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Stenen in de vijver
Hollen en stilstaan. In deze zomerse periode attendeerde een
plaatsgenoot me er op dat Cadzand niet alleen met haar tijd meegaat,
maar zelfs haar tijd ver vooruit is. Terwijl de wekker nog een mooie
5 uur in de ochtend aangeeft, roept de kerkklok de bewoners met 7
ferme slagen het bed uit. Fietsers en wandelaars die de
zomerexposities willen bezoeken staan kerkklokslag 2 uur voor een
gesloten deur. Eerst twee uur later draaien de grote groene deuren
met een zwierige zwaai open. Misschien geen onzinnige gedachte
om het dorp weer eens bij de tijd te brengen, opperde de
plaatsgenoot. Zo geschiedde: het uurwerk werd weer in de juiste pas
teruggezet. Binnen een week evenwel was het dorp al weer een uur
voor in de tijd en na nog een week ruim twee uren. Zulk een
onverzettelijkheid! Uiteindelijk is het goed gekomen: alles en
iedereen loopt weer ouderwets in het gareel en de rust is
weergekeerd. Alles slijt met de tijd.
Maar soms slijt de tijd van alles uit, ook het goede. In onze snel
veranderende omgeving blijken gewoonten en tradities soms
kwetsbaar erfgoed. Hielden mensen en auto’s voorheen halt als een
rouwstoet voorbijtrekt, tegenwoordig rijdt een peloton renners of
plezierfietsers onverstoorbaar midden in de stoet een stuk mee op, of
drukt het tegenliggend toeristisch autoverkeer, er op gebrand door te
kunnen gaan, met breed gemak de volgwagens de berm in. Aan het
memento mori, ‘gedenk te sterven’, wordt blijkbaar gedachteloos
voorbij gesneld. Ook burenhulp en gemeenschapszin spreken
geenszins meer vanzelf in een omgeving waar je buren ineens
wisselende vakantiegasten zijn, of uit een streek komen waar dit alles
van geen of minder belang is.
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Gelukkig worden er in de woonplaatsen allerlei vertrouwde
activiteiten opgezet, voortgezet, nieuw leven ingeblazen of juist
nieuw ontwikkeld om de onderlinge contacten en samenhang te
blijven bevorderen. Zo houden in Sluis de zomerse avondmarkten
nog altijd deelnemers en bezoekers in de benen en aan de praat.
Retranchement opent met kunst en cultuur haar deuren en swingt er
samen op los. En ook Cadzand laat zich niet onbetuigd. Open en
gastvrij, opdat we ons thuis (blijven) voelen met en bij elkaar. Niet
enkel hollen, maar ook eens stilstaan. Stilstaan bij de tijd waarin we
ons leven mogen leven, en hoe we dat doen. Een oude spreuk zegt:
‘De tijd gaat snel, gebruikt hem wel.’ Bezinning op hoe je die tijd
zelf en met elkaar invult en vormgeeft, het kan zo nu en dan geen
kwaad.

ds. Irma Nietveld
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In memoriam mevrouw Clara Janneke Levina
Maria de Bruijne -Visser
Zondagavond 6 augustus 2017 is onverwacht ingeslapen Clara de
Bruijne –Visser.
Zij mocht de gezegende leeftijd van 82 jaren bereiken.
Clara werd geboren op 5 januari 1935, oudste dochter van Willem
Johannes Visser en Janneke de Voldere. Elf jaar later maakte een
tweede dochter het gezin compleet. Clara groeide op in Sluis, waar
ze haar verdere leven gewoond heeft. In het gezin wist men de
handen uit de mouwen te steken. Zondag was van oudsher de dag
van rust en na de kerkdienst nam vader Visser achter het orgel plaats
en werd er gezongen. Clara zong graag en goed en is in haar later
leven o.a. lid geweest van het Koor Jubilate uit Oostburg.
Net als velen van haar generatie heeft ze als kind de oorlog
meegemaakt. Het bedrijf van de familie werd tijdens het
bombardement op Sluis verwoest. Het waren angstige tijden, die haar
levendig voor de geest stonden en waar ze intens over kon vertellen.
In 1953 ontmoette ze de liefde van haar leven, Pieter Johannes de
Bruijne. Ze huwden 2 februari 1956, een ijskoude winterdag, en
betrokken een eenvoudige woning aan de Zuiddijkstraat. De zonen
Willem en Sjaak werden geboren en Clara werd Moes. In 1966
verhuisden ze naar Hoogstraat 84. Gastvrij en geïnteresseerd in het
wel en wee van de medemens stond de deur altijd open voor koffie,
een praatje maar ook voor hulp. Na een verkeersongeval raakt Piet
arbeidsongeschikt en moesten alle zeilen worden bijgezet. Clara
werkte naast het huishouden in Hotel de Schelde in Cadzand; zelf
hielden ze een bed & breakfast.
6

