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Stenen in de Vijver  

Er is veel te doen om de kerk van de toekomst. Hoe zal die kerk eruit 

zien? Vragen naar hoe de kerk van de toekomst eruit ziet is tevens 

vragen naar waar het allemaal ook al weer om begonnen was met 

diezelfde kerk. Terug naar de basis, terug naar je uitgangspunten. En 

is onze basis ten diepste dan niet te vinden in het boek van de 

verhalen, de Bijbel? Het verhaal, dat zich niet zo maar in één woord 

laat vangen. 

Je wordt altijd weer terug verwezen naar die verhalen die verteld 

worden: over mensen, over mensen en hun god, over mensen en hun 

zoektocht naar het goede leven en de goede god. Die rare, dwaze, 

dwarse verhalen – daar ergens is het te vinden. Daar moet je het 

zoeken. Is dat niet precies wat we in de kerk steeds weer doen, 

zondag aan zondag? De bijbel openslaan, gewoon verder lezen waar 

we gebleven waren, het verhaal van de zondag, en het daar van 

verwachten? De basis, de waarheid is in-gewikkeld. Ingewikkeld in 

een verhaal. 

U kent het voorbeeld van de Joodse traditie van de chassidiem, die 

altijd verhalen vertellen om hun boodschap, hun wijsheid uit te 

dragen. En als dan iemand vraagt waarom ze hun levenslessen steeds 

weer verpakken in een verhaal, dan antwoorden ze met …. een 

verhaal! 

Zo is het toch ook in het leven zelf, ook in dat van ons. 

Er is de bekende uitspraak dat als je iemand vraagt naar de zin van 

het leven, hij of zij antwoordt met het vertellen van zijn 

levensverhaal. De waarheid van ons leven, dat wat het  waard is, wat 

het glans en betekenis en diepgang en zin geeft, dat zit in ons eigen 
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levensverhaal, in onze persoonlijke levensloop verwikkeld. Waar 

zich de verhalen van anderen hebben ingevoegd, de mensen in ons 

leven, ook de mensen van voorbij, maar ook, dat eeuwenoude 

verhaal van God met de mensen. 

De basis, dat is altijd weer het verhaal van je eigen leven lezen in 

verband met dat grote verhaal, en omgekeerd, dat grote verhaal op 

een of andere manier inwikkelen in je eigen levensverhaal. We 

moeten elkaar deze en soortgelijke verhalen blijven vertellen. 

Verhalen van hoop en van vertrouwen. Verhalen van je 

toevertrouwen aan het leven, ook en juist in de uitzichtloosheid. Juist 

in de schaduw van de tijden en in het donker in je eigen leven. Het is 

soms terugvallen op je zelf, de bodem ervaren, en daar, hoe dan ook, 

tastenderwijs en met vallen en opstaan, levenskracht hervinden en 

levensmoed. 

Geloven is niet blijven staan, maar moed vatten om verder te gaan. 
De kern is, dat je het leven viert, zolang het je gegeven is, en dat je 

nooit het vertrouwen verliest. 

Met een hartelijke groet aan u allen,  

ds. Irma Nietveld 
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Verjaardagen  21 mei t /m 23 juli 2016 

Dhr.J.J. Rosseel  Sluis   29-05-1935 

Dhr. J.I.de Garedeijn  Sluis  30-05-1932 

Mevr. A.S. Leenhouts  Sluis  01-06-1933 

Mw.J.Focke- Schrier  Sluis  03-06-1933 

Mw.M.E.Brugge- de Brauwer Sluis  13-06-1922 

Mw.S.P. Hoste- Dierkx  Sluis  14-06-1932 

Dhr. A.D. de Die  Cadzand 22-06-1931 

Dhr.P. Risseeuw  Retranchement 26-06-1932 

Mevr.M. Versprille-de Voldere Sluis  01-07-1934 

Dhr. S.F. de Blaere  Retranchement 05-07-1927 

Mevr.M de Gardeijn- de le Lijs Cadzand 10-07-1932 

Mevr.J.A. Risseeuw- Kools Oostburg 18-07-1932 

Mevr.J.S. Zwier- Faas  Retranchement 20-07-1930  

Mevr.W.C.E.van der Sar-Meijer Sluis  22-07-1927 

 

Huwelijksjubilea 

Dhr en mevrouw Quaak- Maas Sluis  -70 jaar- 28-05-1946 

Dhr. en mevrouw Francke- Pladdet    -40 jaar- 23-07-1976 
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Bloemendienst Cadzand 

De afgelopen periode zijn bloemen bezorgd bij: 

mevr. van Dale -Adriaansen, dhr. de Graaf, mevr. Muckenheim, dhr. 

van Cruijningen, dhr. de Graaf en mevr. Toussaint. 

Wij hebben een gift van  ontvangen waarvoor hartelijk dank. 

