclubs in West-Zeeuws Vlaanderen die vallen onder het
regionale Jeugdwerk. Nona heeft zich onlangs in de
Kerstavonddienst in Cadzand voorgesteld. Mocht u het gemist
hebben, leest u dan vooral onderstaande brief:
Beste mensen,
Zoals jullie wel zullen weten, zijn wij (Nona) volop bezig met de
voorbereidingen voor onze projectreis naar India. We doen deze reis
van 1 t/m 18 augustus 2018 als afsluiting van onze club. We hebben
allemaal al vele jaren op de verschillende clubs van de jeugdraad
gezeten en maken nu deel uit van de oudste groep.
Graag willen we jullie meer laten weten over de doelstelling en
inhoud van ons project. We gaan op reis via de organisatie
Livingstone. Zij organiseren werkvakanties met als doel om
solidariteit te ontwikkelen naar mensen die in armoede, onrecht of
verdriet leven.
Het project waarvoor wij gekozen hebben, is een weeshuis in Noida
te India. Noida ligt aan de rand van New Delhi. Het weeshuis maakt
deel uit van Stichting Grace Care. Een stichting die geleid wordt
door Pastor John en zijn vrouw.
In India zijn er grote verschillen tussen arm en rijk. Ongeveer een
kwart van alle inwoners leven onder de armoedegrens. Ook speelt
het kastensysteem nog steeds een grote rol. Er leven miljoenen
kinderen op straat. Om te kunnen overleven belanden ze al snel in de
criminaliteit of moeten ze bedelen. Velen kampen met ondervoeding
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en ziekten of vallen in de handen van bendes of mensenhandelaren.
Ook leven veel kinderen in sloppenwijken en zijn omringd door
drugs, alcohol en gewelddadige ouders.
Stichting Grace Care zet zicht in om deze kinderen hun toekomst
terug te geven. Ze vangen de kinderen op in hun weeshuis met
voedzame maaltijden op een veilige en liefdevolle plaats. Ze geven
de kinderen daar aandacht, educatie, training in gedrag en medische
zorg.
Ons doel is het bijstaan van de medewerkers van Stichting Grace
Care. We willen de leraren ondersteunen door onder andere les te
geven in verschillende schoolvakken en door buitenschoolse
activiteiten voor de kinderen aan te bieden. Daarnaast moeten er nog
verschillende klussen uitgevoerd worden wat betreft de afwerking
van het weeshuis. Verder willen we graag meehelpen in een van hun
opvangcentra (voor straatkinderen/jonge moeders/gehandicapten) en
als afsluiting met een aantal van de kinderen op een zelf
georganiseerd kamp naar de voet van het Himalaya-gebergte.
Om deze projectreis te maken betaalt elke deelnemer zelf voor de
voorbereiding, de reis en het verblijf. Voor de overige kosten, met
name het projectgeld, proberen we zoveel mogelijk geld in te
zamelen en houden we een jaar lang acties.
Een aantal voorbeelden van de acties zijn: wafels en oliebollen
bakken, verzorgen van de catering en lege flessenacties in de
supermarkten van de gemeente Sluis. Daarnaast proberen we ons
project bekend te maken door in diverse kerken hierover te vertellen.
Nona is nu de vijfde club van de Jeugdraad die een projectreis gaat
maken. Onze voorgaande clubs waren Fire, Life, Lef en Shine.
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Hopelijk mogen we een positieve bijdrage leveren aan het leven van
de weeskinderen in India en wordt het voor ons ook een bijzondere
en leerzame reis. Een ervaring, die we voor de rest van ons leven bij
ons dragen. Misschien kunnen we door dit project een inspiratie zijn
voor andere clubs/jongeren om zich in te zetten voor anderen.
Met vriendelijke groet,
Caroline, Iris, Karin, Matthijs, Pauline, Adri, Renata, Lydia, Carmen
nonaforindia@hotmail.com

Zingen in ’t Zwin
Iedere even week van de maand, op woensdagochtend, wordt er in
het Zwingebouw te Cadzand gezongen. We zingen en oefenen
liederen uit het Liedboek 2013 die bij de tijd van het jaar horen, op
dit moment dus Epifanie. Negen enthousiaste zangers trekken zo al
weer enkele jaren met elkaar op. Mocht u aan willen schuiven: we
beginnen om 10.30 uur en zingen een uur. Meerijden vanuit Sluis is
mogelijk.
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Verschijningsdata Zuidwesthoek 2018
In 2018 verschijnt het kerkblad op de volgende data:
Inleveren kopij:

Bezorgen:

7 maart

17 maart

9 mei

19 mei

11 juli

21 juli

5 september

15 september

7 november

17 november
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Filmavonden in Cadzand 2017- 2018
Plaats: ’t Zwingebouw, Prinsestraat 23 te Cadzand
Aanvang film 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Koffie en thee
staan klaar.
Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.

