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Kerkdiensten
Zondag 11-03 10.00. Kloosterzande. 40 dagen 4 (Bidstond)
Bevestiging ambtsdrager. Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. Overduin
2e collecte: Kerk
1e collecte: PDC de Herberg
Zondag 18-03- 10.00. Hulst. 40 dagen 5
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: Werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Zondag 25-03- 10.00. Kloosterzande. Palmzondag
Voorganger: Ds. Dees, Westdorpe
1e collecte: KIA
2e collecte: Restauratiefonds
Witte Donderdag 29-03. 19.30. Kloosterzande
Dienst van Schrift&Tafel
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerk
Goede Vrijdag 30-03. 19.30. Hulst. Passiedienst
Voorganger: Ds. Overduin
Zaterdag 31-03. 21.00. Kloosterzande. Paaswakeviering
Voorganger: Ds. Overduin
Zondag 1-04. 10.00 Hulst. Paasmorgen. Mmv. Muziek en kindernevendienst.
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: St Patakalas
2e collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 8-04. 10.00. Kloosterzande
Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. Hovinga, Terneuzen
1e collecte: CZWO

2e collecte: Kerk
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Zondag 15-04. 10.00 Hulst. Kerk&Schooldienst
Voorganger: Ds. Overduin mmv kinderen en leerkrachten van OBS De
Wereldboom.
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Zondag 22-04. 10.00. Kloosterzande.
Voorganger: Ds. Verlinde, Axel (Kanselruil)
1e collecte: Eredienst & kerkmuziek

2e collecte:Kerk

Zondag 29-04. 10.00. Hulst
Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. vd Weerd, Geertruidenberg
1e collecte: St. Samen voor Zin (Tragelzorg)

2e collecte: Kerk

Kindernevendienst 5-12 jaar:
Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), het doorgaan hiervan is
afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere
kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.
Contactpersoon is Mw. Hanneke v Waterschoot tel 06 132 290 02
Kinderoppas:
Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van
beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook
voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersonen: Sophie
Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335 E-mail:
pvanvoren@zeelandnet.nl)
Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo
mogelijk aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat
aangeboden, als activiteit tijdens de preek.
Kerkdienst gemist: De kerkdiensten, zowel uit Hulst alsook uit Kloosterzande
worden elke zondag via de website (klik aan de rubriek Kerkdienst gemist)
uitgezonden. U kunt deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren.
Ga naar www.pgoosthoek.nl of voor rechtstreekse verbinding
www.kerkdienstgemist.nl Zoek op provincie en plaatsnaam Hulst.
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Meditatie
De verzoeking van Jezus in de woestijn
Mattheus 3:16 – 4: 11
Voordat Jezus het goede nieuws van Gods Koninkrijk kan gaan verkondigen,
wordt hij eerst ‘verzocht’ om te ontdekken wat erin zijn hart leeft:
gehoorzaamheid aan God of niet. Een verzoeking, het klinkt hier in dit verhaal
als een verleiding. De duivel die bij Jezus gedrag probeert te ontlokken dat hem
afleidt van zijn roeping, van zijn levensdoel.
De duivel…
Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wat ik met die duivel aan moet. Ik weet niet
hoe jij daar tegenover staat, maar ik kan daar niet zoveel mee in het gewone
leven. Ik zeg niet dat de duivel niet bestaat! ik geloof in ieder geval zeker in de
macht van het kwaad; als extrapolatie van ons menselijk doen en laten, en ook
wel als een eigen entiteit.
Maar ik spreek niet graag over de duivel, want mensen gaan altijd meteen met
de duivel aan de haal, zo is mijn ervaring. Allerlei eigen verantwoordelijkheid,
zoals de gebrokenheid van de schepping en eigen zondig gedrag, wordt
gedemoniseerd en de duivel in de schoenen geschoven. Lekker makkelijk. Maar
ook heel veel bangmakerij en hocus pocus. En dat is – mijn inziens - niet
behulpzaam in een gezond christelijk leven.
Of ben ik nu – dat denk ik ook wel eens - naïef en zouden we het juist veel
vaker moeten hebben over diegene die brult, rooft en vernietigt.
Maar voor nu: allemaal kennen we wél die innerlijke dialoog tussen je oude
mens en je nieuwe mens. Tussen je driften & onderbuikgevoelens enerzijds en
je verstand & wijsheid anderzijds.
Verleidingen…
Ik hoorde eens het volgende verhaal:
Een jong meisje liep over een bergpad. Ze liep de berg op en het was erg koud.
Onderweg werd ze benaderd door een slang. En de slang zei: ‘Pak me op
alsjeblieft. Stop me in je tas. Ik heb het zo koud.’
Maar het meisje zei: ‘Nee, dat gaat niet!’
‘Alsjeblieft’ zei hij ‘maak me warm’.
‘Oké dan’ zei ze ‘je mag schuilen in m’n jas’. De slang krulde zich op, werd erg
warm en rustig. Het meisje dacht dat alles in orde was, tot plotseling ‘AAAUUU
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je hebt me gebeten. Waarom deed je dat? Ik vertrouwde je’. En de slang zei: ‘Je
wist wat ik was toen je me opraapte.’
Inderdaad, we weten vaak drommels goed hoe de vork in de steel zit. Wie
speelt met vuur, moet niet verbaasd zijn als hij zich brandt. Als je iets wordt
aangeboden wat eigenlijk te mooi voor woorden is, dan weet je dat er ergens
een addertje onder het gras zit.
Jezus wordt de Koninkrijken van de wereld aangeboden. Aantrekkelijk voor
Jezus, schijnbaar, want als het niet raakt aan je verlangens – aan je diepste
begeerte - dan is het geen verleiding. Maar Jezus is wijs.
Wijsheid
Wijsheid is nu doen wat je in de toekomst voldoening geeft. Jezus is wijs, want
hij zegt ‘nee’. Later zou hij zeggen: ‘Wat heb je eraan als je de hele wereld wint,
maar jezelf verliest of schade toebrengt.’ Jezus weet wat hij wil, wat zijn
levensdoel is. Hij weet wie hij wil zijn. Wat zijn leven wezenlijk maakt: God
liefhebben bovenal en zijn naaste.
En daarom moet hij hier kiezen. In het gaan van de juiste weg, moet je keuzes
maken. Wij allemaal. Keuzes maken is ook altijd iets verliezen. Als je het één
kiest, kies je het andere niet. Elk mens heeft het daar lastig mee en dan komt
de vraag tot je: wat wil je?
Tja, wat wil je… Ik wens je in deze 40-dagentijd goede dagen toe op weg naar
Pasen. Dat je in contact mag komen met je hart, om te ontdekken wat daar
leeft. En dat Gods Geest je de wijsheid en vastberadenheid zal geven.
Ds. Jan Verlinde