Bloemendienst Sluis  

 

De voorbije maanden hebben we weer attenties in de vorm van een 

bloemetje, fruit of een mooie kaart bezorgd bij de onderstaande 

mensen. 

 

Maart: 

Mevr. J. Luteijn, Dhr. Provo, mevr. De Keuninck-de Meij, 

Dhr. J. Focke. 

April: 

Mevr. Provo-Verhoosel, Mevr. J. Luteijn-Schalk, 

Mevr. C. Poleij-Bom, Dhr. Verdooren, Dhr. Provo, Dhr. P. Quaak, 

Dhr. Verploeg,  

Mei: 

Dhr. P. Hoste, Mevr. Vos-Mollet, Mevr. Quaak-Scheele, 

Mevr. De Meij-den Hamer, Dhr. Malcorps, Mevr.Ruijterman-

Havers. 

 

Een hartelijke groet van de dames van de Bloemendienst,  

Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly Vercruijsse 
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Kerk Retranchement 

Door verschillende bewoners van Retranchement is er jaren via de 

stuiveractie van mevrouw Huigh geld ingezameld  voor onderhoud 

van de kerk.  

Er werden tassen en kaarten verkocht, spaarvarkens bij de 

ondernemers geplaatst en zelfs emmers met stuivers en centjes 

ingeleverd.  

Mevrouw Huigh heeft al die tijd bijgehouden wat voor welke kerk 

bestemd was.  

De bewoners en toeristen hebben voor de kerk van Retranchement 

een bedrag van ongeveer                        € 2000,-- bij elkaar 

geschraapt.  

Nu de kerk verkocht is vinden wij dat dit bedrag toekomt aan de kerk 

van Retranchement en hebben dit bedrag overgemaakt naar de 

Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement.  
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Uit de kerkenraad 

 
De kerkenraad vergaderde op 10 maart en 11 april 2016: 

 De voorbereiding van de gemeentebijeenkomst op 17-04 2016 

wordt afgehandeld. 

 bouwkundige aanpassingen in ’t Zwin, een aantal praktische 

zaken worden besproken. Elders leest u meer hierover. 

 i.v.m. de nationale dodenherdenking en bevrijdingsdag worden 

in de periode van 1 t/m 8 mei de kerkdeuren weer enkele uren 

per dag geopend voor bezoekers. (inmiddels valt te vermelden 

dat naast de aanwezigen bij de herdenking op 4 mei, ruim 170 

personen de kerk hebben bezocht, verhalen hebben gelezen en 

daarover met elkaar gesproken hebben) 

 Er wordt terugmelding gedaan van het jaargesprek met de 

predikant, dat heeft plaatsgevonden in januari 2016.  

 N.a.v. de voorwaarden van de Classis voor de status “kleine 

gemeente” wordt na informatie te hebben ontvangen, besloten 

om gebruik te maken van de diensten van KKG voor de 

uitvoering van pachtzaken. Daarbij speelt een rol dat bij deze 

keuze risico’s voorkomen worden vanwege onvoldoende –

juridische- kennis m.b.t. deze materie. Er zijn veel 

ontwikkelingen gaande rondom pacht, pachttarieven, 

belangstelling, etc. Daarnaast geeft het verlichting in de 

werkzaamheden van de kerkrentmeesters. Wat betreft beheer 

historische kerkgebouwen, subsidieregelingen daarvoor, etc. 

vormt kennis van zaken eveneens een risicofactor. Besloten 

wordt hiervoor eveneens een deskundige partij in te schakelen. 

 Vanwege de status “kleine gemeente” is de Plaatselijke Regeling 

op onderdelen aangepast, de wijzigingen worden in de 

vergadering vastgesteld. 

 Er wordt een start gemaakt met het rooster voor de kerkdiensten 

in 2017. 
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 Verzoek van de Jeugdraad om een bijdrage vanuit de KKR. Deze 

bijdrage is gebruikelijk en akkoord.  Verzoek om de Jeugdraad 

op te nemen in het jaarlijks collecterooster is eveneens akkoord. 

 Verzoek van het bestuur Activiteiten Ontmoetingscentrum Jota 

om de vrijkomende inleg- bedragen van  gemeenten bij de Prot. 

Steunstichting beschikbaar te stellen voor hun activiteiten. 

Besloten wordt om dit verzoek niet te honoreren.   

 Onze predikant, ds. Nietveld heeft de opleiding bibliodrama 

positief afgesloten. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Collecten 

Collecte opbrengsten in maart en april 2016 

   Kerkrentmeesters Diaconie 

Maart  Cadzand € 98,25  € 91,05 

  Sluis  - 23,40  -  34,05 

  Rozenoord - 74,70 

 

April  Cadzand € 37,20  € 36,15 

  Sluis  -  71,40   - 66,65 

  Rozenoord -31,35 

 

De collecte voor de wereldgebedsdag op zondag 6 maart bracht  

€ 87,35 op.    
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Opbrengst uitgangscollectes.  

