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Stenen in de vijver
‘De tijd van Pasen nadert en zo vroeg iemand me onlangs naar dat
verhaal van de Emmausgangers. “Hoe gaat dat ook al weer, want ik
vond het op de zondagschool altijd zo’n mooi verhaal.” Het wordt
verteld in Lucas 24. Twee leerlingen zijn ontmoedigd en
teleurgesteld over de afloop van de Jezus-beweging en de
gebeurtenissen rondom Jezus’ laatste dagen. Tegelijk zijn ze in
verwarring over de geruchten die zij hebben gehoord dat Jezus zou
zijn opgestaan uit de dood. En dan komt Jezus zelf in hun midden en
verklaart hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond
(vers 27).
We kunnen benieuwd zijn naar wat Jezus hun allemaal verteld zal
hebben. Want wanneer je op zoek zou gaan naar plaatsen in het Oude
Testament die letterlijk op Jezus slaan zal je goed moeten zoeken. Je
komt dan terecht bij veel geciteerde teksten als bijvoorbeeld de
lijdende knecht uit Jesaja 53. Maar vanwege het gegeven dat het
Oude Testament in eerste instantie het boek van Israel is, moeten we
voorzichtig zijn allerlei teksten te snel en te direct op Jezus toe te
passen. Maar we kunnen er natuurlijk nooit helemaal omheen dat
allerlei Schriftwoorden in het leven en werken van Jezus tot leven
komen. Soms op een heel directe en letterlijke manier.
Zo gebruikt Jezus een profetie uit Jesaja om zijn eigen handelen in
naam van de Eeuwige te beschrijven: ‘de Geest van de Heer is op mij
om aan armen het goede nieuws te brengen…’(Lucas 4). Allerlei
andere Bijbelsteksten worden vervuld en iemand als Mattheus zegt
dan ook telkens in zijn evangelieverhaal: “opdat vervuld wordt
hetgeen geschreven staat.” Daarmee gaat hij bijzonder vrij om met
de woorden uit Wet en Profeten (= Oude Testament).
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Ook iemand als Paulus doet iets dergelijks. Hij maakt er op zijn
reizen bijna een gewoonte van om met mensen in de synagoge in
gesprek te komen en hen aan de hand van de Schriften te tonen dat
Jezus de Messias is.
En Johannes zegt in de aanloop naar zijn evangelie dat het Woord
vlees is geworden (Joh. 1). Het Woord zoals dat in het Oude
Testament werd gegeven aan Israel is vlees geworden in Jezus.
Vrijwel alle schriftwoorden komen in hem p[ een of ander wijze
(direct of meer indirect) tot vervulling.
De oude kerk heeft dat begrepen en is al bijbellezend uitgekomen tot
vier verschillende manieren van uitleg van een Bijbelstekst.
De letterlijke (historische) leeswijze wijst op datgene wat daar en
toen gezegd en gedaan werd en hoe het woord van God in die situatie
klonk.
De typologische leeswijze vertelt hoe de tekst is meegegaan in de
geschiedenis en vervuld werd in andere situaties en in die unieke
situatie van Jezus Messias.
De tropologische of morele leeswijze vertelt hoe het Bijbelwoord
over de afstand van 2000 jaar heen ook nu voor de gelovige
bijbellezer een woord van God kan zijn.
En de anagogische of eschatologische leeswijze tenslotte verwijst
naar de volledige realisering en vervulling van het Bijbelwoord in de
volmaakte situatie van Gods koninkrijk waarin Hij alles in allen zal
zijn.
Zo’n onderscheid is zinvol en helpt ons verstaan dat de bijbel
verschillende lagen heeft en op diverse manieren uitgelegd kan
worden. En het helpt ons realiseren dat het woord van de Eeuwige
God niet alleen in Jezus volledig vervuld is, maar ook in ons bestaan
vlees en bloed wil worden.
ds. Irma Nietveld
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In memoriam dhr. Gerard Jacobus Schrier
Op 24 januari jongstleden is dhr. Gerard Jacobus Schrier op 81-jarige
leeftijd overleden. Hij werd geboren op 21 november 1936. De heer
Schrier woonde aan de Ringdijk Zuid 4 te Cadzand.
Hij zag het levenslicht in Kruiningen als oudste kind van Bastiaan
Schrier en Cornelia Dek. Vanwege het beroep van zijn vader
(douanier) verhuisde het gezin enkele malen, tot ze in Oostburg
kwamen wonen. Gerard volgde daar de ambachtschool en vond werk
in het onderhoud van boten. Hij leerde de Cadzandse Marie Duinick
kennen . Op 10 juli 1958 traden ze in het huwelijk en gingen wonen
in Vlissingen. Daar werd zoon Benny geboren. In 1960 verhuisde het
gezin naar de Buitenlust in Cadzand en kondigde dochter Petra zich
aan. Gerard zette zich in voor de plaatselijke voetbalclub, visclub
Cadzandria en de duivenvereniging. Voetbal en visbootjes vulden
zijn pensioenjaren, en de aandacht voor kinderen en kleinkinderen.
Tien jaar geleden kwamen de gezondheidsproblemen, maar een
ingreep pakte goed uit. De laatste 2 jaar kreeg hij echter weer
medische klachten. Vlak voor kerst bleek dat er niets meer aan te
doen was.
Op donderdag 1 februari is er afscheid van hem genomen in een
overvolle kerk in Cadzand Aansluitend is hij in stilte gecremeerd.
Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen liefde en troost
in deze verdrietige tijd. Dat God hen nabij mag zijn, en allen die hem
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Verjaardagen 23 maart t/m 18 mei 2018
Mevr. J.C. de Keuninck- de Meij
Dhr. P. van Cruijningen
Dhr. J.P.J. Scheerens
Mevr. G.M.A. le Clercq- de Swart
Mevr. M.A. Risseeuw- de Regt
Mevr. J. Luteijn- Schalk
Mevr. C.H. Poleij- Bom
Mevr. A.M. van de Luijster-van Dale
Dhr. J.P. Provo
Dhr. O.A. Vermeire
Dhr. R.M.L. Verdooren
Dhr. P.J. Quaak
Dhr. P.M. Hoste
Dhr. K.F. Malcorps
Mevr. E. Ruijterman-Havers

Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Retranchement
Sluis
Retranchement
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis

23-3-1921
30-3-1931
31-3-1938
3-4-1933
9-4-1936
9-4-1923
11-4-1933
12-4-1938
20-4-1929
27-4-1934
27-4-1930
28-4-1924
6-5-1930
17-5-1923
18-5-1919

Bloemendienst Cadzand
Opgave volgt in volgende Zuidwesthoek.

Bloemendienst Sluis
Na barre winterse dagen is de zon gelukkig weer tevoorschijn
gekomen, we hopen van harte dat de ergste kou voorbij is. Ondanks
sneeuw, ijzel en storm staan de sneeuwklokjes, de paaslelies en de
tulpen dapper boven de grond, ze geven het niet gauw op!
Wij hebben de afgelopen tijd de bloemen of een attentie gebracht bij
de volgende personen:
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Januari:
Mevr. Voerman, en Mevr. De Ruijter-Buijl, Mevr. Risseeuw-Kools,
Mevr. Staal-Haak en Mevr. Kielman.
Februari:
Dhr. du Fossé en Mevr. de Die-de Back, Mevr. Wagenaar, Mevr.
Voerman en Mevr. De Fossé-Rosseel.
Maart:
Mevr. J. Luteijn en Dhr. Van Melle
Hierbij een rectificatie van de ontvangen giften in zoals vermeld in
De Zuidwesthoek van januari:
6 x 10 €,1 x 20 € en 1x 20 € van uit Retranchement, 1 x 50 €, alle
gulle gevers
Hartelijk bedankt!
In Januari hebben we 1 x 10 € gekregen en 1 x 10 € uit
Retranchement.
Wij wensen ieder van u fijne Paasdagen met een zonnetje en groeten
van de dames van de Bloemendienst,
Mevr. Barendse, Mevr. Van Deursen en Mevr. Vercruijsse
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Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 22 februari 2018, daarbij waren
eveneens aanwezig de toekomstige diakenen mw. Huigh- IJsebaart
en dhr R. Goosen.
 Besproken werden regelzaken vanwege wisseling van de wacht.
Mw Prins neemt afscheid als kerkenraadslid vanwege de
einddatum van de termijn. Zij blijft beschikbaar als vrijwilliger
voor de diaconie. Daarvoor zijn we haar zeer erkentelijk en er
blijft genoeg voor haar te doen.
 herbevestiging van ouderling- kerkrentmeester J.Dees dient in
2018 plaats te vinden. De mededeling wordt kenbaar gemaakt in
de kerkdiensten van 25-02 en 04-03-2018 en in het kerkblad
Zuidwesthoek van maart 2018. De herbevestiging kan
plaatsvinden op 25 maart a.s.
 Jaarlijks vaststellen voorzitter en scriba: afgesproken wordt om
wisselend vergadervoorzitterschap voort te zetten, mw Bakker
blijft scriba.
 De vertegenwoordiging door de PG Zuidwesthoek in st. Behoud
Dorpskerk Cadzand, kan in 2018 worden voortgezet.
Betrokkenen worden hierover geïnformeerd.
 Het jaargesprek met de predikant heeft plaatsgevonden in januari
2018 met leden kerkenraad.
 Veel regelzaken zijn in de afgelopen weken afgehandeld en
worden teruggemeld.
 jaarrekening 2017 CvK en Diaconie dienen beschikbaar te zijn
bij de gemeentevergadering voorjaar, die is gepland op 15-042018. Is eveneens agendapunt voor Kkr verg april 2018.
 Op dagen rond 4 mei 2018 wordt opnieuw een expositie in de
kerk Cadzand gehouden en zijn er meerdere activiteiten
georganiseerd. (zie elders in dit blad)
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bespreking met PG Oostburg
voorbereidingen worden doorgesproken t.b.v. een volgend overleg
met PG De Brug.
Op 27 mei a.s. zijn gemeenteleden van de Zuidwesthoek welkom
voor een visitedienst in Oostburg.
gemeentevergadering voorjaar 2018
Als datum wordt vastgesteld: zondag 15 april 2018, aansluitend op
de koffie na de kerkdienst.
De agenda bestaat uit Jaarrekening 2017 Kerkrentmeesters en
Diaconie en overige onderwerpen:




