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Stenen in de Vijver
Het is nog wat vroeg voor een kerstgedachte. Maar het is ons laatste
kerkblad van het jaar des Heren 2016, dus vandaar. En laten we het
hebben over wat de boodschap is van kerst.
De boodschap van kerst is dat onze tijd geheiligd is door God. Dat
onze wereld en deze schepping van binnenuit geadeld is door de
komst van het kind. Die komst van het kind staat voor het nieuwe
begin. Het telkens nieuwe begin van de hoop. Het kind belichaamt de
liefde, ja, de liefde die erin blijft geloven, hoe dan ook.
Dat precies is het wonder van het kerstfeest: dat God in onze tijd
komt, ons bestaan, ons leven deelt. Dat de God die woont in de hoge
hemel waar nooit iemand aan reiken kan, dat deze God afdaalt naar
ons toe. We gebruiken de beeldtaal van hoog en laag, maar dat heeft
niets neerbuigends, niet vernederends. Het is juist Gods grootheid dat
hij klein wordt, het is zijn goddelijkheid dat hij mens wordt, het is
zijn eeuwigheid die zich in onze tijd openbaart.
De komst van God in ons bestaan, daarvan is het kind in de
voederbak het beeld. Gods eeuwigheid in onze tijd heeft alles te
maken met ons welzijn, ons geluk en onze toekomst. Een oud
kerstlied ‘Hoor de eng’len zingen de eer zingt het ons toe in het
derde couplet:
Lof aan U die eeuwig leeft,
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
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al uw glorie legt gij af,
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Wij mensen leven niet anders dan in de tijd, je eigen tijd, de
tijdspanne waarin je leeft, met besef van heden, verleden en
toekomst. Wij leven tussen de tijden. Maar God? Die staat buiten de
tijd: ‘U die eeuwig leeft’. Of boven de tijd. Of misschien nog wel
beter zou je zeggen dat tijd voor God geen rol speelt. Deze God is
voor ons geworden: ‘taal en teken in de tijd’. Zo zingt het lied dit.
Dat is kerst. Hij is mens geworden, voor ons en voor deze wereld en
voor de realisering van zijn toekomst. God verzoent met zijn
eeuwigheid onze gebrekkige tijden.
Ik wens u allen een gezegende Kerst.
Ds. Irma Nietveld
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Verjaardagen 22 november 2016 t/m 20 januari
2017
Mw. M.F. vd Luijster-v. Kerkvoort
Cadzand
Dhr. J.J. Kools
Cadzand
Dhr. J. Cambier
Retranchement
Dhr. I. Leenhouts
Retranchement
Dhr.H.E. Willemkens
Sluis
Dhr. M.J. Leenhouts
Sluis
Dhr. H.J. Toussaint
Cadzand
Mw. J.P. Bakker-Hellemond
Sluis
Mw.C.J.L.M. de Bruijne-Visser
Sluis
Dhr. P.M. Faas
Cadzand
Mw. A.E. de Ruijter-Buijl
Sluis
Mw. J.A. de Groote-van Hee
Oostburg
Mw. S.P. de Lijser- Elfrink
Cadzand

06-12-1933
08-12-1934
19-12-1930
21-12-1921
30-12-1935
02-01-1927
04-01-1933
05-01-1933
05-01-1935
06-01-1934
11-01-1928
17-01-1923
17-01-1931

Huwelijksjubilea
Dhr. en Mevr. de Fossé- Louweret –

35 – jaar

11-12-1981
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Bloemendienst Cadzand
In de afgelopen periode zijn bloemen gebracht bij:
Dhr. van Dale , Familie Spierenburg , Mevr. van Cruijningen - Bril ,
Dhr. A. de Bruijne.