Vanwege afnemende gezondheid verhuisden Piet en Clara in 2014
naar het Rondeel. Op 4 oktober 2015 heeft ze onverwacht afscheid
moeten nemen van Piet. Alle beslommeringen in het leven heeft ze
zonder klagen gedragen, maar dit verlies viel haar zwaar. Toch vond
ze altijd weer de moed om verder te gaan. Na een val thuis en
ziekenhuisopname verbleef ze in De Stelle. Daar overleed ze
onverwacht in het bijzijn van zoon Willem, na die middag nog met
zoon Sjaak te hebben doorgebracht.
Maandag 14 augustus was de afscheidsdienst in de kerk van
Retranchement. Aansluitend hebben we haar lichaam te rusten
gelegd op de begraafplaats te Sint Anna ter Muiden, naast het graf
van Piet. Moge zij rusten in vrede en moge haar gedachtenis ons
allen tot zegen zijn. Gedenken wij in onze gebeden haar kinderen,
zus en verdere familie.
Ds I. Nietveld
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Verjaardagen 8 september t/m 19 november 2017
Dhr. J. J. Visser
Dhr. H. de Ruyter
Mevr. E.P. Krijnen-Dierkx
Mevr. C.T. v. Cruijningen-Bril
Mevr. M.F. Haartsen- Glijnis
Mevr.L.A. du Fossé- Nieskens
Mevr. W.C. de Kunder
Mevr. J.L. Quaak- Maas
Dhr. A.J. de Bruijne
Mevr. J.C.M. Vermeire-Provo
Huwelijksjubilea:
Dhr. en mevr. Reinhoudt-van Driel
Dhr. en mevr. van Hal- van Hee
Dhr. en mevr. de Ruijter- Buyl

Cadzand
Sluis
Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Cadzand
Retranchement

16-9-1934
11-10-1931
11-10-1929
18-10-1935
18-10-1921
18-10-1930
26-10-1936
1-11-1924
4-11-1936
19-11-1936

Sluis 40 jaar
Sluis 40 jaar
Sluis 60 jaar

16-9-1977
5-10-1977
10-10-1957

Bloemendienst Cadzand
In de afgelopen periode werden bloemen bezorgd bij:
mevr. Risseeuw - Kools , mevr. van Houte - Provo , fam . Vasseur ,
mevr. Westendorp , mevr. Bertou - van Dale , mevr. D. Tack, mevr.
Robijn- Focke.
Ontvangen gift van € 10, waarvoor hartelijk dank.

Bloemendienst Sluis
Naar verschillende mensen werd in de afgelopen periode een attentie
gebracht, te weten:
Mevr. van der Sar-Meijer en mevr. de Neef-Eversdijk in juli.
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Augustus: mevr. Aalbregtse-Krane, mevr.Zijderveld, mevr. ter HaarFieten, mevr. Van Opdurp-Bondewel en mevr. Scheerens- van Halst.
Dhr. en mevr. De Ket-Esseling vierden hun 35-jarig huwelijk.
In september vieren dhr. en mevr. Van Keulen-Viane hun 50 jarig
huwelijk. Dhr. Boersma is jarig, wij feliciteren allen van harte.
Met een vriendelijke groet van Rie Barendse, Jo van Deursen en
Nelly Vercruijsse.

Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft vergaderd op 28-08-2017.
Deze datum is tevens de sluitdatum voor aanlevering van gegevens
voor de e.v. Zuidwesthoek.
Daarom slechts een enkel onderwerp ter informatie, n.l.
Bij de kerktuin in Cadzand worden i.v.m. overlast van hondenpoep,
bordjes geplaatst.
Bij het parkeerterrein bij ’t Zwingebouw een bord met tekst: Privé
Parking, uitsluitend voor gebruikers van Zwingebouw en Kerk.
We hopen daarmee te voorkomen dat dit parkeerterrein zeker in de
zomerperiode, gebruikt wordt voor langparkeren door toeristen. En
daarmee voor gebruikers van de kerk en ’t Zwin weer dicht bij de
deur parkeergelegenheid te bieden.
Dit bericht wordt ook aangeboden bij de Dorpskrant Cadzand.
De overige onderwerpen komen dan in de komende Zuidwesthoek
aan de orde.