bij
de diensten
De Veertigdagentijd
In deze periode op weg naar Pasen willen we op gezette tijden ook aandacht
geven aan het thema van Kerk-in-Actie met dit jaar als motto:
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Onvoorwaardelijke liefde.
Dat kan in de gebeden, in de liturgische
bloemschikking of bij de collecten gebeuren.
De lezingen en liederen sluiten zoveel mogelijk
aan bij het gemeenschappelijk Leesrooster.

Lied van de zondag
11 maart: lied 836 bij Joh. 6 of lied 720 bij Prediker 3.
18 maart: lied 319 bij Joh. 12, 20-33
25 maart: lied 551 of 554 bij Marcus. 14, 1-15, 47
Witte Do 29 maart: lied 569/571 bij Joh. 14, 15-31
Goede Vr.30 maart: lied 586 /587 bij Joh. 181-19,42
Stille Zat. 31 maart: lied 987
Als acclamatie voor de paastijd kunnen we kiezen voor
lied 368f
Paasmorgen 1 apr.: lied 620 bij Joh. 20, 1-18
8 april: lied nog niet bekend
15 april: lied nog niet bekend
22 april: lied nog niet bekend
Zondag 11 maart: 10.00 uur. Veertig-dagentijd -4. Dienst in het teken van
biddag gewas & arbeid en bevestiging nieuwe ambtsdrager.
De 40-dagentijd geldt als een ingetogen periode. Maar deze zondag is het toch
een uitgelaten zondag die bijna uit zijn voegen barst van vreugde. De kleur (als
we daar een kleed van zouden hebben) is niet paars, maar roze – daar zit het
wit van Pasen al in. We lezen uit Johannes 6, 1 en 4-15, over het teken van de
brooddeling. Gaat het hier om een mirakelstuk of is het een teken van het
komend Rijk Gods?
Op deze zondag willen we ook zeker aandacht schenken aan het gebed voor
gewas en arbeid (en visserij). We bezien nog welke lezing wij hierbij zullen
gebruiken, waarschijnlijk uit Prediker 3,1-13.
Na de dienst van het Woord zal in het ambt van ouderling met als bijzondere
opdracht het scribaat worden bevestigd dhr. A. Fokker, woonachtig aan de
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Drogendijk 2 te Walsoorden. De kerkenraad is verheugd dat hij bereid is
gevonden om deze niet geringe taak op zich te nemen. Zoals u weet hadden we
al ruim een jaar geen volwaardige scriba meer binnen de kerkenraad, maar was
Anja Overduin na het beëindigen van haar scribaatsfunctie bereid om
verschillende taken nog waar te nemen als contactadres. Daar is de kerkenraad
haar dan ook zeer erkentelijk voor. In de komende maanden zal dhr. Fokker
verder wegwijs worden gemaakt in zijn functie. Hij zal op den duur ook mee
gaan draaien in de ambtelijke kerkdienstbeurten. Wij wensen hem een mooie
periode toe in de kring van onze kerkenraad en gemeente. Na de dienst is er
gelegenheid de nieuwe scriba zegen op zijn werk en alle goeds toe te wensen.
Zondag 18-03, 10.00 uur. 40 dagen- 5.
In de twee bijbelgedeelten voor deze zondag (Jeremia 31,31-34 en Johannes
12, 20-33) zien we twee bewegingen: één naar binnen en één naar buiten. Deze
bewegingen zijn niet zozeer tegengesteld, als wel complementair. De beweging
naar binnen en die naar buiten vinden elkaar in het midden: in de liefde voor
God. We zouden als motto voor de preek kunnen bedenken: De wet in het hart
en naar iedereen.
De stille week
In wezen opent de stille of lijdensweek al op zondag Palmarum, Palmzondag.
De kleur kan dan zowel rood (intocht Jeruzalem) alsook paars (passieweek) zijn.
Voor deze drie diensten is er een orde van dienst beschikbaar bij het liedboek
2013. Vergeet u deze niet mee te nemen? Bij voorbaat dank.
Witte Donderdag 29-03, 19.30 uur. Kloosterzande Dienst van Schrift & Tafel
Deze witte donderdag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering
van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn
leerlingen ‘aanligt’ voor de Pesach/Sedermaaltijd.
Ook wij vieren op die gedenkwaardige avond het Heilig, Laatste Avondmaal. Op
deze en volgende avond komt het thema van de 40-dagentijd van Kerk in actie
wel heel bijzonder tot spreken: onvoorwaardelijke liefde.
Goede Vrijdag 30-03, 19.30 uur Hulst. Passiedienst
Stond op Witte donderdag de viering centraal, op deze avond draait het om het
horen van de passie: ook wij laten ons bepalen bij de weg die Jezus Christus is
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gegaan. Het is gebruikelijk om heel Johannes 18 en 19 te lezen met telkens een
gezongen liedvers, bij wijze van koraal.
Op deze avond is de lezing de verkondiging en wordt door verschillende lectors
gedaan. Ik zou zeggen laat u meenemen in dit gebeuren, die deel van de kern
van het christelijk geloof uitmaakt.
Zaterdag 31-03. 21.00 uur Kloosterzande. Paaswakeviering
Die prachtige Paaswake! Voor menigeen de indrukwekkendste dienst van het
jaar in het geheel van de drie dagen van Pasen. Met de Lof van het Licht,
waarbij ieder deelt in het vuur van de nieuwe paaskaars, wordt de toon gezet.
De lezingen, liederen en gebeden en muziek stemmen hiermee in. De gedoopte
is immers met Jezus begraven om, met Hem op te staan, een vernieuwd leven
te leven (Rom. 6, 4). Met u zie ik uit naar deze dienst der diensten op weg naar