Bloemendienst Sluis
Genoten hebben we van het mooie weer de laatste maanden, maar nu
moeten we wennen aan de regen en aan de kou.
Maar de winter hoort er ook bij, laat ons hopen op een fijne tijd rond
de Kerst en het Nieuwe Jaar.
In de maand september hebben we een attentie verzorgd voor:
Mevr. Goosen-Eversdijk, Mevr. Van Oorschot- Haak en dhr. en
mevr. Van Kuijk- Almekinders.
In oktober voor dhr. H. de Ruijter, mevr. Krijnen en mevr. Van
Opdurp- Bonnewel.
Mevr. Haartsen-Glijnis, Mevr. Du Fossé-Nieskens.
Mevr. De Kunder en Mevr. Hooremans-Jaarsma,
Mevr. Quaak-Maas en Mevr. Mulder.
In november Mevr. Gunter en dhr. en mevr. Sinke -Cok ter ere van
hun 50 jarig huwelijk.
De bloemendienst heeft 2x 10 Euro mogen ontvangen, waar voor
onze hartelijke dank.
Een hartelijke groet en een goede tijd gewenst namens Rie
Barendse, Jo van Deursen en
Nelly Vercruijsse.
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Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 26 september en 20 oktober 2016,
besproken werd:





Voorbereiding voor de Gedachtenisdienst en
Kerstwijdingsdienst.
de inzameling voor de Voedselbank blijft doorgaan zolang als
nodig en mogelijk is.
Deelname ZWO- project Hanna Wapenaar. Dit project wordt
ondersteund door regionale kerken gedurende het Verblijf van
Hanna in Z.Afrika.
Vertegenwoordiging in de classis vraagt aanpassing per 01-012017. De Classis houdt op te bestaan per 2018. Joop Dees zal
zijn deelname in 2017 voortzetten.

De Begroting 2017 van CvK en Diaconie wordt vastgesteld.
Daarbij is groot onderhoud aan de kerk Cadzand doorgeschoven naar
2017 en een onzekere factor. Activiteiten t.b.v. orgel Cadzand
kunnen van invloed zijn op de begroting.
’t Zwin
We krijgen veel positieve reacties op het vernieuwde Zwin.
Afspraken over het gebruik worden vastgesteld, o.a.:
 Het sleutelbeheer wordt bijgehouden door mw Westendorp.
Bij groepsgebruik wordt de sleutel beschikbaar gesteld aan
één groepslid, die is verantwoordelijk. Bij verlies van de
sleutel is een vervangend exemplaar te verkrijgen, kosten €
25.
 Bij gebruik van ’t Zwin gelden huisregels deze worden
uitgereikt aan gebruikers en aangebracht in het gebouw.
 Al eerder is met de Dorpsraad het plan doorgesproken over
het gebruik van een deel van de tuin rondom ’t Zwin voor
o.a. een mini-bibliotheek en een jeux de boules- baan. De
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datum waarop begonnen wordt met deze zaken, is nog niet
bekend.
Kerkdiensten 2017
 Omdat 1 januari 2017 op zondag valt, wordt op 31-12-2016
geen oudejaarsdienst gehouden. De dienst op 1 januari wordt
gehouden in Cadzand om 10.30 uur en krijgt een bijzondere
invulling.
 Voor enkele kerkdiensten in 2017 wordt nog gezocht naar
een voorganger.
 De diensten in Rozenoord vragen nog aandacht, het is nog
niet gelukt om daarvoor voldoende voorgangers te vinden.
Cluster West Zeeuws Vlaanderen
Vanuit het cluster wordt voorgesteld om een federatie van kerken in
West Zeeuws Vlaanderen te vormen. Toelichting hierover wordt
geboden in de gemeentevergadering op 13 november a.s.,
aansluitend op de kerkdienst in Sluis.

Kerstlunch
In december 2015 werd vanuit de PG Zuidwesthoek voor de laatste
keer een kerstdiner voor senioren georganiseerd in het “Hart van
Sluis”. In plaats daarvan wordt nu een aantal keren per jaar een lunch
aangeboden aansluitend op het koffiedrinken na de kerkdienst. Dit
biedt gelegenheid voor iedereen om eens met anderen aan tafel te
zitten.
Speciaal voor de Kerstlunch op 11 december, willen we u daarom
van harte uitnodigen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de voorafgaande kerkdienst
te bezoeken, dan bent u vanaf
11.30 uur van harte welkom in De Kogge.
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Als u hulp of vervoer nodig hebt om in De Kogge te komen, laat het
dan weten.
Mw. van Oorschot- Haak is bereid gevonden om de deelname te
organiseren, waarvoor onze hartelijke dank, u kunt zich telefonisch
bij haar opgeven, uiterlijk 4 december 2016, op telefoonnummer
0117- 461800.
Met vriendelijke groet,
Jos Bakker,
Namens kerkenraad PG Zuidwesthoek
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Collecten
Collecte opbrengsten in de maanden september en oktober 2016
Kerkrentmeesters

Diaconie

Cadzand

€

37,70

€ 37,40

Sluis

-

24,80

-

Rozenoord

-

34,25

Cadzand

€

97,65

- 84,80

Sluis

-

39,50

- 36,65

Rozenoord

-

50,65

September

22,85

Oktober

De collecte gehouden in de oecumenische dienst met de VEG was
bestemd voor de Stichting Warmande. De Stelle gaat hier een
project voor de bewoners van financieren. De opbrengst was
€ 538,90.