13-03-2016   Binnenlands diaconaat   €   17,75 

20-03-2016   Kerk in actie    -    36,80 

27-03-2016   JOP     -  110,10 

03-04-2016   Voedselbank    -    33,85 

10-04-2016   Ujamaa     -    24,65 

17-04-2016   Jota       -  38,90 

24-04-2016   Eredienst en kerkmuziek     -  42,65 

De collecte op 1 mei tijdens de oecumenische dienst met de VEG 

heeft € 1040,00 opgebracht voor de  vluchtelingen.  

  -       

Collectedoelen mei t/m juli   - 

In de komende maanden is de uitgangscollecte bestemd voor de 

volgende doelen:  

22 mei: Noodhulp Giftenadvies Zeeland 

Het geld uit de noodhulp wordt gebruikt voor personen en situaties 

waarin acute hulp nodig is. Deze worden aangemeld vanuit 

maatschappelijke organisaties, maar ook vanuit plaatselijke kerken. 

De . honorering gebeurt vaak in overleg met Maatschappelijk werk, 

Leger des Heils of de reclassering. 

 



12 

 

29 mei: Liliane fonds  

Op deze zondag collecteren we voor het Liliane fonds.Een wereld 

die openstaat voor elk kind. Dit is de missie van het Liliane fonds. 

Bijdragen aan een wereld voor iedereen en waarin ook gehandicapte 

kinderen die opgroeien in extreme armoede al hun talenten kunnen 

ontwikkelen en inzetten. Samen met de lokale organisaties in Afrika, 

Azië en Latijns Amerika maken we kinderen sterker en hun 

omgeving toegankelijker. 

5 juni : Mand en Werelddiaconaat 

Op deze eerste zondag van de maand staat de MAND weer klaar om 

uw giften voor de voedselbank te verzamelen. Aan de uitgang 

collecteren we voor het Werelddiaconaat. 

Hulp na seksueel geweld. 

In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel 

geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. 

Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om het 

toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. De 

organisatie kaart de misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan 

op het straffen van de daders. De organisatie Refugio biedt meisjes 

psychologische ondersteuning en hulp bij het doen van aangifte. Ook 

werken de meisjes met behulp van Refugio aan het opbouwen van 

een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een 

beroepsopleiding willen volgen. 

12 juni: Nieuw Hydepark 

Vandaag collecteren we voor het nieuwe F.D. Roosevelthuis – nu 

Nieuw Hydepark - , het huis dat  van ons allemaal is. 46 weken per 
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jaar staan de deuren van Nieuw Hydepark in Doorn wijd open voor 

mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of 

hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit 

kunnen. Het huis is volledig vernieuwd, met behulp van vele 

gemeenten. De eerste vakantieweken in het nieuwe gebouw zijn 

inmiddels achter de rug. Vele mantelzorgers en hun partners konden 

er onbezorgd genieten. 

 

19 juni: Terre des Hommes   

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt 

kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen 

zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. 

26 juni: Kerk en Vluchteling 

De Stichting kerk en Vluchteling werkt sinds 2005 in de Zeeuws-

Vlaamse regio om de belangen van vluchtelingen en allochtonen te 

behartigen. Het is een oecumenisch project en wordt gedragen door 

de Protestantse en Katholieke Kerk. De stichting heeft ten doel om 

geïnspireerd vanuit de Bijbelse boodschap de kerkelijke en niet 

kerkelijke samenleving te betrekken bij de problematiek van 

vluchtelingen en allochtonen, zowel wat betreft de eerst opvang als 

de verdere integratie in de Nederlandse samenleving. 

3 juli: Voedselbank en Jeugdwerk 

Op deze zondag staat de mand weer klaar voor de giften voor de 

voedselbank. 

En aan de uitgang collecteren we voor het jeugdwerk.  
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Vadergesprekken over geloofsopvoeding.   Vaders en moeders 

blijken vaak op andere manieren met de geloofsopvoeding van hun 

kinderen bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen 

stimuleert JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 

bijeenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen nadenken over 

hun rol in de geloofsopvoeding en het voorleven van het geloof in 

hun eigen gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP het aantal 

vaderinitiatieven uitbreiden in het hele land.  

 

10 juli: Ujamaa 

Deze zondag collecteren we aan de uitgang voor het project Ujamaa. 

Namens Kerk in Aktie is Hanna Wapenaar uitgezonden naar Zuid 

Afrika. Wij ondersteunen dit project in Pieter Maritzburg met alle 

Protestantse kerken in Zeeuws Vlaanderen. 

