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Kerkdiensten
Zondag 29-04-2017. 10.00 Hulst
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg
1e collecte: Samen voor Zin (o.a. Tragelzorg) 2e collecte: Kerk
Vrijdag 04-05-2018.18.30. Kloosterzande. Dodenherdenking
Voorganger: past. Werker Ralf Grossert, m.m.v. koor.
In Hulst: Basiliek aanvang 19.00 uur, m.m.v. ds. Overduin.
In beide plaatsen Stille tocht naar gedachtenisplaats gevallenen.
Zondag 06-05-2018. 10.00.Kloosterzande. Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. Koeman, Antwerpen
1e collecte: PSC Antwerpen
2e collecte: Kerk
Donderdag 10-05-2018. 9.30 PKN Kerk Axel
Hemelvaartsdag. Gezamenlijke viering. Koffieontmoeting
Voorganger: Ds. Verlinde en Ds. Overduin
1e collecte: Lokaal jeugdwerk
Zondag 13-05-2018. 10.00.Hulst
Dienst van Schrift & Tafel
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: Pallazzollihuis

2e collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 20-05-2018. 10.00. Kloosterzande. Pinksterfeest
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: Zending
2e collecte: Restauratiefonds
Zondag 27-05-2018. 10.00 Hulst. Koffie nadien.
Voorganger: Ds. v Manen, Breskens
1e collecte:Bloemenfonds
2e collecte: Kerk
Zondag 03-06-2018. 10.00 Kloosterzande.
Voorganger: Ds. Werner, Ede
1e collecte: Voedselbank
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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 rechtstreeks www.kerkdienstgemist.nl
Meditatie
Nieuw leven, beleven!
In de winterperiode zien alle takken van bomen en struiken er doods uit. Je zou
niet verwachten dat uit die dorre takken weer leven te voorschijn komt. De frisse
groene bladeren, de prachtige geurende bloesems en de sappige vruchten zijn nog
goed verborgen.
We weten vanuit onze ervaring dat het zo is. We kijken na de winter uit naar het
voorjaar, het nieuwe leven. We zijn er hard aan toe zeggen we dan. Het wordt al
eerder licht en……op naar de zomer. De vakanties worden alweer geboekt. Wat
een mooi en heerlijk vooruitzicht!
Met ons geloof kan het zelfde ervaren worden. We geloven wel, maar het ziet er
een beetje dor uit, verdroogd, levenloos. Je gaat je bijna afvragen, wat heb ik er
aan, ik merk er niet veel of zelfs niets van.
Vanuit die dorheid komen de prachtige woorden van het oude Gezang 111 als een
trouwe belofte in beeld.
“De dorre vlakte der woestijnen, zal zich verblijden eindeloos; de zandzee zal
herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos!
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Van heil'ge vreugde zal zij beven, doortintelt van een heerlijk leven, dat
nimmermeer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn
grootheid eren met jubelend triomfgeschal.
De dorheid eindigt in triomfgeschal, doortintelt van een heerlijk leven dat nooit
meer verwelken zal.
Vanuit dood en dor naar een heerlijk tintelend leven, een eeuwig leven!
Plantjes moet je water geven, anders verdorren ze en gaan ze dood. Om onze
geestelijke dorheid, leegheid tot leven te brengen of houden is niet een goed
gevulde gieter nodig, maar het bekende kinderliedje: “Lees je Bijbel, bidt elke dag,
dat je groeien mag”!
Dan gaan we de levende God ervaren in ons persoonlijk leven. Dan raken we
doortinteld van een heerlijk leven. Dan wordt ons geloof een levend geloof. Dan
wordt het kortgeleden gevierde Paasfeest een echt Paasfeest in ons hart. Dan is de
dood, de dorheid overwonnen en vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn
dood bereid, een leven tot in eeuwigheid. Een leven dat nooit verwelken zal. Een
leven waarin we de wonderen van de Heer gaan aanschouwen, iedere dag
opnieuw. Een leven waarin we Zijn grootheid zien en jubelen tot eer van Hem.
Met zo’n nieuw leven gaan we wat beleven!
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Want nu de Heer is opgestaan
die galmt door gans Jeruzalem.
nu vangt het nieuwe leven aan,
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
een leven door zijn dood bereid,
de Zoon van God is opgestaan.
een leven in zijn heerlijkheid
.
Jan-Frans Mulder

Toelichting bij de Paaskaarsen 2018:
We zien dit jaar op de Paaskaars in de Hof te Zandekerk de volgende afbeelding:
het thema verbondenheid. Een Chi-Rho (Christogram) kruisteken met alfa en
omega letters in blauw met daaronder een medaillon met vijf kleurige figuren, de
4

vijf werelddelen symboliserend. We hebben immers één wereld, die we samen
zonder grenzen barmhartig moeten delen (zie foto 1)
De Paaskaars in de kerk van Hulst:
We zien hier als illustratie op de nieuwe paaskaars afgebeeld een Kelk, een duif en
een kruis. Een vredesduif, daarboven een laurierblad en kelk; als symboovan de
Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood met goudverf ingelegd kruis (zie foto
2)