Do. 25 januari 2018: ‘Like Father, like son’, van Kore-Eda
Hirokazu (Japan, 2013). Het leven van een rijk echtpaar komt op z’n
kop te staan na een telefoontje van het ziekenhuis waaruit blijkt dat
ze zes jaar geleden het verkeerde kind hebben meegekregen. Ze staan
voor een hartverscheurend dilemma: kiezen tussen hun ‘echte’ zoon,
of het jongetje dat ze zes jaar lang als hun eigen kind opgevoed
hebben. Winnaar van de juryprijs Filmfestival Cannes, 2013.
Do. 22 februari 2018: ‘The red turtle’, speelfilmregiedebuut van
Michael Dudok de Wit (Frankrijk/Japan, 2016). Een tijdloze film,
muzikaal ondersteund, zonder gesproken woord. Aan de hand van
het verhaal van een schipbreukeling die aanspoelt op een onbewoond
eiland, vertelt The Red Turtle op een wonderlijke manier over de
mijlpalen in een mensenleven. De film ging op 18 mei in première
op het filmfestival van Cannes in de sectie Un certain regard en won
de Prix spécial du certain regard. In 2017 werd de animatiefilm
genomineerd voor een Oscar.
Do. 22 maart 2018: ‘Il vangelio secondo Matteo’, van Pier Paolo
Pasolini (Italië, 1964) . Een monument uit de Italiaanse film. Voor
zijn wart/wit verfilming van het leven van Jezus van Nazareth volgt
de regisseur het Evangelie van Mattheus op de voet, vanaf de tocht
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van Josef en Maria uit Nazareth tot aan de kruisiging en herrijzenis.
Pasolini streefde een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. Hij laat
een aan het volk toebehorende Christus zien, een Christus van de
armen, strijdbaar en sociaal geëngageerd. Il Vangelo won meerdere
awards en werd tevens genomineerd voor 3 Oscars.
Di. 1 mei 2018: In deze week van nationale herdenking kijken we
naar de film ‘Son of Saul’, van László Nemes (Hongarije, 2015). Een
filmdebuut en meteen de winnaar van de Grand Prix op het
filmfestival in Cannes in 2015. Daarnaast ontving de film de Golden
Globe en een Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Oktober 1944,
Auschwitz-Birkenau. Saul Auslander is een joodse gevangene in het
concentratiekamp en behoort tot het Sonderkommando. Hij meent in
het lijk van een jongetje zijn zoon te herkennen. Terwijl de andere
leden van het Sonderkommando een plan smeden om in opstand te
komen, besluit Saul het onmogelijke te proberen: het lichaam van het
jongetje te redden om hem een Joodse begrafenis te geven.
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Vervolg adressen:
Diakenen:
Mevr. W.W. Prins
Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163
Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465
Rekeningnummers
Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74
Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80
Koster/beheerders
Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du FosséLouweret, 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 Mevr. J. van Deursen
0117- 462217, Mevr. N. Vercruijsse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG
Sluis tel.nr 0117461385.
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 21 januari t/m 18
maart 2018
21-1-2018
28-1-2018
4-2-2018
11-2-2018
18-2-2018
25-2-2018
4-3-2018
11-3-2018
18-3-2018

31-1-2018
14-2-2018
28-2-2018
14-3-2018

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis
Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis
Sluis

Mw. E. Reijnhoudt
ds.V.Dees- Hinten
ds. A. Eberson
ds. I.J. Nietveld
ds. W.van den Hoek
ds. I.J. Nietveld
Wereldgebedsdag
ds. I.J. Nietveld
ds. de Beun

Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord

ds. I.J. Nietveld
RK F.van Geyt
ds. I.J. Nietveld
ds. M. Vermet
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