17 juli: Kerkgebouwen                                                                                                                                                                                      

De uitgangscollecte is deze zondag bestemd voor het onderhoud van 

de gebouwen. U zult begrijpen dat vooral de kerk in Cadzand veel 

onderhoud nodig heeft. Zo’n prachtig monumentaal gebouw. En ook 

in onze kerkzaal in De Kogge  moeten zaken aangepakt worden. De 

kerkrentmeesters bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. 
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Bouwkundige aanpassingen in ’t Zwin 
 

Vanaf 30 mei 2016 wordt na een lange aanlooptijd, door Fa. 

Voerman gestart met de werkzaamheden in het Zwingebouw. Nadat 

‘t Zwin eind 2013 door de gemeente Sluis is aangewezen als 

Dorpshuis voor Cadzand, is een begin gemaakt met de voorbereiding 

van bouwkundige aanpassing. Voorwaarde bij een Dorpshuis is o.a. 

de beschikbaarheid van een toilet voor minder- validen. Vanuit dat 

gegeven zijn plannen gemaakt, waarbij werd gedacht aan uitbreiding 

van het huidige gebouw.  

 

Uiteindelijk werd medio 2015 definitief bekend dat de gemeente 

Sluis geen vergunning kon verlenen voor uitbouw. Vervolgens zijn 

de plannen aangepast, waarvoor door de gemeente inmiddels wel 

toestemming is gegeven.  

 

Om zo min mogelijk overlast te bezorgen voor de vaste gebruikers, 

worden de aanpassingen gestart aan het einde van hun 

jaarprogramma. De komende weken gaat er hard gewerkt worden in 

’t Zwin. Volgens de planning is na de vakantietijd het gebouw weer 

beschikbaar. Alle gebruikers kunnen vanaf het nieuwe seizoen 

genieten van een ruimte die voldoet aan de eisen van deze tijd.  

 

De indeling komt er anders uit te zien; globaal: waar tot nu toe de 

stoelen opgestapeld staan komt de nieuwe keuken. De oude keuken 

wordt omgezet naar toiletruimte en een halletje met 2
e
 entree en 

toegang naar de toiletten. De zaal krijgt een opfrisbeurt en er komt 

internet. Door deze aanpassingen ontstaan eveneens mogelijkheden 

voor nieuwe activiteiten in ‘t Zwin. 

 

Tijdens de werkzaamheden wordt de kinderkring gehouden in de 

consistorie. Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid voor 

koffiedrinken achterin de kerk. 
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Financieel bericht van de kerkrentmeesters 
 
Een kort bericht van de kerkrentmeesters over de resultaten van het 

jaar 2015. 

 

Inkomsten 

 Rekening 2014                    Rekening 

2015 

Opbr. Onroerend goed     53.155   51.205 

Rentebaten enz.      10.387     5.642 

Bijdragen levend geld     37.313               29.703 

Bijzondere opbrengsten        6.610 

Totaal      107.465  86.550 

 

Uitgaven 

Onderhoud gebouwen  116.834              34.991 

Overige lasten gebouwen   14.285  16.278 

Afschrijvingen     18.543  16.344 

Pastoraat     61.894  60.954 

Kosten kerkdiensten      2.795    2.082 

Verplichte bijdragen      3.827    3.545 

Overige vergoedingen           2.062    1.630 

Kosten beheer en administ.   17.706   16.375 

Rentelasten en bankkosten         551        303 

Totaal    238.249             152.750 

Tekort    130.784-   66.200 – 

Bijzondere baten    12.304              110.757 

 

Eind resultaat                        -- 118.480          ++  44.557 

 

Daarbij dient het volgende opgemerkt te worden: 

In 2014 een bijdrage in de restauratiekosten van de kerk te St Anna 

Ter Muiden. 
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In 2015 een meeropbrengst t.o.v. de balansbedragen door verkoop 

van de kerk te Retranchement en enkele kleine percelen grond in 

België bij vrijkomen van de pacht.   

In 2015 is er tevens groot onderhoud gepleegd aan de pastorie in de 

Vijverstraat. 

 

In 2016 staat voor de kerk in Cadzand onderhoud op de planning, 

daarvoor is een grote uitgavenpost te verwachten. 

Uit alles blijkt dat we structureel minstens 40 tot 50 duizend euro per 

jaar tekort komen op de begroting, als we de incidentele posten 

buiten beschouwing laten. Dat is zeer zorgelijk. 

 

Het beheer en administratie van de grondeigendommen van de  

diaconie en kerkrentmeesters is in 2016 overgedragen aan de KKG 

(Kantoor der Kerkelijke Goederen)  

Dit bureau is daarin gespecialiseerd en het is een zorg minder voor 

ons. 

 

De definitieve cijfers van de diaconie zijn bij het ter perse gaan van 

dit nummer nog niet beschikbaar, die komen in de volgende uitgave 

van het kerkblad. 
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Verslag Gemeentebijeenkomst 17 april 2016  
Aanw.: dhr R.Goossen, mw W.Prins- diaken, hr en mw Francke, J 

Buijze,mw B. Quaak, mw Quaak-Maas, 

mw Quaak-Scheele, mw v.d. Luijster- Vasseur, hr en mw Hoste, mw. 