informeren m.b.t. staza en oproep aan gemeenteleden tot
deelname aan werkgroep samenwerking met de Brug
Oostburg, deelname Ouderenmiddag,
ontmoetingsbijeenkomsten
vesperdienst 31-12-2018?

regionaal overleg op 10 april 2018, met kkr leden, hiervoor worden
voorbereidingen getroffen.
classisvergadering: consideraties van gemeenten waren reeds
verzameld door de classis. Reactie ZWH was nog niet ingezonden, is
ter vergadering aangeboden en meegenomen in het totaal van de
classis.
opening st. Janskerkhof, Sluis. 30 juni 2018. Vanaf deze datum
zijn de avondmaalsbekers van ZWH te zien in het Belfort.
Eerstvolgende lunch na de kerkdienst op 25 maart a.s., overige data
nog vast te stellen.

10

Herbevestiging ambtsdragers 2018
Op 25 februari 2018 zijn twee nieuwe ambtsdragers bevestigd, echter
in 2018 loopt ook de termijn van ouderling- kerkrentmeester J.Dees
af. Dhr Dees is bereid om zijn ambt voor een nieuwe periode aan te
gaan
De afkondiging heeft plaatsgevonden in de kerkdienst van 25
februari 2018 in Cadzand en op 4 maart 2018 in Sluis. De
herbevestiging vindt plaats tijdens de kerkdienst op 25 maart 2018
in Sluis.
Stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen bezwaren tegen de
gevolgde procedure of tegen bevestiging van een gekozene
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad indienen, uiterlijk een
week na de bekendmaking,
De kerkenraad van PG Zuidwesthoek dient te bestaan uit minimaal
een ouderling, een diaken, een ouderling-kerkrentmeester 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.