de vreugde van Pasen.
Zondag 1-04. 10.00 Hulst. Paasmorgen. M.m.v. muziek en kindernevendienst.
Voorafgaand aan de dienst zingen we een aantal vrolijke Paasgezangen. Dit jaar
mogen we rekenen op de muzikale medewerking van een van de
muziekleerlingen uit de talentenklas, Lieselot Verschueren. Zij speelt saxofoon
en zal een en ander met organist Joop Basting instuderen. Verder zijn we blij
dat Rieneke en Bart Jongste bereid zijn om de nevendienst te leiden met een
wat uitgebreider kinderprogramma. Zij sluiten o.a. aan bij het materiaal van
Kind op Zondag. Via Facebook en de appgroep zullen de ouders worden
uitgenodigd. Mooi als er weer wat kinderen het Paasfeest kunnen meebeleven.
Het thema is: Opstanding en nieuwe schepping, Ik geef je de toekomst!
Zondag 15-04. 10.00 Hulst. Kerk & Schooldienst
Voorganger: Ds. Overduin m.m.v. kinderen en leerkrachten van OBS De
Wereldboom. De voorbereidingen moeten nog plaatsvinden, dus valt er nu nog
niets over te melden.
Gemeenteleven
Pastoralia:
Een aantal berichten over ontslag uit een ziekenhuis of ingrepen zijn ons
bekend, maar kunnen niet altijd - op verzoek van de familie - hier worden
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meegedeeld. We kunnen wel melden dat dhr. Meertens (Walsoordensestraat
49 b te Walsoorden) inmiddels al weer enige weken thuis is na een ingreep.
Deze periode zijn er geen 80+ jarigen of huwelijksjubilea te vermelden.
Komend Taizé avondgebed
Op donderdag 15 maart zal er weer een Taizé avondgebed in
de 40-dagentijd worden verzorgd door het oecumenisch
overlegorgaan van de beide kerken rk en pkn.
De aanvang is om 19.30 uur. Locatie: H. Catharinakerk te
Hengstdijk. We hopen met elkaar rond het thema
Onvoorwaardelijke liefde ons te bezinnen op de betekenis van
de weg die Jezus ging. Na afloop ontmoeten we elkaar rond koffie of thee. U
bent van harte welkom.
Ten slotte:
In deze 40-dagenperiode kijk ik voor elke zondag als ik dienst heb in de
liturgische katern van Kerk in Actie waar de verschillende projecten voor deze
zondagen wordt toegelicht. Zo lees ik o.a. in
deze katern over het thema onvoorwaardelijke
liefde de volgende omschrijving:
“Een moeder zal haar kind altijd beschermen.
Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke
burgeroorlog probeert te overleven, in een
dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of
in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt.
Als moeder wil je maar één ding voor je kind:
een veilige plek om op te groeien en te spelen,
hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.
Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun
eigen kinderen en voor die van anderen.
Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagentijd
staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van
de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet
krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht”.
Bij alle verschrikkelijke wereld - gebeurtenissen zijn dit hoopgevende
getuigenissen.
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Laten we hopen en bidden en werken om, waar nodig, mensen nieuwe hoop te
geven, ook door onze betrokkenheid en solidariteit bij een of meerdere van de
projecten die in deze periode ook onze aandacht vragen. In de kerk van Hulst
liggen er ook spaardoosjes om als gezin of ouder mee te sparen voor deze
projecten.
Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen toe. Uw pastor, Pieter Overduin.
Bericht van het oecumenisch overlegorgaan
Zoals u in het vorig kerkblad heeft kunnen lezen ligt het in de
bedoeling om een Kloosterdag te organiseren in de 40-dagentijd en
wel op zaterdag 24 maart a.s., de dag voor Palmzondag. We zijn
welkom bij de zusters Benediktessen te Oosterhout bij Breda.
Inmiddels hebben zich een 8-tal belangstellenden opgegeven. U
kunt zich nog opgeven bij onderstaande leden van het oecumenisch
overlegorgaan. Er zijn nog een viertal plaatsen vrij. Afspraken over vervoer
kunnen worden gemaakt. De kosten zullen rond de € 17,50 bedragen.
Contactpersonen: pastoraal werker, dhr. Ralf Grossert (tel. 06 137 05 137) en
ds. Pieter Overduin (0114- 68 33 60).
Overige berichten: UIT DE KERKENRAAD
Scribaat:
Postbus 164
4560 AD HULST
Email:
scribaatoosthoek@hotmail.com
Tel.:
06-536 423 28
Website:
www.pgoosthoek.nl
VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING D.D. 06-02-2018
Voorstellen moderamen:
Scriba:
De voorzitter en predikant hebben op 06-02-2018 een goed gesprek gehad met
ons nieuwe gemeentelid dhr. André Fokker uit Walsoorden (Drogendijk 2) met
het oog op een mogelijke taak als ouderling met bijzondere opdracht het
scribaat. Hij heeft daar positief op gereageerd. Per 11-03-2018 is er een nieuwe
scriba. De kerkenraad reageerde hierop verheugd en stemde unaniem in met
deze voordracht.
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Webmaster:
Een nieuwe webmaster: er is overleg met dhr. Ron de Dreu, als vervanger van