R. Barendse, mw N. Spierenburg, dhr Dierx, hr en mw van Belois, hr 

en mw S.Buijze, mw du Fosse- Louweret, mw M.Voerman,  

hr en mw van Damme, dhr.J.Dees- CvK, predikant mw I.Nietveld, 

mw J.Bakker (verslag) 

 

 

Opening met toelichting op agenda 

1.Financieel: 

*toelichting op jaarrekening 2015 door J. Dees cvk- geeft geen 

vragen/reacties 

*jaarrekening diaconie is nog niet beschikbaar 

*mededeling: info over orgelfonds/ stuiveractie. De rekening is 

overgegaan naar Cvk, het saldo is herleid naar plaats van herkomst. 

De inbreng vanuit Retranchement wordt overgeboekt naar SBDR 

 

2.PKN Nota 2025- Waar een Woord is, is een Weg.  

Ds. Nietveld geeft toelichting. In groepen worden de 3 kernpunten 

besproken: 

1.in de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. 

2. de kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar 

aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. 

3. de kerk helpt me om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. 

 

Terugmelding uit de groepen: 

* vals kerk meer naar buiten treden, geloof meer kenbaar maken, 

media werkt daaraan mee, positieve PR o.a. m.b.t. diaconaal werk 

*kerk gemeente dient mee te werken in organisaties die zorg 

verlenen e.d.  

*Let op menswaardige benadering van mensen die zorgafhankelijk 

zijn zoals van de voedselbank. 
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*gemeenschapszin: naar elkaar luisteren kan beter, zowel m.b.t. 

geloof- als materiële zaken 

*Omzien naar mensen die de kerk verlaten hebben, hen niet 

afschrijven 

*De kerk dient individualisme tegen te gaan, uitstralen dat willen we 

niet, we laten ons als kerk in een hoekje drukken.  

*Voor elkaar een goed woord en hulp bieden. Bloemendienst draagt 

daaraan bij, biedt mogelijkheden tot contact houden met de kerk. 

*Geestelijk voedsel opdoen in de kerk 

*Samen geloof beleven en uitdragen 

*Er zijn voor anderen 

*De kerk is een leerplaats van geloof 

 

Afsluitend:  

*denk eens na over hoe kan ik zelf meewerken, denk daarbij aan: wat 

gebeurt er in de zanggroep, de vervangende kerkdienst van de 

voorgaande week, gebedsonderwerpen aandragen. 

*De aanwezigen hadden duidelijk voorkeur voor dit vergadertijdstip 

i.p.v. een avondvergadering. 

*De afsluiting verliep wat onrustig vanwege de parkeermeters 

 

 

Vorming en toerusting (V&T): terugblik en 

vooruitzien  

Het mooie weer lokt een ieder naar buiten. Tijd om de activiteiten 

binnen even in de koelkast te zetten.  

  De gesprekskring Sluis heeft dinsdagmiddag 26 april haar 

laatste bijeenkomst van dit seizoen gehouden. Afgelopen jaar 

hebben we een aantal themabijeenkomsten gehouden en 

Bijbelse verhalen uitgediept. De laatste ging over het belang 

van onze stem, een onmisbaar instrument in het contact met 
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anderen. De groep komt  ongeveer 1 keer per 3 weken 

samen. 

 Bibliodrama is een werkvorm die ook beoefend werd. 

Middels bibliodrama werden Bijbelse verhalen verkend. Dat 

bracht bij de deelnemers verrassende nieuwe inzichten te 

weeg. En laat u niet van de wijs brengen: bibliodrama in 

geen toneelspelen. Wat het wel is? In de huid kruipen van 

een personage en dan samen  met medespelers ervaren wat 

het verhaal met jouw eigen levensverhaal te maken heeft, 

wat het oproept, wat het aan jou vertellen wil. Want onze 

Bijbelse verhalen gaan over mensen, dus ook over ons en 

over vandaag en morgen! Komend najaar hopen weer enkele 

verhalen te verkennen. Doet u mee? 

 De filmavonden konden weer rekenen op een goede 

belangstelling. Er stonden vijf films op het programma die 

stuk voor stuk aanleiding gaven tot gesprek. Naast deze 5 

filmavonden werden 2 extra avonden ingelast. Tijdens de 

vredesweek in september ’15 draaide ‘Het wonder van 

Leipzig’ en onlangs op 3 mei – in het kader van 4 en 5 mei – 

de film ‘Ida’. Voor komend seizoen is het programma bijna 

rond. U vindt straks alle gegevens in het septembernummer 

van dit kerkblad. Als u mij een emailadres geeft kan ik het u 

ook mailen. De filmavonden zijn doorgaans de laatste 

donderdag van de maand. Extra filmavonden vallen op 

dinsdag. 