Opbrengst uitgangscollectes.
04-09-2016
25-09-2016
09-10-2016
16-10-2016

Kerk in Actie. Missionair Werk
JOP
Kerk en Israël
KiA. Werelddiakonaat

€ 34,65
- 61,10
- 23,90
- 80,75
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23-10-2016
30-10-2016

Europa Kinderhulp
KiA. Hervormingsdag.

-

72,85
37,60

Collectedoelen 27 november 2016 t/m 1 januari
2017.
Op 27 november collecteren we voor Kerk in Aktie. Missionair
werk en kerkgroei.
De collecte op 4 december is bestemd voor Kerk in Actie.
Toerusting van vrijwilligers in het pastoraat. Nu steeds minder
mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken
gemeenten naar nieuwe vormen van pastoraat. Met trainingen en
handleidingen rust de Protestantse Kerk mensen toe die zich inzettten
voor het pastoraat. De (vrijwillige) werkers kunnen hiermee kennis
en nieuwe vaardigheden opdoen, bijvoorbeeld op het gebied van
verlies en rouw. Met uw bijdrage aan de collecte zorgt u ervoor dat
de vrijwilligers steeds nieuwe vaardigheden kunnen leren, zodat we
als gemeente op een goede manier omzien naar alle mensen die onze
aandacht nodig hebben.
Op 11 december collecteren we voor de voedselbank. In deze
feestmaand is het heel fijn iets extra’s in de pakketten die elke week
uitgedeeld worden te kunnen doen.
Ook de goederen die u elke maand in de mand stopt zijn zeer
welkom.
De collecte op 18 december is bestemd voor Ujamaa. Het project
van Kerk in Actie in Zuid Afrika, dat we met de gezamenlijke
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diaconieën in Zeeuws Vlaanderen financieel ondersteunen. Op de
web site van Kerk in Actie kunt u het hele project volgen.
Het collecte doel van de collecte tijdens de Kerstwijdingsdienst is
nog niet bekend.
De Kerstcollecte, op 25 december, is de bestemd voor
gehandicapte kinderen in Pakistan. De organisatie NOAD (Netwerk
van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan
aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren
hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer
lacht en misschien zelfs naar school kan gaan. NOAD ondersteunt
hen met fysiotherapie, medicijnen en medische controles. Deze
kinderen verdienen uw steun! Meer informatie kunt u vinden op
www.kerkinactie.nl/kerst. U kunt ook een gift overmaken naar
NL89ABNA0457457457
Op 1 januari collecteren we voor het werk van de kerkrentmeesters
in de eigen gemeente.