dhr. v.d. Elshout. Hij kan de website verder moderniseren en dat op een
zodanige manier dat meerdere betrokkenen zelf wijzigingen aan kunnen
brengen. De communicatiewerkgroep zal een en ander gaan redigeren.
Ds. Klap zal in verband met zijn gezondheid niet meer als gastpredikant bij ons
terugkeren. Ds. Overduin heeft met hem daarover persoonlijk contact gehad.
Nabespreking rond het traject overname Hof te Zandekerk aan St. KiK.
Terugblik gehouden informatieavond d.d. 31-01-2018: Communicatie met
gemeente is er geweest (via kerkblad, website, gemeenteoverleg en
mededelingen). Het volste begrip is er voor die gemeenteleden die moeite
hebben met de overname en in het bijzonder over de mogelijke wijzigingen van
het kerkinterieur. Zakelijk gezien is de overname een goede zaak, maar
emotioneel gezien lag een en ander bij een aantal gemeenteleden gevoelig. Het
vervolg is nu aan de Stichting KiK. Zij zullen zich verder moeten verantwoorden
over de wijzigingen die aan het kerkgebouw aangebracht zullen worden. Wel
komt uit het geheel naar voren dat we onszelf in het vervolg meer tijd moeten
geven om een en ander duidelijker aan de gemeenteleden uit te leggen. De
communicatie gedurende het proces goed in de gaten te houden.
Bespreking traject 2018 betreffende voorbereidingen toekomst,
gemeente/profiel e.d. en concrete taakstelling kerkenraad e.a. commissiewerk.
Er zal een beroepingscommissie ingesteld moeten worden die met de
voorbereidingen voor het aantrekken van een nieuwe predikant per 1 april
2019 aan de slag gaat. De eerste taken hiervoor liggen bij de kerkrentmeesters.
De voorkeur gaat er naar uit om ook gemeenteleden in de commissie plaats te
laten nemen. Er zal een draaiboek gemaakt worden. Een gids voor het
beroepingswerk van onze landelijke kerk is daarbij leidend. Ook wordt
geopperd om conform de nieuwe wijzigingen in de kerkorde vooraf met
omliggende gemeenten te bezien of er eventueel gezamenlijk een predikant
aangetrokken kan worden. Ds. Overduin heeft al een aantal punten op papier
staan die de nodige aandacht behoeven. De kerkenraad moet beslissen hoe
groot de commissie moet worden en daar ook sturing aan geven. Volgende
vergadering als agendapunt opnieuw opvoeren.
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Vervolg zoektocht nieuwe ambtsdragers: in het voorjaar zal weer gestart
worden met het opnieuw mensen bezoeken en met name jongere mensen.
Bespreking consideratie nota Kerk op weg naar 2025, 3e deel.
Vanaf mei zal de nieuwe Classis Delta van start gaan met een nieuwe wijze van
vertegenwoordiging.
Reactie van kerkenraad gemeente: PG Oosthoek Hulst. Zie voor een
uitgebreider verslag de website (rubriek uit de kerkenraad).
Diaconie
Organisatie opzet Schuldhulpmaatjes i.s.m. gemeente Hulst (voor elkaar): Er
wordt een oud diaken benaderd om hier aan mee te werken.
Avondmaal Hulst
Het Avondmaal in kleine kring zal op 28-03-2018 gehouden worden in een van
de zalen van Zorgsaam. Ds. Overduin verzorgt de uitnodigingen.
Kerkrentmeesters
De akte voor verkoop van de kerk in Kloosterzande is ondertekend bij de
notaris.
Felicitaties in deze voor behoud van de beide kerken voor de zondagse
eredienst zijn dan ook op zijn plaats.
Renovatie kerk in Hulst: Er komt als eerste verandering in Hulst een volledig
nieuwe toiletgroep. De gemeenteleden zullen goed op de hoogte worden
gehouden. De lampen in Hulst zijn vervangen, er is dus meer licht.
Actie Kerkbalans. Deze worden/zijn rondgebracht bij de bezorgers. Door allerlei
omstandigheden wat later dan oorspronkelijk gepland.
Voorstel: Mw. Van Drongelen doet het voorstel om in het voorjaar de
gemeente weer bijeen te roepen voor informatie over de renovatie.
Tegelijkertijd om dit samen met een themadienst te doen. Graag ideeën voor
thema inbrengen.
Ouderlingen en predikant: geen bijzonderheden.
Rondvraag: Avond vrijwilligers: komt volgende vergadering terug.
VOLGENDE VERGADERING OP DONDERDAG 5 APRIL 2018 OM 19.30 UUR TE
HULST
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Namens de kerkenraad en de liturgiecommissie graag uw aandacht voor het
volgende: De ervaring leert ons dat het een enkele keer voorkomt dat de 20
liedboeken editie 2013 die in beide kerken voor gasten aanwezig zijn niet
voldoende zijn. Daarom willen we u het volgende voorleggen:
*
Bent u regelmatige kerkganger en heeft u (nog) geen liedboek editie
2013 aangeschaft? Zou u dan a.u.b. willen overwegen dat alsnog te
doen, zodat er voldoende exemplaren voor gasten overblijven?
*
Wilt u, als u een liedboek van de kerk gebruikt deze a.u.b. na gebruik in
de kerk achterlaten, zodat gasten deze kunnen gebruiken? Op dit
moment ontbreken er drie liedboeken in de Hof te Zandekerk.
Misschien ligt er nog een exemplaar per abuis bij u thuis.
Nadere informatie over de aanschaf van liedboeken kunt u bekomen bij de
liturgiecommissie of uw predikant of bij onze plaatselijke boekhandel(s).
Met vriendelijke groet, de liturgiecommissie.
Samenwerking… ook bij de ZWO