 De Zanggroep heeft haar tweede jaargang beleefd. Al 

zingend verkennen we de rijkdom van het nieuwste 

Liedboek en voelen ons er steeds meer in thuis. 
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Tegelijkertijd steek je ook nog iets op over noten en 

muziekleer, en dat is nooit weg. Iedere woensdagochtend in 

’t Zwingebouw vanaf half elf. 

 

Ds. Irma Nietveld 

Samen eten na de dienst 

Op palmzondag waren de tafels in ’t Zwingebouw feestelijk gedekt. 

Na de dienst en het koffiedrinken ook samen eten. Dat is inmiddels 

een traditie geworden. Vier keer per jaar samen genieten van 

zelfgemaakte soepen en heerlijke verrassingsbroden. Gemeentelid of 

(vakantie)gast, een ieder is welkom! Op de foto’s enkele impressies. 

De eerstvolgende gemeentemaaltijd is zondag 26 juni. Dan kunt u na 

de dienst aanschuiven in De Kogge te Sluis.  

 

 

Palmzondag 20 maart 2016 
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Terugblik op de expositie in de dorpskerk 

Cadzand 

Voor het tweede jaar op rij was er van 1 t/m 8 mei een expositie 

rondom WO II. 

In de kerk was van alles te horen, te zien en te lezen. Zoals de - nu 

nostalgisch klinkende -muziek die destijds bij velen de moed erin 

hield. Historische zwart-wit foto’s uit de oorlogsjaren en de 

bevrijding. Dagboekaantekeningen en knipsels uit tijdschriften en 

kranten. In de vitrinekast artikelen uit die tijd. Enkele bezoekers 

brachten van thuis ook nog een en ander mee. Bewoners uit de regio 

hadden persoonlijke herinneringen aan de oorlogsjaren aan het papier 

toevertrouwd die met belangstelling werden gelezen en besproken. 

Er zijn vast nog veel meer van dergelijke persoonlijke herinneringen! 

Alleen zitten ze nog in de hoofden en harten geborgen, misschien 

wel van u of van uw ouders of grootouders. Schrijf ze eens op, in 

enkele regels maar, dat is al voldoende.  

Bij bezoekers bracht de expositie uiteenlopende herinneringen naar 

boven of gaf het aanleiding tot gesprekken met medebezoekers, 

zeker ook met mensen van buiten de regio.  

Daarmee heeft de expositie ook dit jaar beslist weer haar doel 

bereikt. Want zo’n expositie is geen doel op zichzelf, maar een 

middel met een doel. Een middel namelijk om eens naar elkaars 

verhalen te luisteren en ze uit te wisselen, opdat ze niet worden 

vergeten. Een aanleiding om de eigen herinneringen eens op te 

schrijven, misschien zelfs wel voor uw (klein)kinderen. Een reden 

om nog eens in de kast te duiken en spullen van toen op te diepen in 

plaats van ze zomaar weg te gooien. En last but not least: de 
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belangstellende toerist of nieuwe inwoner te informeren en zo over 

en weer over elkaars geschiedenis in gesprek te komen.  

Uiteraard is zo’n expositie er niet van de een op de andere dag. We 

zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de heer Bert Voets. Evenals 

vorig jaar stond hij ons met raad èn daad terzijde en mochten wij 

gebruik maken van gegevens op zijn overigens voortreffelijke 

website. Heeft u de expositie misgelopen of wilt u een en ander nog 

eens nalezen, kijk dan op: www.cadzandgeschiedenis.nl  

Ds. Irma Nietveld  

Expositie kerk 

 

http://www.cadzandgeschiedenis.nl/
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CONCERTEN  

Zaterdag 21 mei :‘BACH – connected’in Cadzand 

Dat de alom bekende Johann Sebastian Bach voor velen een 

muzikale inspirator is geweest, en nog steeds is,  zal niemand 

betwijfelen. Maar ook de grote Bach zelf is beinvloed en 

geinspireerd door componisten van zijn tijd of van nét voor zijn tijd. 

Hoewel Bach grotendeels autodidact was, maakten ook deze 

invloeden hem tot een van de grootste componisten ooit.  Wie waren 

nu deze inspirators van Bach? En kunnen we in de werken van hen al 

een verwijzing horen naar wat Bach later zou componeren?  

Dit gegeven was het uitgangspunt voor het muzikale project ‘BACH 

– connected’, waarbij werken geprogrammeerd zijn van 

componisten die de belangrijkste connecties waren van Bach, zoals 

bijvoorbeeld Dietrich Buxtehude, voor wie Bach de moeite nam om 

400 km naar Lübeck te lopen, alleen al om zijn orgelspel te horen. 