Collectedoelen voor de uitgangscollectes van
18 maart t/m 19 mei 2018
Op zondag 18 maart is de uitgangscollecte bestemd voor kerk in
actie.
Werelddiaconaat. Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan
10000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze
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kinderen in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van
Kerk in Actie, SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen
op school te krijgen. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan
oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun
ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak.
Moeders werken in zelfhulpgroepen aan een alternatief of extra
inkomen voor het gezin en leren opkomen voor de rechten van hun
kinderen. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones
opgezet , waar niemand accepteert als een kind niet op school zit.
Op zondag 25 maart collecteren we voor kerk in actie het totale
werk.
Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar.
Mothers’Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk van
Oeganda wil hierin verandering brengen. Medewerkers bezoeken
vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel
geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal
ontwricht. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld.
Samen met hun man kunnen zij bij de medewerkers van
Mothers’Union relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te
respecteren in hun eigen rol in het gezin, waardoor ook huiselijk
geweld wordt gestopt. Vrouwen voelen zich door dit netwerk
gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Op zondag 1 april, eerste Paasdag collecteren we voor het
jeugdwerk.
Zet kinderen aan het kliederen! Op een zondagmiddag in Spijkenisse
lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar
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Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve
werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken.
Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Na
dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs
klasgenootjes mee. Er zijn al meer dan 100 Kliederkerken gestart.
JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en
fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding.
Op zondag 8 april is de collecte bestemd voor Nationaal Fonds
Kinderhulp.
Nationaal Fonds Kinderhulp hoort ieder jaar weer schrijnende
verhalen van jongvolwassenen die hun opleiding wel willen, maar
niet kunnen beginnen. Er komen veel hulpaanvragen binnen. Vaak
komen de problemen als de opleiding al bijna begint. Dan komen de
rekeningen binnen en blijkt dat deze niet betaald kunnen worden. En
wie niet betaald, mag niet naar school. Ouders en verzorgers kunnen
dit probleem vaak niet oplossen. Veel van de jongeren komen uit
kwetsbare gezinnen, die onder grote financiële druk staan.
Schuldeisers die de meeste druk op het gezin uitvoeren krijgen vaak
voorrang. Geld opzij zetten voor een opleiding gebeurt in de meeste
gevallen niet. Hier komt Nationaal Fonds Kinderhulp in actie. Om
deze hulp te kunnen verlenen is veel geld nodig. Daarom deze
collecte.
Op zondag 15 april is de collecte bestemd voor activiteiten in de
Stelle.
Op zondag 22 april collecteren we voor Eredienst en
Kerkmuziek Wereldwijd.
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Zingen en bidden op de adem van de getijden. Op het gebied van
vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling.
Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere
muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei
van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte
vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte,
ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar
belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het
morgengebed en het avondgebed. De komende jaren bundelt de
Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse
vormen van vieren een stimulans te geven.
Op zondag 29 april is de collecte bestemd voor Zeeland helpt
Pakistan.
In de Pakistaanse havenstad Karachi werd in maart 1953 geld
ingezameld voor de watersnoodramp in onder andere Zeeland.
Ongeveer 65 jaar later doen de Zeeuwse kerken iets terug. 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. Bij
tegenvallende oogsten zijn deze gezinnen extra kwetsbaar omdat zij
geen andere bronnen van inkomsten hebben. De partnerorganisatie
van Kerk in Actie, REEDS ondersteunt de gezinnen om naast de
landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten,
bijvoorbeeld 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.
Ook helpt REEDS deze gezinnen om hun inkomsten uit hun
landbouwproductie te verhogen. Zo leren boeren te onderhandelen
om een betere prijs voor hun producten te vragen op de markt. Ook
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brengt REEDS boeren in contact met afnemers om tussenhandel uit
te schakelen. Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun
inkomsten en daarmee hun levensstandaard verbeteren. Wilt u deze
gezinnen bijstaan in hun levensonderhoud? Dit project wordt
ondersteund in alle protestantse kerken in Zeeuws-Vlaanderen. In
onze kerken collecteren we op 4/2, 29/4 en op 21/10 voor dit project.
Wilt u zelf ook een bijdrage overmaken, dan kan dit op rekening
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer PLUS W 020659.
Op zondag 6 mei hebben we dienst met de VEG. Het collectedoel
is nu nog niet bekend.
Op zondag 13 mei collecteren we voor Missionair Werk.
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen
met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een
programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing.
Samen met twijfelaars, niet –weters, atheïsten en gelovigen gaat de
community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het
goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In de
kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften
op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit
die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.
Zondag 20 mei is het Pinksteren en we collecteren voor de
zending.
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Collecten
Collecte opbrengsten in de maanden januari en februari 2018
Kerkrentmeesters
Januari

Februari

Diaconie

Sluis

€

68,85

€

68,70

Cadzand

€

29,35

€

27,15

Rozenoord €

69,80

Sluis

€

78,40

Cadzand

€

52,10

Rozenoord €

30,70

€ 77,45
€ 55,40

De opbrengsten van de uitgangscollecten:
07-01-2018
14-01-2018
21-01-2018
28-01-2018
04-02-2018
11-02-2018
18-02-2018
25-02-2018