---------------------“Geloven maakt Een wereld van
verschil”
Wat willen we onze jongeren hiervan meegeven?
Wij dagen jullie uit om hierover mee te denken.....op
woensdag 7-3-2018 om 19.30 in Hulst.
WAT: “Jeugd heeft de toekomst” en “samen bouwen aan een kerk van onze
toekomst”.
Wat leeft er bij de jeugd, wat leeft er in gezinnen, hoe ziet geloofsopvoeding er
thuis uit?
HOE: Welke geloofsactiviteiten kunnen we organiseren en hoe zorgen we dat
ze slagen? Welke vorm spreekt aan? Moeilijk daar antwoord op te krijgen, als
we elkaar niet meer (structureel) ontmoeten.
Leontien Slabbekoorn is JOP jeugdwerker van PKN Terneuzen en heeft in 2017
een mooi gesprek met ons op gang gebracht. Met ouders en betrokkenen die
actief zijn met kerkelijke jeugdactiviteiten binnen de gemeente Hulst
(oecumenisch van opzet, dus over de kerkmuren heen).
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WAAROM: Als je iets onderneemt en organiseert, kun je dit overtuigender
overbrengen als je helder hebt WAAROM je het doet, wat je doel is.
ACTIE: Waar vinden we onze doelgroep, hoe sluiten we onze activiteiten bij hen
aan?
Wie wil meehelpen om een activiteit uit te voeren?
Zijn er liefhebbers om zelf een activiteit te leiden maar zichzelf onvoldoende
bekwaam voelen?
Is er behoefte aan toerustingsactiviteiten?
Kunnen we aansluiting vinden bij andere gemeentes in Zeeuws Vlaanderen?
Ook meekijken/meehelpen bij bestaande activiteiten is natuurlijk een optie.
Op woensdag 07-03-2018 praten we verder, hopelijk met zoveel mogelijk
ouders en geïnteresseerden vanuit de gemeente Hulst.
Als je na het lezen van dit berichtje vragen hebt of jezelf wilt aanmelden dan
horen we dat graag: sarinadsd@zeelandnet.nl
Tot ziens, Sandra den Exter (rk-kerk-ozvl) en Sarina de Schepper (PG Oosthoek).
ZWO mededeling:
De afscheidsdienst voor Hanna Wapenaar vindt waarschijnlijk plaats op 20 mei
2018 in Hoek, Pinksterzondag.
Namens de ZWO, Sarina de Schepper.
Oproep van de ZWO!!!!
In 2018 willen we graag starten met contextueel bijbellezen(CBL).
Meer informatie over CBL->https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbellezen/contextueel-bijbellezen
Wie zou daarbij willen aansluiten? Dit horen we graag.
Zodra er aanmeldingen zijn gaan we plannen. We zoeken bovendien twee
mensen die het gesprek wil voorbereiden en de vragen kunnen stellen tijdens
het CBL (facilitator).
Aanmelden bij: de leden van de ZWO commissie: Rina, Mart en Sarina.
(Sarina: sarinadsd@zeelandnet.nl of 06-11717820 of 0114-672315)
Graag bij aanmelding vermelden of je ook facilitator wilt zijn.
Regionaal:
Hanna Wapenaar heeft het CBL bij ons geïntroduceerd. In Zeeuws Vlaanderen
zijn verschillende gemeenten met CBL aan de slag gegaan.
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https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/zeeland-voor-pakistan/startpakketten
Onderaan staat materiaal voor CLB over Zeeland voor Pakistan, het nieuwe
ZWO-project vanaf 2018. Dit kan benut worden.
In ZVL zijn er gesprekgroepjes actief met CBL, binnen de protestantse
gemeenten. Misschien leuk eens te ervaren.
Waarvoor collecteren wij? (een selectie)
Rubriek waarin de bestemming van onze uitgangscollectes worden vermeld.
Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het
rekening IBAN-nummer van de instantie vermeld.
Zondag 11-03 Protestants Diaconaal Centrum de Herberg
Bankrek.no. NL 58 RABO 0302 2633 30 t.n.v. Stichting De Pietersberg.
Uit de missie van deze kerkelijke instelling:
Het P.D.C. de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele
gemeenteleden, die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen
van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij
kunnen psychosociale problemen een rol spelen.
Zondag 18-03 Werelddiaconaat
Bankrek.no. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 40dagentijd.
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000
kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten
onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase
partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare
kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze
kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt
SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun
ouders. Als dat nodig is krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat
in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om
kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee
kinderarbeidsvrije zones opgezet, waar niemand accepteert als een kind niet op
school zit.
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Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals
SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan
ook op het bovengenoemde bankrek. no. Helpt u mee om deze collecte tot een
succes te maken? Hartelijk dank!
Zondag 25-03- Kerk in actie
Bankrek. no: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40dagentijd
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda
zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier
verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar
door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele
gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn
gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld.
Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man
relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol
in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze
vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen
in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te
spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals
Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook
op bovengenoemd bank rek. no.
Zondag 1-04. PASEN Stichting Patakalas
IBAN: NL86 INGB 0003 5494 48 t.n.v. Stichting Patakalas te Utrecht
Patakalas is een jonge stichting die zich inzet voor weeskinderen in de
Peruaanse stad Arequipa. De vijf Nederlandse bestuursleden hebben allemaal
enige tijd doorgebracht in de Vulkaanstad. Ze bezochten verschillende
weeshuizen en merkten dat het er aan veel ontbreekt. Daarom streeft ze er
samen met Patakalas Peru naar weeskinderen een kans te geven op een betere
toekomst. Dit door middel van een structurele aanpak
Zondag 8-04. CZWO