Verslag Duitse diensten Cadzand
Gottesdienste Evangelische Kirche Deutschland (EKD)
Afgelopen jaar hebben we met ons clubje weer vele Duitse (vaste)
gasten mogen ontvangen.
Dankbaarheid en medeleven waren de sleutelwoorden voor onze
ervaringen tijdens de diensten en erna bij de “Kirchenkaffee” in het
“Zwingebouw”.
Dankbaar, de vele Duitse gasten voor zó veel service op hun
vakantieadres en dankbaar, wijzelf, dat we het allemaal voor elkaar
kregen met Betsie Huigh weer in ons midden.
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Ko Huigh moesten wij en ook de trouwe gasten, node missen. In elke
dienst in juli en augustus hebben we hem met enkele woorden
gememoreerd, ook als medeoprichter en trouwe organisator in meer
dan 50 jaren. Ook Duitse gasten die ons ontvallen zijn, hebben we
gememoreerd. Dit kunnen we alleen doen als we van zo’n persoon
een condoleancebrief hebben ontvangen. Hun lief en leed wordt ook
gedeeld in en om hun vakantieadres en in hun “vakantiekerk” te
midden van vele zomervrienden.
Lief en leed deelden we ook met Tera en Ruud van Holland, die
namens allen een mooi boeket ontvingen, als hart onder de riem.
Met Pasen hadden we 95 gasten en gedurende de zomermaanden juli
en augustus zo’n 53 personen gemiddeld. Wat ons op een totaal van
475 doet uitkomen, een mooi aantal. Een mooie opbrengst van alle
collecten: € 1.329,80 ten bate van het onderhoud van ons
kerkgebouw. De Duitse dominees houden steevast een pleidooi voor
de “wunderschöne Kirche” van Cadzand. Enige uitleg is daarbij
nodig omdat men in Duitsland kerkbelasting betaalt. De kerk daar is
een Staatskerk, komt regelmatig in het nieuws met vaak
berichtgeving op de televisie. Tijdens een avondbijeenkomst is dat
allemaal haarfijn uitgelegd door onze dominee Irma Nietveld en
Pfarrer Volkmann van de EKD. De laatste had zich vorig jaar
verdiept in de ontkerkelijking in Nederland tijdens een studie in
Amsterdam. Het was één van die extra bijeenkomsten die Duitse
dominees ’s zomers plegen te organiseren.
Andere jaren gingen we met Pfarrer Noeske naar zee om daar een
mooie avond te beleven en was muziek of een bepaald thema al
enkele keren een reden voor een extra bijeenkomst. Stuk voor stuk
interessante avonden!
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Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de EKD in Rotterdam op 29
oktober jl. met vele vrijwilligers van Cadzand tot en met Texel bleek
dat ook daar dankbaarheid troef was. Het krijgen van vrijwilligers is
voor velen een probleem evenals hier. Ons clubje bestaat uit
onderstaande personen en we willen ook nu weer een oproep doen
aan ieder om ons af en toe te helpen. Vele Duitse gasten spreken
inmiddels (goed) Nederlands, dus de opmerking “ik kan geen Duits”
hoeft geen obstakel meer te zijn. Tot slot bedanken wij iedereen die
heeft meegeholpen om alles in goede banen te leiden, de
poetsvrouwen, de koffiedame, kosters, dominees, organisten en alle
vrijwilligers.
Anneke van Iwaarden, Tera van Holland en Betsie Huigh.

Opbrenst collecten Duitse diensten

27-mrt Pasen
3-jul
10-jul
17-jul
24-jul
31-jul
7-aug
14aug
21aug
28aug zie ZWH
totaal €

opbrengst bezoekers dominee
226,20
95 Pf. Reuther
geen
81,00
12 dominee
93,60
32 Pf. Clauss
104,00
40 idem
Pf.
261,10
57 Volkmann
140,00
62 idem
206,40
80 idem
116,10

52 Pf. Noeske

101,40

45 idem

1329,80

475
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Verpachten regenwater kerk in vroeger tijden
“Onderstaand stuk heb ik gekregen van Mevr.Risseeuw-Verhage om
eens door te lezen. Ik vond het zo bijzonder dat ik het heb opgestuurd
naar de redactie van de Zuidwesthoek. Mevr. Risseeuw heeft het
originele document, ik heb er een kopie van gemaakt en stuur een
foto mee om deze ook te plaatsen. Het was best een gepuzzel om te
ontcijferen wat er geschreven staat”. Suzanne Smit”
Voorwaarden waarop de Kerkvoogden van de Herv. Gem Cadzand
zullen verpachten de opbrengst van het water zoals het zich
gedurende den pacht termijn in den regenbak van de kerk zal
bevinden.
Art. 1
De verpachting van het water, zoals het zich gedurenden den periode
van de pacht termijn in de regenbak van de kerk zal bevinden, wordt
verpacht vanaf den eersten januari 1877 tot de laatsten december
1878.
Art. 2
De pachter zal voor zijn rekening moeten aanschaffen een putaker en
de verder daartoe benodigdheden.
Art. 3
Hij zal voor ieder een emmer water die hij aflevert niet meer dan één
en één halve cent mogen ontvangen, zijnde aan de koster vergund om
alle drie maanden zoveel water uit den regenbak te gebruiken als tot
het schoonmaken van der kerk en consistoriekamer zal benodigd
wezen.
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Art.4
Hij zal verplicht zijn telken dagen des voormiddags van elf tot twaalf
ure aan de regenbak tegenwoordig te zijn om de aflevering van het
water te doen.
Art.5
Aan de pachter zal door kerkvoogden een sleutel worden ter hand
gesteld van het hek tot den toegang tot de kerk waarmede hij
verplicht zal zijn telkens als de aflevering van het water geschied is,
dat hek te sluiten.
Art.6
De pachter is aansprakelijk vooral de schade die door zijn toedoen
of door een persoon door hem aan te wijzen tot het doen van
aflevering van het water aan den regenbak wordt toegebracht.
Art.7
De pachter zal verplicht zijn zijne bedongene som in twee gelijke
termijnen of een en wat vooraf op den laatsten december van ieder