De voedselbank € 43,90 + 04-02-2018 € 22,00
De bloemendienst
- 58,35
Oecumene.
- 20,20
Catechese en educatie.
- 38,15
Zeeland voor Pakistan.
- 53,70
Missionair Werk en Kerkgroei.
- 30,10
Kerk in actie 40dagentijd.
- 36,05
KiA. Voorjaarszending.
- 97,00
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Wereldgebedsdag - Kerkdienst 4 maart 2018
Op 4 maart werd in De Kogge te Sluis de Wereldgebedsdagviering
gehouden.
De kerkdienst verloopt dan volgens de liturgie die is opgesteld in het
land dat centraal staat; in 2018 is dat Suriname. De schrijvers van de
liturgie beginnen met:
Wij danken God voor het mooie land Suriname. Een land met een
ongelooflijk rijke flora en fauna, waar mensen uit verschillende
etnische groepen in vrede met elkaar kunnen samenleven.
De Bijbellezing was uit Genesis 1, het scheppingsverhaal. In de
overdenking werd aandacht gegeven aan onze verantwoordelijkheid
voor het omgaan met de schepping.

de schrijvers van de orde van dienst uit Suriname
17

Een groep vrijwilligers in de Zuidwesthoek presenteerde de liturgie
waarbij het land van herkomst getoond werd door middel van
fotomateriaal, de vlag, informatie over het land, bloemen, planten,
levensmiddelen, enz. Ieder jaar weer maken de vrijwilligers veel
werk van deze kerkdienst.

Suriname leverde prachtige foto’s op die via de beamer werden
getoond: de natuur en de kleding van de mensen, kleurrijke beelden.
Die kleuren kwamen ook terug op de tafels in de kerkzaal, waar
diverse levensmiddelen en materialen waren uitgestald.
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Belevingstafel in Rozenoord
In de interkerkelijke dienst van oktober 2017 was de collecte
bestemd voor de belevingstafel, waar de AB van Rozenoord druk
voor spaarde. Inmiddels is het benodigde geld voor aanschaf bijeen
gespaard. Woensdag 14 maart is de tafel feestelijk in gebruik
genomen.
De belevingstafel is een tafel met een groot multi-touch scherm. Dit
medium is ideaal voor bewoners om het denken en het geheugen
actief te houden. Ook zorgt de tafel voor verbinding tussen
bewoners; het is vaak een gezellige boel door de tafel! De ‘tafel’ is
zo geconstrueerd dat je er met meerdere mensen omheen kunt zitten,
juist ook rolstoelgebruikers. En iedereen kan het apparaat
tegelijkertijd bedienen en zo in beweging zijn. Geheugenspelletjes,
spreekwoorden en gezegdes, puzzels, oude foto’s, kinderversjes van
vroeger, of wat ook maar gewenst is, het kan er allemaal op.
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Mei-expositie 2018 : ‘Dagen van oorlog’
Van 29 april tot en met 9 mei is er weer de mei-expositie in de kerk
van Cadzand. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding werd in 2015
de eerste expositie gehouden.
Voor de expositie van 2018 werden verschillende dorpsgenoten
geïnterviewd. Hun herinneringen werden aan het papier
toevertrouwd. En zo kunt u al lezend kennis nemen van een stukje
persoonlijke geschiedenis van onze omgeving die zich niet in de
geschiedenisboeken laat terugvinden. Tijdens uw rondgang door de
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kerk kunt u daarover met elkaar en met onze vakantiegasten in
gesprek komen. Voor de mensen uit Holland of ‘de overkant’ zijn de
gebeurtenissen hier vaak onbekend. Maar weten wij hoe het daar
was?
Wellicht heeft u deze periode zelf meegemaakt of kent u verhalen
hierover van uw ouders, familie of anderen. Mocht u een ervaring,
verhaal, spullen of foto’s uit die tijd willen delen, aarzel dan niet
maar neem contact met ons op. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!
Uw spullen en foto’s worden netjes in vitrinekasten tentoongesteld.
De verhalen zijn anoniem, dus zonder vermelding van de naam van
de verteller.
Daarnaast kunt u de DVD-documentaire bekijken over de bevrijding
van West-Zeeuws Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren. Met
historische beelden, landkaarten en verhalen op locatie.
Op de avond van 4 mei zal de kerk extra open zijn. Vanaf 19.00 uur
kunt u binnenkomen om nog een blik te werpen op de expositie.
Bij de kerk is tevens het startpunt vanwaar we tegen 20.00 uur naar
de begraafplaats lopen waar de herdenking en kranslegging zal
plaatsvinden.
De kerk is van 29 april t/m 9 mei geopend tussen 14.00-16.00 uur.
U kunt contact opnemen met Suzan de Putter (0117-391342) of met
Irma Nietveld (0117-720413).
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Four Freedom Award voor Bisschop Paride Taban
Woensdag 16 mei 2018 ontvangt Bisschop Paride Taban uit ZuidSoedan in Middelburg de onderscheiding voor de Vrijheid van
Godsdienst, een van de Four Freedoms Awards die jaarlijks worden
uitgereikt. De Roosevelt Foundation geeft Taban (1936) de prijs voor
zijn inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan.