En Georg Böhm, die de ‘meester-leraar’ van Bach was tijdens zijn 

Lünenburgse gymnasiumperiode. En ook Johann Pachelbel (Canon 

in D) die al organist was in Eisenach toen Bach daar geboren werd 

en er zijn kinderjaren doorbracht… 

 

Het project is georganiseerd door dirigent Arie Lensen uit 

Schoondijke, leider van het projectkoor ‘Cappella I Fiamminghi’. 

Voor deze gelegenheid is dit ensemble uitgebreid tot 12 ervaren 

koorzangers uit Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen, die al vanaf 

september 2015 met groot enthousiasme aan dit concert werken.  De 

solistische passages in de werken worden deels door de eigen leden 

uitgevoerd, en deels door professionele bassolisten Lieven Deroo (21 

mei)  en Arnout Malfliet (28 mei).  Het koor wordt muzikaal 

begeleid en ondersteund door het barokensemble ‘Arcus Coloratus’ 
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uit Brugge. Dit ensemble werd samengesteld in 2007 voor een 

eindexamenproject in de afdeling historische instrumenten van het 

conservatorium te Brussel. De samenwerking werd vanwege groot 

succes voortgezet. De leiding berust bij klavecinist Dimos de Beun 

en barokvioliste Annelies Decock, die, naargelang het project, 

diverse collega’s van hoog niveau aan hun zijde scharen. In ‘BACH 

– connected’ zullen zij ook enkele instrumentale delen ten gehore 

brengen, waaronder de ontroerende ‘Canon in D’ van Johann 

Pachelbel.  

Het programma bevat enkele groots opgezette werken, waarin koor 

en orkest voltallig samenwerken, zoals de cantate ‘Mein Freund ist 

mein’ van Georg Böhm en ‘Gott sei mir gnädig’ van Johann Kuhnau. 

In contrast daarmee worden er ook ingetogen en intieme composities  

zoals ‘Tristis est anima mea’ van Johann Kuhnau en ‘Salve Jesu’ van 

Dietrich Buxtehude ten gehore gebracht. En de grote meester zelf 

mag natuurlijk niet op het programma ontbreken:  de cantate ‘Christ 

lag in Todesbanden’ wordt uitgevoerd met 4 solostemmen en orkest. 

Dit is slechts een greep uit het volledige programma, dat absoluut de 

moeite waard is om te komen beluisteren! 

Het programma wordt 2 keer uitgevoerd: op zaterdag 21 mei om 

20.00u in de Protestantse Kerk te Cadzand en op zaterdag 28 mei 

in ‘Het Podium’ te Zaamslag, eveneens om 20.00u.  De entree 

bedraagt 12.50. Er is een pauze voorzien. 

Kaarten kunt u op voorhand bestellen bij de koorleden (Miriam van 

der Peijl, Ans Ritsema, Mieke Fierloos, Marian Lucieer, Adrie 

Vermeulen, Monique de Paauw, Adri Wisse, Nico Fierloos, Cees 

Hamelink, Teun Driesen, Ron Vermorken, Martin Lievens, Arie 

Lensen) of via mail: cifconcert@gmail.com. Ook zijn er op de avond 

zelf kaarten aan de kerk/zaal verkrijgbaar. 

mailto:cifconcert@gmail.com
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Zondag 5 juni Mathieu van Bellen in Sint Anna ter 

Muiden 
Mathieu van Bellen, afkomstig uit het Zeeuws-Vlaamse Hulst, begon 

zijn vioolstudie op jonge leeftijd en ontpopte zich al gauw tot een 

enorm talent. Hij studeerde achtereenvolgens aan het conservatorium 

van Amsterdam bij Jan Repko,  Chetham’s School of Music in 

Manchester, in London bij Itzhak Rashovsky en in Berlijn aan de 

Hochschule für Musik bij Ulf Wallin. Hij deed mee aan concoursen 

door heel Europa en won diverse prijzen. 

Zijn eerste CD kwam uit in november 2014, met solowerken van 

Bach, Christian Blaha en Béla Bartók. 

In 2015 won Mathieu in Amsterdam de Grachtenfestival Prijs, 

waardoor hij bij het Grachtenfestival 2016 ‘Artist in Residence’ zal 

zijn.  

De Kunstkring St. Anna ter Muiden is bijzonder blij dat Mathieu, 

ondanks zijn vele optredens door heel Europa, de tijd heeft gevonden 

om zijn geboortestreek Zeeuws-Vlaanderen aan te doen voor een 

interessant optreden. Mathieu zal een solo-recital verzorgen en zal 

tussentijds worden geinterviewd door musicus en dirigent Tony 

Venneman (bekend van het Brugs Vocaal Ensemble).  

Deze kans om dit jonge Zeeuws-Vlaamse talent aan het werk te zien 

en te horen mag u niet missen! Het belooft een virtuoos en veelzijdig 

optreden te worden. Mathieu speelt op de ex-Adolf Busch G.B 

Guadagnini viool (Turijn 1783). 