vervallen jaar in handen van den kerkelijken ontvanger te
stellen.

Art. 8
De pachter zal tevens verplicht zijn op verbeurte van drie gulden
boete om het water niet lager dan drie decimeters hoogte van den
vloer in den regenbak uit te halen of putten of te laten doen, zullende
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hetzelve niet verder mogen verkocht worden, dan met toestemming
van de kerkvoogden.
Art.9
De pachter moet meerderjarig en inwoner dezer gemeente wezen en
bij de verpachting tegenwoordig zijn. Doch de kerkvoogden
behouden zich over het recht zonder opgeving van enige reden, om
de pachter die zich voordoet al of niet aan te nemen.
Art.10
Door één emmer waarvan in dit regelement gesproken wordt
verstaan of mede bedoeld een inhoudsmate van tien nederlandse
kannen of liter.
De ondergetekende Abraham Aalbregtse, molenaar te Kadzand
verklaart bij deze op vooren -staande voorwaarden voor welke
getrouwe nakoming hij zich bij deze verbindt het verkopen van water
uit den regenbak der kerk te hebben gepacht voor de som van acht
gulden.
Verklare hij verder met de aflevering van het water niemand te
zullen belasten dan geschikte personen ten genoegen van
kerkvoogden.
De verpachting is thans geschied ten overstaan van kerkvoogden
deze gemeente voor den tijd van twee jaren dus van den eersten
januari 1876 tot den 31 december 1878.
Cadzand den 30 December 1876.
Dhr. Aalbregtse
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Protestantse Steunstichting
Het Protestants Steunfonds voor Algemeen Maatschappelijk Werk en
Gezinsverzorging in West Zeeuws-Vlaanderen, kortweg Protestantse
Steunstichting, is op 1 maart 1995 te Oostburg opgericht en is
voortgekomen uit de Protestantse Stichting voor Algemeen
Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging van 30 april 1965. Deze
laatstgenoemde stichting is voortgekomen uit de Hervormde
Classicale Commissie van 1945/46.
Deze Protestantse Steunstichting had in 1995 een kapitaal/lening van
de kerken van
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ƒ 192.902,60 ( € 43.699,= ). Door de financiële crisis werden de
rente-inkomsten zo klein en de bankkosten zo groot, dat het in 2015
niet meer mogelijk was om daarvan steun te kunnen verlenen. Het
kapitaal is in maart 2016 aan de deelnemende kerken terugbetaald.
Het bestuur van de Protestantse Steunstichting heeft dan ook
besloten om de Stichting op te heffen en dit is per 1 april 2016
gebeurd.
Hanny Cijsouw-Vercouteren, secretaris