Taban is een belangrijk baken van hoop voor veel mensen in ZuidSoedan. Er zijn niet veel mensen die met alle betrokkenen in het
conflict contact hebben en ze tot verantwoording roepen zoals hij
doet. Zowel met regeringsleider als met de aanvoerders van
gewapende groepen praat hij over de weg naar vrede. Al voor de
onafhankelijkheid van Zuid-Soedan was Taban als Bisschop actief
voor vrede tussen Zuid-Soedan en Soedan. Hij werd tijdelijk
gevangen gezet door het Sudan People’s Liberation Army (toen nog
een leger van vrijheidsstrijders).

Na zijn pensionering richtte Taban in 2005 Kuron Peace Village op
in Oost-Equatoria, een dunbevolkt gebied in het zuidoosten van het
land. Hier, op enige afstand van de onlusten, krijgen jongeren en
leiders van gemeenschappen vaardigheden in conflicttransformatie
en –resolutie, leren ze vreedzaam samen te leven (in het dorp wonen
en werken diverse etnische groeperingen samen) en krijgen les aan
de Vredesacademie. Ze kunnen zo, bij terugkomst in hun
gemeenschappen, een beter tegenwicht bieden aan het conflict, dat al
jaren duurt. Vredesorganisatie PAX werkte mee aan de oprichting
22

van dit vredesdorp, adviseert het vredeswerk in Kuron en het
versterken van lokale vredescomités.
Misschien herinnert u zich de aandacht die we hiervoor vroegen
tijdens de vredesweek in 2015. Er was toen een regionale startzondag
bij ons in Cadzand georganiseerd, in het thema van de vredesweek.
Er stonden toen ook collecte doosjes klaar, o.a. bestemd voor Kuron
Peace Village.
Elk jaar worden de Rooselvelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan
mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling
geven aan de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van
meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, Vrijwaring van gebrek en
Vrijwaring van vrees. Het is een van de meest prestigieuze
onderscheidingen voor de fundamentele mensenrechten en werd al
eerder uitgereikt aan Nelson Mandela, Bisschop Tutu, Malala
Yousazai en Angela Merkel. De andere laureaten zijn: de Costa
Ricaanse diplomaat Christiana Figueres Olsen, de Turkse journalist
Erol Önderolglu, de Belgische natuurbeschermer Emmanuel de
Merode en de Nepalese mensenrechtenactiviste Urmila Chadhary.