Zeeland voor Pakistan, lees meer op:
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https://www.protestantszeeland.nl/zwo/
CZWO Collecte afkondiging Een inkomen voor boeren REEDS
In Pakistan werkt meer dan de helft van de bevolking in de landbouw.
Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond. Dat levert vaak niet
genoeg op om het gezin te eten te kunnen geven. In de arme regio ZuidPunjab ondersteunt REEDS, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
christenen en kasteloze hindoes om hun inkomsten te verhogen. Als
religieuze minderheden zijn zij extra kwetsbaar. Velen hebben nauwelijks
onderwijs kunnen volgen. REEDS ondersteunt deze gezinnen om naast
de landbouw ook inkomsten te verwerven door bijvoorbeeld als
loodgieter, elektricien, assistent-veearts aan de slag te gaan of een
winkeltje te beginnen. Hiervoor geeft REEDS vaktrainingen en verstrekt
leningen. Ook helpt REEDS gezinnen om hun inkomsten uit de landbouw
te verhogen. Zo leren ze boeren te onderhandelen om een betere prijs
voor hun producten te kunnen vragen. Ook worden boeren in contact
gebracht met afnemers om tussenhandel uit te schakelen. Dankzij de
inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun inkomsten en daarmee hun
levensstandaard verbeteren.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie,
zodat REEDS meer kwetsbare gezinnen kan helpen op weg naar een
betere toekomst. Van harte aanbevolen!
Zondag 15-04. 10.00 Hulst. Kerk & Schooldienst
1e collecte: Diaconie. De bestemming is nog niet vastgesteld, waarschijnlijk voor
het werk van Edukans.
Zondag 22-04: Eredienst & kerkmuziek
Bankrek. no.NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland
o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.
Een vraag om over na te denken: wat hebben we als gemeente minimaal nodig
om het Evangelie te horen en te delen in deze wereld? Die vraag komt op ons
af, wanneer we vandaag collecteren voor Eredienst en Kerkmuziek. Sommige
gemeenten in Nederland zijn zo klein geworden dat ze het bijvoorbeeld zonder
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predikant moeten doen. Maar het ontbreekt hen niet aan visie en creativiteit
om elkaar te blijven ontmoeten en een vitale gemeente te zijn. Met elkaar
dragen ze het pastoraat en iedere zondag organiseren ze hun vieringen in
kleine kring. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine gemeenten met
materiaal, zoals preekschetsen en liturgieën.
Zondag 29-04: Stichting ‘Samen voor Zin’ (Tragelzorg te Clinge)
Bankrekeningnummer van Samenvoorzin
is: NL58ABNA0587088427Segeerssingel 6, 4337 LG Middelburg o.v.v. collecte
29 april. Wie zijn zij? Wij zijn ‘Samen voor Zin’.
We zijn er voor mensen met een beperking in Zeeland. En voor iedereen die bij
hen hoort.
We geven steun bij zingeving en levensvragen. Want het leven is soms
ingewikkeld.
Soms ben je blij, soms ben je verdrietig. Of je denkt: Hoe moet het verder? Dan
zijn wij er voor jou. Mevrouw Jannica de Prenter is als theologe en GV op dit
moment werkzaam op de afdeling van St. Tragel. Samen met haar organiseren
de kerken in Hulst aangepaste vieringen voor bewoners en familie en
begeleiders.
CONCERT HOF TE ZANDEKERK KLOOSTERZANDE
Op zaterdag 24 maart a.s. vindt in de Hof te Zandekerk het laatste concert van
het concertprogramma 2017/2018 plaats. Het is een concert van het duo
“Alicante”, zij brengen een populair klassiek programma.
Het duo bestaat uit Alice Gort-Switynk, zang en fluit en Nelleke ter Berg, gitaar
en octaafgitaar, beiden klassiek geschoolde musici.
Het programma heeft als titel “Afscheid”. Afscheid nemen, reizen, rust zoeken,
dromen, tranen, ontmoetingen en een nieuwe start…….
Maar de herinnering blijft.
Kaarten 8,00 euro p.pers.
Aanvang concert 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur.
Kaarten bestellen mayevers@zeelandnet.nl of tel. 0114 321492.
ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 HOF TE ZANDEKERK
Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de Stichting KiK.
18