Zangdienst zondag 18 december 2016
Op deze zondag is mw Reijnhoudt voorganger in de kerkdienst te
Sluis.
Haar voorstel is om deze zondag een zangdienst te houden in het
teken van Advent, waarbij u zelf een opgave kunt aanleveren van
door u geliefde Adventsliederen.
Die liederen kunnen afkomstig zijn uit diverse liedboeken. Natuurlijk
is het zo dat uw liedkeuze, wel moet passen in het totaal van de
dienst.
DAAROM DE VRAAG:
Wilt u voor 11 december 2016 uw opgave kenbaar maken.
Dat kan bij de dienstdoende leden van de kerkenraad of
Via de scriba : tel . 0117 85 19 57, e- mail:
scribazwh@zeelandnet.nl
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Wat is er te beleven in de gemeenten van de
Protestantse Kerk in West Zeeuws-Vlaanderen?
Donderdag 24 november om 19.30 uur: Filmavond in het
Zwingebouw te Cadzand, ‘Monsieur Lazhar’.
Vrijdag 25 november om 10.30 uur: Oecumenische dienst in de
Hooge Platen te Breskens.
Zaterdag 26 november van 10.00 tot 12.00 uur: Jota-repair in
JOTA.
Woensdag 30 november om 12.00 uur: Gast aan tafel in de
consistorie van de St. Baafskerk te Aardenburg.
Woensdag 30 november van 13.00 tot 16.00 uur Brei-café in JOTZ
Vrijdag 2 december om 10.00 uur: Mama-café, JOTA te Oostburg,
ontmoeting ouders met kinderen.
Zaterdag 3 december om 20.00 uur: Jota-Jong, chill-out voor
jongeren in JOTA te Oostburg.
Maandag 5 december om 14.30 uur: Alpha-cursus, Dorpsstraat 46
te Breskens, ds. H. Leentfaar.
Woensdag 7 december om 14.00 uur: Jeugd van Vroeger,
Dorpsstraat 50 te Breskens, spelletjesmiddag.
Woensdag 7 december om 17.30: De Stoofpot in Dorpshuis te
Waterlandkerkje, samen eten.
Woensdag 14 december om 14.00 uur: Seniorenmiddag, Prot. Kerk
te Schoondijke, Kerstviering.
Woensdag 14 december om 16.30 uur: Taizé-viering, JOTA. van
13.00 tot 16.00 uur: Brei-café, JOTA.
Zaterdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur: Jota-Repair, JOTA
te Oostburg, samen repareren.
Zaterdag 17 december om 20.00 uur: Jota-Jong, chill-out voor
jongeren in JOTA te Oostburg.
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Dinsdag 20 december om 18.45 uur: Kinderkerstdienst, PKN Kerk
te Breskens, i.s.m. de basisschool, voor alle kinderen.
Woensdag 28 december om 12.00 uur: Gast aan tafel, St. Baafskerk
te Aardenburg, samen eten.
Woensdag 28 december van 13.00 tot 16.00 uur: Brei-café, JOTA.
Zaterdag 31 december om 15.30 uur: Oec. Oudejaarsdienst, Hooge
Platen te Breskens.
Elke donderdag om 18.00 uur JOTA-Aan tafel in JOTA te
Oostburg.
Maandag 2 januari om 14.30 uur: Alpha-cursus, Dorpsstraat 46 te
Breskens, ds. H. Leentfaar.
Woensdag 4 januari om 14.00 uur: Jeugd van Vroeger, Dorpsstraat
50 te Breskens, spelletjesmiddag.
Woensdag 4 januari om 17.30: De Stoofpot in Dorpshuis te
Waterlandkerkje, samen eten.
Vrijdag 6 januari om 10.00 uur: Mama-café, JOTA te Oostburg,
ontmoeting ouders met kinderen.
Woensdag 11 januari van 13.30 tot 16.00 uur: Brei-café, JOTA.
Woensdag 11 januari om 14.00 uur: Seniorenmiddag, Prot. Kerk te
Schoondijke.
Woensdag 11 januari om 16.30 uur: Taizé-viering, JOTA.
Zaterdag 14 januari om 20.00 uur: Jota-Jong, chill-out voor
jongeren in JOTA te Oostburg.
Woensdag 18 januari om 12.30 uur: Wat de pot schaft, Dorpsstraat
50 te Breskens, samen eten.
Elke woensdag om 9.30 uur: Open Kring, Kerkplein 2 te Oostburg,
ontmoeting en vaak iets extra’s
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Filmavonden in de Zuidwesthoek 2016-2017
Hieronder vindt u de data en filmtitels zie komend seizoen in de
gemeente getoond worden.
De filmavonden worden gehouden in ’t Zwingebouw naast de kerk,
ingang aan de Prinsestraat 23 te Cadzand. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage welkom. Inloop vanaf 19.00 uur waarbij koffie
en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na afloop is er
gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen. Noteer ze alvast
in uw agenda!
Do. 24 november 2016: ‘Monsieur Lazhar’, van Phlippe Falardeau
(2011). Het verhaal van een Algerijnse immigrant die leraar wordt op
een lagere school in Montreal. Hij vervangt een lerares die tragisch
om het leven is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan
met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf baat bij de onschuld die zij
nog in zich dragen. Een met prijzen overladen film.
Do. 26 januari 2017: ‘iVivan las antipodas!’, van Victor
Kossakovsky (2001). Een beeldschone, schitterend gefotografeerde,
muzikale ode aan de planeet. Waar kom je uit als je in een rechte lijn
een tunnel zou graven van de ene naar de andere kant van de wereld?
Kossakovsky ging op reis en filmde vier paar ‘antipoden’, landen die
elkaars geografische tegenpolen zijn: Argentinië en China, Spanje en
Nieuw-Zeeland, Hawaï en Botswana, en Rusland en Chili. De
Antipoden lijken ondanks hun verschillen op een mythische manier
aan elkaar verbonden.
Do. 23 februari 2017: ‘Taxi Teheran’, van Jafar Panahi (2015).
Prijswinnaar Golden Bear, Best Film, Berlin Film Festival. Jafar
Panahi rijdt als taxichauffeur door de levendige en kleurrijke straten
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van Teheran. Met een kleine camera op het dashboard filmt hij de
openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt. Het resultaat is een
komische en aangrijpende schets van het dagelijks leven in de
Iraanse hoofdstad, waarmee de regisseur tevens de regels van
censuur in zijn land aan de kaak stelt.
Do. 23 maart 2017: ‘Ten Canoes’, van Rolf de Heer (2006). Tien
Aboriginals zijn met zelfgemaakte kano’s op ganzenjacht in NoordAustralie. Dayindi, een jonge jager is verliefd op een van de vrouwen
van zijn oudere broer Minygululu. Om hem duidelijk te maken dat
zoiets tegen alle wetten van de stam ingaat, vertelt Minygululu zijn
broer een oeroud verhaal. Een unieke, met prijzen overladen film: het
is de eerste film die volledig in een van de talen van de Aboriginals
is opgenomen. De cast bestaat uitsluitend uit Aboriginals.
Di. 2 mei 2017: In deze week van de nationale WO II herdenkingen
kijken we naar de meesterlijke debuutfilm ‘Those who feel the fire
burning’ van Morgan Knibbe (2014). Het verbeeldt op
onconventionele en poëtische wijze een belangrijk sociaal probleem:
het uitzichtloze bestaan van vluchtelingen aan de rand van Europa.
Deze documentaire ontving diverse prestigieuze prijzen en
uitmuntende recensies.
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Onderhoud Kerktuin
Beste mensen,
Graag nodigen wij u uit om zaterdag 3 december a.s. 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.
Met vriendelijke groet,
Anneke van Iwaarden-Basting, tel. 396022