Paasgedicht “ Opstanding”
De 40 dagen tijd is speciaal om stil te staan bij het grote mysterie van
de geboorte tot aan de opstanding van Jezus vol van
tegenstrijdigheden; want er gebeuren absoluut dingen die niet kunnen
en moet één mens boeten voorde hele kwaadwillende mensheid?
Onbegrijpelijk voor wijzen en verstandigen! Maar niet voor
kinderlijk geloof! DUS: Leven.......Voorgoed!
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Je kunt vandaag wel even denken aan het leven dat de dood verwon
en zingen van het komend Godsrijk dat bij het lege graf begon.
Je kunt wel luisteren naar de Boodschap die stil staat bij een nieuw
begin, maar....als de feiten je niet raken wat heeft zo'n Paasfeest dan
voor zin?
Wat doe je met een brokje eerbied en met een vleugje sentiment,
zolang je bij het Paas gebeuren niet werkelijk betrokken bent? . Viert
het wel maar......op een afstand!
Je accepteert de waarheid wel, maar het groeit niet uit tot een
beleven. Het blijft een spel.
Toch.....is die opgestane Heiland verweven met jouw levensplan,
toch pluk je er qua levens kansen tot op vandaag de vruchten van.
Het evangelie van het Paasfeest spreekt ook voor jou zijn klare taal.
Want dank zij Jezus mag je delen in Gods bevochten zegepraal!
Zijn kracht wil in je leven werken en geeft je hoop en perspectief.
Dat wonder vraagt toch om
ervaring ? Dat onderga je niet passief. Het moet iets in je open
breken dat je hele zijn doortrekt en dat in jou naar Gods bedoeling
voorgoed het nieuwe leven wekt.
Als Jezus niet was opgestaan..... Maar Jezus is dat wel! De dood
werd op de derde dag onttroond op Gods bevel. Gods daad tot
redding en behoud werd daar een tastbaar feit.
Het leven kreeg opnieuw een kans en...........dit keer voor altijd!
Ingezonden door mevrouw J. E. Quaak - Scheele.
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Onderhoud Kerktuin
Beste mensen,
Hartelijk dank aan allen die (ook) vorig jaar geholpen hebben op het
Kerkplein met tuinonderhoud rondom de kerk in Cadzand. Ook de
koffiedame weer hartelijk dank!
De groep is nooit groot, maar met 1, 2 of 3 mensen kun je al wat
doen en dat stimuleert. Zoals we altijd zeggen: “We doen ons best
en God doet de rest”.
Inmiddels hebben we de eerste tuinbeurt in februari achter de rug.
Doordat een nieuw pc programma niet op tijd geïnstalleerd kon
worden, kon ik mijn adresboek niet raadplegen en zodoende niet
iedereen aanschrijven. Van de “vaste ploeg” had ik nog wel een
emailadres dus door enkele trouwe medewerkers zijn de eerste
werkzaamheden verricht. Misschien heeft u gedacht: “Ik krijg geen
uitnodiging voor februari, ze zullen mij wel niet nodig hebben” , nee,
“nieuwe” helpers kunnen we nog steeds gebruiken, graag zelfs!
In de grote border aan de Mariastraat hebben we inmiddels heel wat
zaailingen van de grote Esdoorn bij de Vredesvlam uit gelierd. Dat
waren heuse bomen geworden en erg ontsierend. Snoeiwerk doen we
beurtelings en in het juiste seizoen, zodat de border nooit kaal staat.
De grote Taxus aan de noordkant is weggezaagd, zoals ook wat dode
takken in de bomen aan de Prinsestraat.
De grote coniferen langs het muurtje bij de hoofdingang van “t
Zwin” zijn eveneens weggezaagd wat veel ruimte geeft. Wat we daar
allemaal gevonden hebben……!! Een extra vuilnisbak in de buurt
zou misschien geen overbodige luxe zijn of staat die er al?
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De volgende zaterdagen van de “even” maanden kunt u weer
meehelpen:
7 april, 2 juni, 28 juli (i.v.m. Dorpsfeest op 2 aug.), 6 oktober en 1
december.
Start om 9.30 u., om 10.30 u drinken we koffie/thee in ‘’t Zwin’ en
om 12.00 u. stoppen we.
Neem a.u.b. zelf gereedschap mee, zoals een spade, hark, bezem,
snoeigereedschap en eventueel een kruiwagen.
Suggesties en advies zijn altijd welkom, we doen ons best ringdorp
Cadzand mooi te houden.
Voelt u zich ook vrij om zo maar eens wat te doen als het u uitkomt
zodat onkruid niet welig tiert tot ongekende hoogten! Het weer en de
groei hebben wij niet in de hand.
Bij voorbaat dank voor alle hulp.
Hartelijke groet, Anneke van Iwaarden-Basting tel. 396022