Regionale septemberdienst 17 september 2017
Op zondag 17 september aanstaande vindt de regionale
Septemberdienst (voorheen Startzondag) plaats. Deze keer zijn we te
gast in de Sint Baafskerk te Aardenburg.
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We starten zoals gewoonlijk met een kerkdienst, en wel om 10.00
uur. Deze is voorbereid door de werkgroep ‘Veelkleurig Vieren’ en
ds. Edward van der Kaaij, voorganger in deze dienst.
Gemeenteleden uit de verschillende gemeenten werken ook mee aan
de viering. Dhr. M. Goethals is organist en we kunnen genieten van
het koor ‘Maatwerk’.
Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting en om na te praten
onder het genot van een kopje koffie, bakje thee of een glas fris.
Rond 11.30 uur gaan we onder begeleiding van een gids op pad in en
rond de Sint Baafskerk, waar we een informatieve rondleiding
krijgen.
We sluiten de ochtend om 12.30 uur af met een gezamenlijke lunch,
die geheel verzorgd wordt door gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg.
Wij zien u graag op zondag 17 september!
Marianne Albers en Jannie Viskil, namens ‘Veelkleurig Vieren’

De kerkdienst van Zondag 29 oktober
Deze dienst zal in het teken staan van 500 jaar Reformatie en
afsluiting van het jubileumjaar.
De liturgie is samengesteld met het oog op de afsluiting van het
jubileumjaar 500 jaar REFORMATIE. Zondag 29 oktober zal deze
liturgie worden gebruikt voor de eredienst in alle PKN-kerken van
Zeeuws-Vlaanderen. Heel bijzonder dus. Deze laatste zondag in
oktober staat ook in het teken van de zgn. Bijbelzondag.
De voorbereidingscommissie, bestaande uit de predikanten, ds. Huub
Smeets en ds. Overduin, spreken de wens uit dat de aanwezige
protestantse gemeenten en hun voorgangers hier dankbaar gebruik
van zullen maken om op deze wijze de saamhorigheid van onze
kerkgemeenschappen tot uitdrukking te brengen. Hierna volgt een
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motivatie betreffende de keuze voor deze invulling. De genoemde
predikanten schrijven daarover:
“Het leek ons goed om in de liturgie voluit aandacht te hebben voor
de liederen uit de liedtraditie van m.n. Luther. Op enkele na komen
zij uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Een lied als Een vaste burcht kan daarbij niet ontbreken, maar we
hebben dit keer gekozen voor een meer eigentijdse liedtekst van
René van Loenen.
De lezingen: Psalm 46 leek ons een goede 1e lezing. Als NT-lezing
kozen wij voor Johannes 15, 1- 17. We hebben ons daarbij laten
leiden door de uitgave van Gemeenschappelijk Gebed (uitgave van
de Kath. Ver. voor Oecumene. Een document geschreven door de
Liturgische Werkgroep van de Luthers/Rooms Katholieke
Commissie voor Eenheid).
De herdenking van 1517 wil niet zozeer stil blijven staan bij het
verleden maar openstaan naar de toekomst. Het genoemde rapport
spreekt dan ook over de oecumene met het oog op de jarenlange
besprekingen over groeiende toenadering tussen de twee grote
tradities (de Romana en de Lutherse). Vragen die daarbij gesteld
kunnen worden zijn:
 Welke toekomst zien wij voor ons en wat betekent dat voor
een gezamenlijke toekomst?
 Eenheid is geen vaag idee, maar een oproep die pijn kan
doen. Kunnen we samen goede vrucht dragen?
Ook de gebeden zijn voor een deel geïnspireerd door de
verschillende reformatoren.

Noteer vast in uw agenda:
Gemeentevergadering na de kerkdienst
Zondag 19 november 2017 te Sluis.
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Collecten
Collecte opbrengsten in de maanden juli en augustus 2017
Kerkrentmeesters
Juli

Augustus

Cadzand

€

439,05

Rozenoord

€

47,60

Cadzand

€

202,05

Rozenoord

€

25,90

Diaconie
€ 395,30

€ 180,55

Voor de voedselbank is € 16,00 ontvangen. Dank hiervoor.