Verschijningsdata Zuidwesthoek 2017
In 2017 verschijnt het kerkblad op de volgende data:
Inleveren kopij:
11 januari
8 maart
10 mei
12 juli
6 september
8 november

Bezorgen:
21 januari
18 maart
20 mei
22 juli
16 september
18 november

De kopij graag aanleveren op de kopijdatum voor 12.00 uur of
zoveel eerder als mogelijk is.
Kopij die later binnenkomt is welkom, maar verschijnt in de
volgende Zuidwesthoek.
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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 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 20 november 2016 t/m 22 januari
2017 )
20-11-2016
27-11-2016
04-12-2016
11-12-2016
18-12-2016
24-12-2016
25-12-2016
01-01-2017
08-01-2017
15-01-2017
22-01-2017
30-11-2016
14-12-2016
04-01-2017
18-01-2017

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
19.30 u
10.00 u
10.30 u
10.00 u
10.00 u
10.00u

ds.I.J.Nietveld/
Cadzand
herdenkingsdienst
Sluis
ds I.J. Nietveld
Sluis
dhr.v/der Meulen
Sluis ( aansl.lunch) ds I.J. Nietveld
Sluis
mevr. Reijnhoudt
Cadzand
ds. I.J.Nietveld
Sluis
ds.I.J. Nietveld
Cadzand
ds.I.J. Nietveld
Sluis
ds.I.J. Nietveld
Sluis
mw. Reijnhoudt
Sluis
ds. I.J. Nietveld
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord

ds. I.J. Nietveld

Kerstviering
ds I.J. Nietveld
n.n.b.

N.B. Gewijzigde aanvangstijd op 1 januari: 10.30 uur
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