Het recital vindt plaats op zondag 5 juni om 15.00u in de N.H. Kerk 

te St. Anna ter Muiden, in samenwerking met beheergroep ‘The 

Tower’.  

 

De entree bedraagt 12.50. 

Kaarten kunt u reserveren via: kunstkringsintanna@gmail.com 

  

mailto:kunstkringsintanna@gmail.com
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Zaterdag 2 juli, Concert Zwinkoor en St.David’s 

Minstrels in Cadzand 

Een vrolijk en afwisselend zomeravondconcert in de kerk van 

Cadzand. De twee regionale koren staan onder leiding van Zita 

Gerenday. Het concert staat in het teken van Zuid-Amerikaanse en 

Amerikaanse muziek, waaronder de Misa Criolla van A. Ramirez  en 

een medley uit de West side story.  Aan het concert werken 

verschillende solisten mee: Caroline Asaert sopraan, Piet Leenhouts, 

piano, Marina Eckhardt, gitaar, André Bombelijn, accordeon en een 

percussiegroep. 

Aanvang 20.00 uur, kaarten  €12,- , vanaf 19.15 uur aan de kerk..  

 

 

 

 

Sinds 1989 organiseert de stichting Zomeravondconcerten aan Zee 

prachtige concerten. Als lokatie zijn de eeuwenoude kerkjes in 

Cadzand, Retranchement, Nieuwvliet, Groede, Waterlandkerkje en 

Aardenburg gekozen. Het aanbod van concerten is klassieke muziek 

door jonge professionele musici.  

De activiteiten vinden plaats op de woensdagen in juli en augustus.  
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Woensdag 20 juli, 20.00 uur. N.H. kerk, Cadzand. 

AMARANT is een nieuw, vrouwelijk en vrolijk houtblaaskwintet 

waarin diversiteit, dynamisme en enthousiasme troef zijn.  

Het ensemble bestaat uit Inge Smedts (fluit), Eva Saliën (klarinet) en 

Dymphna Vandenabeele (hobo), Marjolein Gerets (fagot) en Emma 

Van den Ecker (hoorn). 

AMARANT wil het repertoire voor houtblaaskwintet opnieuw 

bekijken en uitbreiden met nieuwe composities. Door de brede 

muzikale smaak van de dames wordt qua repertoire niets uitgesloten.  

Met hun muzikale ervaring, jeugdig enthousiasme en een dosis 

humor maakt AMARANT van elk concert een onvergetelijke 

belevenis voor jong en oud. 

Meer informatie: www.zomeravondconcertenaanzee.nl 
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Onderhoud Kerktuin 

 
Beste mensen, 

Graag nodigen wij u uit om zaterdag 4 juni  om 9.30 uur te helpen 

in de kerktuin. 

Van 9.30 uur tot 12.00 uur bent u welkom, om 10.30 uur houden we 

koffie/thee pauze. 

Neem a.u.b. zelf gereedschap mee.  

Noteert u alvast de volgende zaterdagen voor het hele jaar: 

4 juni,  

30 juli (i.v.m. Dorpsfeest in 1
e
 week augustus),  

1 oktober 

3 december. 

 

Graag tot dan, 

Met vriendelijke groet, 

 

Anneke van Iwaarden-Basting 

Tel. 396022 
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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, bgg 461485 

Rekeningnummers  

Diakonie  NL47 RABO 0147 8024 74 

Kerkrentmeesters:  NL 18 RABO  01478293 80  

Koster/beheerders 

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge,  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 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 22 mei t/m 28 augustus) 

 
22-5-2016 10.00 u Sluis ds.I.J.Nietveld 

29-5-2016 10.00 u Sluis ds Becker 
5-6-2016 10.00 u Sluis ds.I.J.Nietveld 

12-6-2016 10.00 u Sluis ds.I.J.Nietveld 

19-6-2016 10.00 u Cadzand ds.van Ark 

26-6-2016 10.00 u Sluis mw Reijnhoudt 

3-7-2016 9.30 u Cadzand ds Eberson 

10-7-2016 9.30 u Cadzand ds van Manen 
17-7-2016 9.30 u Cadzand ds.I.J.Nietveld 

24-7-2016 9.30 u Cadzand ds.I.J.Nietveld 

31-7-2016 9.30 u Cadzand ds de Beun 
7-8-2016 9.30 u Cadzand ds.I.J.Nietveld 

14-8-2016 9.30 u Cadzand ds.I.J.Nietveld 

21-8-2016 9.30 u Cadzand mw Reijnhoudt 
28-8-2016 10.00 u Cadzand- Nl/D ds.I.J.Nietveld 

    Bij de diensten in Cadzand is er 
kinderdienst. 

 
    vanaf 3 juli t/m 21 augustus is de 
aanvangstijd 9.30 uur en is er om 11.00 
uur Duitstalige dienst. 

 
    
 

  
     