02.07.2017
09.07.2017
16.07.2017
23.07.2017
30.07.2017
06.08.2017
13.08.2017
20.08.2017
27.08.2017

JOP
Het Lilianefonds
Onderhoud gebouwen
Voedselbank
Activiteiten in De Stelle
Jeugdraad West Zeeuws Vlaanderen
St.Leergeld
Onderhoud gebouwen
St.Villa Pardoes

€
-

56,15
82,65
75,95
184,55
310,95
85,25
55,20
81,55
135,00
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Collectedoelen voor de uitgangscollectes van 10
september t/m 12 november 2017
Op zondag 10 september is de uitgangscollecte bestemd voor de
Zonnebloem.
Op zondag 17 september hebben we een regionale dienst in
Aardenburg. Het doel van de uitgangscollecte is nog niet bekend.
Op zondag 24 september is de uitgangscollecte bestemd voor JOP,
de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
Op zondag 1 oktober hebben we een kerkdienst samen met de
VEG. Het collectedoel is op dit moment nog niet bekend.

Op zondag 8 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor
Kerk en Israël.
Op 1 oktober was het Israëlzondag. We staan stil bij onze
verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor
projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar
ook in Nederland. In Israël steunen we het werk van Nes Ammim. In
Nederland steunen we het werk van OJEC, een organisatie die ervoor
zorgt dat het gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land
gevoerd wordt.
Op zondag 15 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor het
wereldiakonaat.
Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan
betere levensomstandigheden. Elk jaar traint landbouworganisatie
13

ERP, partner van Kerk in Actie honderd vrouwen in het houden van
bijen. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing
kunnen verwerken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit
betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen . Doel
van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen
terugdringen.
Op zondag 22 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor het
ziekenpastoraat.
Er is een grote groep vrijwilligers die in De Stelle, het
verzorgingstehuis in Oostburg, zieken bezoeken en meewerken aan
de kerkdiensten die om de veertien dagen gehouden worden.
Rondom de feestdagen wordt een attentie aangeboden aan de zieken
en de bewoners. De Elisabeth bode en De Open Deur worden
aangeboden. Met deze collecte worden deze activiteiten mogelijk
gemaakt.

Op zondag 29 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk
in Actie, collecte Hervormingsdag.
Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming.
Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het
Open Theologische Seminarie in Pakistan, OTS.
OTS ontwikkelt lesmaterialen voor zondagsscholen,
godsdienstonderwijs op scholen en zelfs een doctoraalstudie
theologie.
Met
deze collecte steunt u het zendingswerk van KiA, zodat OTS meer
voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten.
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Op zondag 5 november is de uitgangscollecte bestemd voor de
voedselbank.
We ondersteunen in onze gemeente het uitdeelpunt Oostburg. Er
staat elke eerste zondag van de maand een mand in de kerk, waarin u
houdbare kruidenierswaren kunt doneren. Er zit elke maand weer van
alles in de mand. Hartelijk dank hiervoor. Het collectegeld gebruiken
we om extra spullen te kopen. Zoals b.v. verse groenten, kaas en/of
broodbeleg.
Op zondag 12 november is de uitgangscollecte bestemd voor de
najaarszendingsweek.
Theologie studeren in Hong Kong
Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch
Seminarie en andere Zendingspartners van Kerk in Actie.

Uitnodiging
Op 21 september wordt er bij Warmande aandacht besteed aan de
Wereld Alzheimerdag. Het thema dit jaar is: Muziek.
Verschillende activiteiten worden georganiseerd die dit thema
belichten.
In Woonzorgcentrum Stelle zijn er ook activiteiten rondom muziek.
Op deze dag wordt ook de pas aangeschafte “Qwiek Melody” in
gebruik genomen. Dit apparaat is een interactieve muziekvloer die
reageert op beweging. Zodra de Qwiek Melody beweging ziet speelt
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deze muziek. Zo wordt de gebruiker gemotiveerd tot beweging en
wordt een doorgaans saaie gang getransformeerd tot dynamische
omgeving waar beweging en muziek centraal staat.
Deze Qwiek Melody kon aangeschaft worden dankzij de
interkerkelijke collecte VEG-ZWH van 2 oktober vorig jaar en de
donatie van andere sponsoren.
Wilt u de Qwiek Melody in werking zien, dan bent u van harte
welkom!
Met vriendelijke groeten,
De activiteitenbegeleiders,
Namens Warmande, woonzorgcentrum Stelle
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De Herberg onderweg
Dit huis een herberg onderweg,voor wie verdwaald in heg en
steg,geen rust,
geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn, voor wie, met olie en met wijn;
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten
heelt.
Dit huis , waarin een gastheer is; wiens zachte juk geen last meer is,
Dit huis is ons tot heil gegeven!
Een herberg voor wie moe en mat , terzijde van het smalle pad struikelt en langer niet wil leven.
Plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid .
Dit huis met liefde opgebouwd , dit gastenhuis voor jong en oud, ligt
langs de weg als een oase;
hier kan men putten nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht.
Hier is het elke zondag Pasen!!
Gezegend al wie binnen gaat, en hier zijn lasten liggen laat.
André Troost uit : Zingen en gezegend.
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Ondanks dat kerken schijnbaar overtollig worden , zal de zoektocht
naar geborgenheid altijd blijven bestaan.
Dus in welke vorm dan ook : De Herberg onderweg blijft die
boodschap uitdragen voor iedereen !
ingezonden door mevrouw J . E. Quaak - Scheele