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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. 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
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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Passieconcert 25 maart 2018
Op zondag 25 maart om 15.00u gaan de deuren van het kleine kerkje
van St. Anna ter Muiden weer open om u te laten genieten van een
intiem en sfeervol Passieconcert, uitgevoerd door het Zeeuws
Vlaams kwartet ‘ Cappella I Fiamminghi’ onder leiding van Arie
Lensen. Tijdens dit concert, dat georganiseerd wordt door de
Kunstkring St. Anna ter Muiden, wordt het lijdensverhaal van Jezus
gecombineerd met de Klaagliederen van Jeremia. Deze laatste
bezingen het verdriet van Jeremia vanwege het zondigen van het
Joodse volk tegen God en de val van Jeruzalem. Ook het
lijdensverhaal van Jezus speelt zich grotendeels af in en om
Jeruzalem. Het centraal staan van deze stad en het verdriet om wat er
zich door de eeuwen heen daar heeft afgespeeld verklaart de titel: ‘
Ach…Jeruzalem’
Het concert begint met het verraad van Judas (‘Unus ex discipulis
meis’ van M.A. Charpentier) en eindigt met de graflegging van Jezus
(‘Sepulto Domino’ van J. Handl). Maria, de moeder van Jezus, komt
aan het woord in het hartverscheurende ‘Plorabo die et nocte’ van
Alessandro Grandi, het houten Kruis waaraan Jezus moest hangen
wordt bezongen in het ontroerende ‘Crux Fidelis’ van Juan de
Portugal, en ook de schuld van ons allen komt aan bod in het
schrijnende ‘O Vos Omnes’ van Carlo Gesualdo en het ‘Ego
sum’ van Heinrich Schütz.
Deze muzikale verhaallijn wordt afgewisseld met
Klaagliederen die vooral solistisch worden ingevuld. Er
worden werken gebracht van Couperin uit de bekende
‘Leçons de Tenèbres’, maar ook van Francois Regnard, M. de
Lalande en Giovanni Colonna, wellicht minder bekend, maar
minstens zo mooi.
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Momenten van verstilling zijn er in de instrumentale werken van
Jean-Baptiste Barrière voor cello en orgel.
Cappella I Fiamminghi bestaat uit Miriam van der Peijl (sopraan),
Monique de Paauw (alt), Cees Hamelink (tenor) en Teun Driesen
(bas). Arie Lensen bespeelt het orgel en heeft tevens de muzikale
leiding. Celliste Ellen Dieleman biedt de muzikale ondersteuning en
verzorgt de instrumentale intermezzi. Het concert wordt tevens
uitgevoerd op zondag 18 maart om 15u in de Grote Kerk te
Terneuzen
Kaarten kosten 12,50 euro p. stuk en zijn te reserveren via:
kunstkringsintanna@gmail.com
Zondag 25 maart 15.00u
N.H. kerk te St. Anna ter Muiden
Heel graag tot ziens in Sint Anna! Website Kunstkring:
www.kunstkringsintanna.nl
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Vervolg adressen:
Diakenen:
Mevr. E.F. Huigh-IJsebaert, ’t Schuttebocht 11 4501 AA Oostburg
Dhr. R. Goosen, Dhr. Willem Dreesstraat 9, 4524 GB Sluis
Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465
Mevr. W.W. Prins, vrijwilliger
Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis 0117462163
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 18 maart t/m 27 mei
2018
18-3-2018 10.00 uur
25-3-2018 10.00 uur
Sluis
29-3-2018 19.30 uur
Sluis
30-3-2018 19.30 uur
Cadzand
31-3-2018 21.00uur
Cadzand
1 -4-2018 9.30 uur
8-4-2018 10.00 uur
15-4-2018 10.00 uur
22-4-2018 10.00 uur
29-4-2018 10.00 uur
6-5-2018 10.00 uur
Hemelvaart
10-5-2018 10.00 uur
13-5-2018 10.00 uur
20-5-2018 Cadzand
10.00 uur
27-5-2018 10.00 uur

Sluis
Sluis
Witte
donderdag

Ds. de Beun
Ds.I.J. Nietveld

Goede Vrijdag

Ds.I.J. Nietveld

Paaswake

Ds. I.J. Nietveld

1e Paasdag
Sluis
Sluis
Sluis
Cadzand
Nieuwvliet

Ds. I.J. Nietveld
Ds. I.J. Nietveld
Ds.Dees-Hinten
Ds. de Beun
Ds.I.J. Nietveld
ds. I.J. Nietveld

St.Kruis
Sluis
1e Pinksterdag

Regionaal
Ds. M. Vermet
Ds. I.J. Nietveld

Oostburg

Visite dienst

29-3-2018
11-4-2018
25-4-2018
9-5-2018

Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord

Ds.I.J.Nietveld/I.
D’hert
Ds. I.J. Nietveld
Ds. de Beun
Ds.I.J. Nietveld

Ds.I.J. Nietveld
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