Van de Rentmeestertafel
Sinds 1 februari van dit jaar is de Hof te Zandekerk eigendom van de stichting
Kerk in Kloosterzande. We hopen dat we met deze verandering nog vele jaren
gebruik kunnen maken van dit mooie kerkje. Uiteraard kunnen wij de kerk
blijven gebruiken voor begrafenissen en andere kerkelijke evenementen. Naast
de Hof te Zandekerk beheren we natuurlijk ook nog de kerk in Hulst. Nu de
meeste zaken overgedragen zijn voor de Hof te Zandekerk willen we verder
gaan kijken naar de toekomst van de kerk in Hulst. Onlangs heeft het Regionaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) onze kerk in Hulst
bestempeld als een cultuurhistorisch pand. Dit betekent dat wij als PG
Oosthoek aantoonbaar inspanning moeten leveren om onze kerk te behouden
voor de toekomst.
Om dat voor elkaar te krijgen zijn wij als college aan het bekijken, samen met
een projectinrichter, hoe we de kerk in Hulst kunnen moderniseren. In een
eerder stadium zijn we al begonnen met een plan. We gaan dit plan nu weer
terug oppakken in het college in samenspraak met deze partij. We gebruiken
hiervoor reeds eerder ontvangen feedback en moeten daarbij ook goed kijken
naar de financiële middelen die we willen inzetten.
We zullen op 26 maart a.s. om 19.30 uur een gemeenteberaad houden waarbij
uw inspraak zeer gewenst is. De projectinrichter zal dan, in samen zijn met ons
als college, de plannen ontvouwen aan u als gemeente, waarbij we hopen op
een grote opkomst om zo samen aan onze kerk in Hulst te kunnen gaan
werken!
Als eerste deel van de plannen die we hebben gaan we wel al starten met het
bouwen van een extra toiletvoorziening in de kerk in Hulst. Dit zal betekenen
dat we hopelijk in mei van dit jaar 3 wc’s extra zullen hebben. Deze verbouwing
was al opgenomen in de begroting van afgelopen jaar. Door deze verandering
hopen we dat onze kerk ook weer interessanter wordt voor potentiele
huurders. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk binnen zeer korte termijn
starten. In samenspraak met het bouwbedrijf zullen we ervoor zorgdragen dat
de diensten doorgang kunnen blijven vinden in Hulst.
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Collectes en giften
Datum
7 jan