Vorming en Toerusting (V&T)
De Kerkorde schrijft voor dat er in de gemeente een aanbod is aan
vormings & toerustingsactiviteiten waaraan haar gemeenteleden
deelnemen. Zoals inmiddels bekend geacht mag worden bieden de
PKN kerken in West-Zeeuws Vlaanderen en de Andreas Parochie
daarbinnen ook een gezamenlijk V&T aanbod aan. Dit aanbod wordt
jaarlijks in een boekje opgenomen. De boekjes voor dit seizoen zijn
inmiddels gereed. U kunt een boekje meenemen van de leestafel,
voor in de kerk (in Sluis of Cadzand).
De jaarlijkse 7 filmavonden van de ZWH zijn erin opgenomen,
evenals in het kerkblad dat u nu in handen heeft.


De gesprekskring en teven Bibliodrama-kring in Sluis kan
worden opgestart mits voldoende deelnemers zich
aanmelden. Een andere mogelijkheid is een nader in te
vullen inloopochtend of middag, te houden in ’t
Zwingebouw in Cadzand. We horen het graag van u.



In de maand augustus werd in het kader van 500 Reformatie
een expositie gehouden rondom de herkomst van onze
inwoners, dit aan de hand van hun achternamen. De
expositie die een samenwerking was tussen de Kunstkring
Cadzand en de ZWH is in verhouding uitstekend bezocht:
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1900 bezoekers. De reacties over de kunstwerken (en te
lezen informatie waren lovend. Aangezien slechts een zeer
beperkt aantal inwoners materiaal hebben aangedragen,
beperkte de informatie zich tot 50 namen. Ter plekke
kwamen er wel allerlei enthousiaste verhalen los bij de
inwoners alsook de vraag om hier een vervolg aan te geven.
Dat is een mogelijkheid. Als deze verhalen alsnog worden
genoteerd en ingeleverd is er genoeg om komende zomer een
vervolg-expositie aan te kunnen wijden. Tevens klonk de
roep om een en ander te bundelen tot een boekje. Dat is een
mogelijkheid, mits de informatiestroom alsnog op gang
komt. We horen graag van u of u zich hiervoor alsnog wilt
inzetten.


Van 28 april t/m 6 mei wordt er voor de vierde keer op rij
een tentoonstelling gehouden rondom oorlog en bevrijding
(WOII)in onze Zuid Westhoek. De week zal worden
geopend met een optreden van Roland Bergeys c.s., die
oorlogsherinneringen verweven met muziek zullen brengen;
zondagmiddag 30 april Cadzand, noteert u het alvast op uw
kalender. In de kerk zullen persoonlijke herinneringen te
lezen zijn, verteld door inwoners uit onze streek. De
afgelopen 2 jaren hebben we per expositie 60 herinneringen
kunnen noteren en exposeren, in totaal dus 120. Om ook
komend jaar nog ongepubliceerde herinneringen te kunnen
tonen is uiteraard uw medewerking onmisbaar. Inmiddels
geven enkele mensen al aan zelf ook nog herinneringen te
willen vertellen. Wilt u meedoen, laat het me even weten.
Ds. Irma Nietveld
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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.

Di. 19 september 2017: In het kader van de Vredesweek speelt de
film ‘Odessa…Odessa!’, van Michale Boganim (Israël/Frankrijk,
2005). De titel klinkt als een liedje. In werkelijkheid is het een
intrigerend documentairedrieluik over de legendarische havenstad
Odessa aan de Zwarte Zee. Vertrekpunt is deze stad in de Oekraïne,
vandaaruit treden we in het voetspoor van de vele Russische Joden
die hun thuis verlieten en emigreerden naar Amerika en Israël.
Do. 26 oktober 2017: ‘La fête’, debuutfilm van de iconische Franse
regisseur Jacques Tati. Zwart/wit film uit 1949, Frankrijk. François,
de postbode van een plattelandsdorpje, ziet een documentaire over de
gemoderniseerde Amerikaanse post. In een poging om de
concurrentie voor te blijven en de post zo snel mogelijk te bezorgen,
begint François aan een reek dolle, hilarische stunts op zijn gammele
fiets.
Do. 30 november 2017: Gattaca, van Andrew Niccol (Amerika,
1997), een futuristische film waarvan zowel film als muziek voor
diverse prijzen werden genomineerd. De maatschappij in Gattaca
draait om DNA profiling: dankzij de wetenschap kunnen ouders prenataal de genetische samenstelling van hun kind bepalen. Vanaf de
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geboorte is zo bekend wat zijn/haar mogelijkheden zijn, of vooral
wat niet. De hoofdpersoon Vincent is een ouderwetse liefdesbaby
van ouders die dachten dat het wel los zou lopen en niet de optie
voor genetische manipulatie gebruikten. Vincent moet zich staande
weten te houden tussen mensen voor wie de beste genen zijn
uitgezocht. Een film die tot nadenken en nagesprek aanzet.
Do. 25 januari 2018: ‘Like Father, like son’, van Kore-Eda
Hirokazu (Japan, 2013). Het leven van een rijk echtpaar komt op z’n
kop te staan na een telefoontje van het ziekenhuis waaruit blijkt dat
ze zes jaar geleden het verkeerde kind hebben meegekregen. Ze staan
voor een hartverscheurend dilemma: kiezen tussen hun ‘echte’ zoon,
of het jongetje dat ze zes jaar lang als hun eigen kind opgevoed
hebben. Winnaar van de juryprijs Filmfestival Cannes, 2013.
Do. 22 februari 2018: ‘The red turtle’, speelfilmregiedebuut van
Michael Dudok de Wit (Frankrijk/Japan, 2016). Een tijdloze film,
muzikaal ondersteund, zonder gesproken woord. Aan de hand van
het verhaal van een schipbreukeling die aanspoelt op een onbewoond
eiland, vertelt The Red Turtle op een wonderlijke manier over de
mijlpalen in een mensenleven. De film ging op 18 mei in première
op het filmfestival van Cannes in de sectie Un certain regard en won
de Prix spécial du certain regard. In 2017 werd de animatiefilm
genomineerd voor een Oscar.
Do. 22 maart 2018: ‘Il vangelio secondo Matteo’, van Pier Paolo
Pasolini (Italië, 1964) . Een monument uit de Italiaanse film. Voor
zijn wart/wit verfilming van het leven van Jezus van Nazareth volgt
de regisseur het Evangelie van Mattheus op de voet, vanaf de tocht
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
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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.

Kerktuinonderhoud Cadzand
Beste mensen,
Graag nodigen wij u uit om ook komend najaar te helpen met het
onderhoud van de kerktuin. Er zijn nog twee zaterdagen gepland: 7
oktober en 2 december.
Om 9.30 u. beginnen we, om 10.30 u drinken we koffie/thee in ’t
Zwin en om 12.00 u. stoppen we. Bij voorbaat dank voor de hulp.
Hartelijke 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
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 10 september t/m 26 november 2017
10-9-2017 10.00 u
17-9-2017 10.00 u

Sluis
Aardenburg

24-9-2017
1-10-2017
8-10-2017
15-10- 17
22-10-‘17
29-10-’17
5-11-‘17
12-11-‘17
19-11-‘17

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

Sluis
Cadzand
Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis

26-11-‘17 10.00 u

Cadzand

27-9-‘17
11-10-‘17
25-10-‘17
8-11-‘17
22-11-17

Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord

ds.I.J. Nietveld
Regionale dienst
ds. I.J.Nietveld
aansl. lunch
ZWH/ VEG
ds.I.J. Nietveld
ds. de Beun
ds. I.J. Nietveld
mw. E.Reijnhoudt
ds. M. van Manen
ds. de Beun
ds. I.J. Nietveld
ds. I.J. Nietveldherdenkingsdienst
ds. I.J. Nietveld
ds. M. Vermet
ds. I.J. Nietveld
mw. E. Reijnhoudt
ds. I.J. Nietveld/
pastoor F. van Geyt

28