Kerkvoogdij
Diaconie
€ 56,45 Onderhoudsfonds € 64,70

14 jan
21 jan
28 jan
4 feb
11 feb
18 feb
25 feb

€ 33,91
nvt
€ 66,60
€ 64,10
€ 50,20
€ 34,80
€ 56,56

kerk
Restauratiefonds
kerk
kerk
kerk
kerk

€ 35,50
€ 57,21
€ 61,65
€ 59,75
€ 43,20
€ 33,90
€ 111,75

Mission to
Seafarers
Kerk en vluchteling
Oecumene
St Amecet
Werelddiaconaat
St Leergeld
KIA Libanon
PSC Antwerpen

Gift ontvangen van NN via de predikant: € 20 voor de kerk, waarvoor
hartelijk dank.
Mutaties
Dhr. S.P. van der Hooft is verhuisd van Van der Maelstedeweg 66, 4561GV
HULST naar Janseniuslaan 27, 4561NK HULST.
Mevr. M. de Jager is verhuisd van Baronieplein 34, 4564BS SINT JANSTEEN naar
Beethovenstraat 20, 4561VB HULST.
Mevr. M.M.J. den Doelder (85086) is verhuisd van Kinderdijk 19, 4571SX AXEL
naar Hof te Zandeplein 11, 4587CK KLOOSTERZANDE.
Dhr. T.P.A. Geene is verhuisd van Tivoliweg 83 A, 4561HK HULST naar Sportlaan
57, 4561KX HULST.
Rouwzorg 114
Stilvallen op de pechstrook van het leven …
Voor verslag van de lezing van mw. Sindy Helsen verwijzen wij u naar de
website van Rouwzorg 114, www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden en dan klikken op
rouwzorg
VOORSTELLING ‘Op de pechstrook van het leven … getuigen van licht’.
ROUWZORG REGIO 0114 nodigt u uit op 17 april a.s. om 20.00 uur in de
Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst.
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Na een inleidende powerpointvoorstelling, getuigen hulpverlenenden
over het ‘licht op de pechstrook van het leven’ dat zij ervaren in hun werk.
De heer Mulder, burgemeester van Hulst, verzorgt het afsluitend woord.
Iedereen is welkom en deelname is gratis, maar gelieve wel in te schrijven
bij het rouwzorgteam:
Katrien v.d. Wiele 06-41322776 – kvdwiele@zeelandnet.nl
Fien Martinet
0114-364050 – fmartinet@zeelandnet.nl
Maggie Sandkuijl 0114-315149 – msandkuijl@zeelandnet.nl
Europa Kinderhulp
Mag ik dan bij jou?
Geachte heer/mevrouw,
Wordt u deze zomer ook vakantieouder voor Europa Kinderhulp?
Europa Kinderhulp is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt dat er
jaarlijks zo’n 1000 kinderen uit achterstandssituaties bij gezinnen in
Nederland op vakantie – tot rust – kunnen komen. We zijn elk jaar
opnieuw op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor deze kinderen, die
het zo hard nodig hebben er eens even ‘uit’ te zijn.
Heeft u de energie en tijd om een kind een fijne vakantie te bieden?
De kinderen zijn tussen de vijf en twaalf jaar oud en komen uit Nederland,
België (Nederlandssprekend), Duitsland en Frankrijk. Een bed, een extra bordje,
een beetje extra aandacht en verder gewoon laten meedraaien in het gezin: dat
is voor onze vakantiekinderen al bijzonder. Daarmee bezorgt u ze de tijd van
hun leven.
Wilt u overwegen om één van deze kinderen een supervakantie te
gunnen? In de zomervakantie, bij u thuis, voor ongeveer twee weken?
Een vakantiekind ontvangen is heel leuk om te doen. Natuurlijk gaat het
niet altijd van een leien dakje, maar Europa Kinderhulpmedewerkers
bieden altijd hulp en uiteindelijk is de opgedane ervaring iets om jarenlang
op terug te kijken, vooral voor uw eigen kinderen. Een kind zien genieten
maakt dat je zelf ook geniet. En veelal vinden ze de gewone dingen het
leukste: even samen boodschappen doen, fietsen, huisdieren te eten
geven, buiten spelen enz. Echt niets bijzonders, maar toch zo leuk!
Wie kan vakantieouder worden?
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In principe kan iedereen vakantieouder worden. Uiteraard moeten
vakantieouders in staat zijn tijd en liefdevolle aandacht aan het kind te
besteden. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten als geduld en begrip voor een kind
dat onder moeilijke omstandigheden opgroeit, waardevol gebleken voor een
succesvol vakantieverblijf.
Vraag via www.europakinderhulp.nl een informatiepakket aan
of bel 0113-233 286 voor meer info
Met vriendelijke groet,
Marion Kamp, secretaris Europa Kinderhulp regio Zeeland
marion.kamp@europakinderhulp.nl
Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA
Voor verslag hiervan verwijzen wij naar www.Raadvankerken.nl
Aan alle vrouwen in de kerk
Women to Women Live komt naar Zaamslag!

Elk jaar organiseert Stichting Open Doors het vrouwenevenement Women to
Women Live in Veenendaal, Gelderland. Omdat dit voor velen van ons te ver is,
komt er dit jaar ook, opnieuw, een avond in Zaamslag! Dit is uw kans om vrouwen
uit de vervolgde kerk te bemoedigen met gebed en betrokkenheid. Tegelijkertijd is
de kans groot dat de verhalen uit de vervolgde kerk ook u persoonlijk
bemoedigen.
De avond is voor vrouwen van alle leeftijden, maar natuurlijk zijn mannen ook van
harte welkom! Het is een mooie gelegenheid om u te verdiepen in de vervolgde
kerk. Sofia uit Indonesië vertelt ons over het thema Gebroken en toch heel.
Sofia komt via haar werk veel in aanraking met vrouwen uit de vervolgde kerk. Ze
vertelt hun verhalen, maar ook haar eigen verhaal. De collecte is voor de
onkosten van de avond en voor Open Doors.
Women to Women Live Zaamslag
Datum: maandag 12 maart 2018
Tijdstip: 19.30 uur Kerk open: 19.00 u.
Locatie: Protestantse Gemeente Zaamslag
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Spreeksters: Sofia uit Indonesië
Aanmelden: registratiewomen@solcon.nl
Organist: Jan Verberckmoes
M.m.v. een kleine zanggroep o.l.v. Rina Marteijn
Wij hopen dat veel belangstellenden uit de omgeving komen!
P.S. Vergeet u niet zich aan te melden! Dan weten wij met welke opkomst we
rekening kunnen houden. Aangemeld, maar kunt u toch niet? Meld het dan ook
even!
Ik zie er naar uit om u deze avond te ontmoeten.
Diet de Lang-Verhagen
www.protestantsegemeentezaamslag.nl

www.opendoors.nl

AGENDA
Wo. 07-03 Jeugdoverleg kerkelijk jeugdwerk Prot. kerk Hulst, om 19.45 uur.
Ma. 12-03 Liturgiecommissie vergadering t.h.v. Fam. Overduin om 19.30 uur.
Do. 15-03 Taizé avondgebed in de 40-dagentijd, RK kerk Hengstdijk
om 19.30 uur.
Za. 24-03 Concert KiK in de Hof te Zandekerk, aanvang 20.00 uur.
Klassieke muziekavond met "Duo Alicante".
Informatie bij fam. Evers tel. 0114- 321492.
Za. 24-03 Kloosterdag in Oosterhout (zie toelichting voor opgave in dit
kerkblad).
Wo.28-03 Avondmaalsviering in kleine kring (bij Zorgzaam/Blaauwe Hoeve te
Hulst) aanvang 15.00 uur
Do. 05-04 Kerkenraadsvergadering in Hulst, aanvang 19.30 uur.
Di. 17-04 Inleveren kopij kerk in het midden (periode 26 april-31 mei).
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