Dankwoord aan allen die hebben meegewerkt bij de voorbereiding en uitvoering
van de diensten in de Stille Week en deze paasmorgen. Voor de
liturgiecommissieleden, voor de schikkers van de liturgische 40 dagenschikkingen
en van de vieringen rond Pasen. De kosters, ouderlingen en diakenen. Voor de
organisten en ook voor de jonge saxofonist, Lieselot Verschueren die haar debuut
in onze kerk maakte. Ook dank aan de leiding van de kindernevendienst.
Liedboek
Zondag 6 mei
Donderdag 10 mei
Zondag 13 mei
Zondag 20 mei
Zondag 27 mei
Zondag 3 juni

:
:
:
:
:
:

lied 791 ovb
lied 881
lied 667
lied 700
lied 707 ovb
lied 863 of 978 (ovb)

Vrijdag 04 mei, aanvang 18.30 uur Kloosterzande. Dodenherdenking
Voorganger: past. Werker Ralf Grossert, m.m.v. koor.
In Hulst: Basiliek aanvang 19.00 uur, m.m.v. o.a. ds. Overduin.
In beide plaatsen aansluitend aan de bijeenkomst de Stille tocht naar
gedachtenisplaats gevallenen.
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De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appèl op iedereen om
zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en
2020 onder de slogan Geef vrijheid door.
Het Jaarthema Verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen, vieringen, musea en
educatie. Het gaat daarbij om verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook de
inspiratie die het ons nu nog geeft. 2018 is het Jaar van Verzet.
Verzetsgedicht van Jan Campert, geschreven in het voorjaar van 1941. Marius
Flothuis gebruikte de tekst voor zijn Twee sonnetten.
Rebel, mijn hart, gekerkerd en geknecht,
Die aan de tralies van den al-dag rukt,
Wees om uw tijd’lijk lot geenszins bedrukt,
Al zijn de kluisters hard, de muren hecht.
Want in den aanvang werd het u voorzegd,
Dat het aan enkelen steeds is gelukt
Het juk te breken, dat hun schouders drukt,
Laat dus niet af, maar vecht en vecht en vecht.
Breek uit en blaas de doove sintels aan,
Die zijn verdoken onder ’t rookend puin;
Vaart storm-gelijk over den lagen tuin
Die Holland heet; slaat doodlijk toe en snel,
Opdat het kwaad schrikk’lijk zal ondergaan.
We wensen u goede momenten van gedenken, met jong en oud samen. Niet
onbelangrijk toch om het kostbaar goed van onze vrijheid zeker rond 4 en 5 mei te
gedenken. Vrijheid verplicht!
Donderdag 10 mei aanvang 09.30 uur PKN Kerk Axel (ingang Koestraat)
Hemelvaartsdag. Gezamenlijke viering. Koffieontmoeting bij het jaarlijkse
Provenement. Deze dienst is gezamenlijk voorbereid door collega Ds. Jan Verlinde
en ondergetekende. Collega zal voorgaan in de liturgie en ik zal de overweging
houden. Deze keer hebben we gekozen voor Marcus 16, 15 -20. Naast orgelspel
zullen er ook pianoklanken klinken. Thema: Die wolk toch.
Zondag 13 mei aanvang 10.00 uur Hulst
Dienst van Schrift & Tafel. Deze zondag staat bekend als zondag Exaudi, Heer
hoor mij! Als bijnaam luistert deze zondag naar ‘Weeskind of wezenzondag.’ Zo
kunnen we ons- evenals de leerlingen voelen na Jezus’ hemelvaart. De eerste lezing
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uit Exodus 19, 1-11 is een mooie introductie op wat ons met Pinksteren te wachten
staat. We lezen daarnaast uit Johannes 17, 14-26 (uit het gebed van Jezus) of we
kiezen voor de brieflezing van 1 Johannes (5,9-15).
Als rode draad in de lezingen bespeuren we de opdracht voor ons allemaal:
Eensgezindheid.
De maaltijd van de Heer nodigt ons daar niet in de laatste plaats toe uit. U bent van
harte welkom.
Zondag 20 mei aanvang 10.00 uur Kloosterzande. Pinksterfeest!
Met u zie ik uit naar een enthousiaste Pinksterdienst. Het is de afsluiting
(bekroning) zou je kunnen zeggen van al de heilsfeiten die we in het afgelopen
kerkjaar hebben gevierd. Met Pinksteren wordt Pasen voor ons pas echt voelbaar
en levend. Ons wordt verkondigd: Geloof in God om wat Hij doet. En met
Pinksteren betuigen we dat Hij (de Geest) nog steeds waait.
We lezen uit Genesis 11, 1-9 en uit Johannes 14, 8-17, wellicht voorafgegaan door
een (gezongen) gedeelte uit Handelingen 2. In de vorm van een stemmenspel
willen we dat met elkaar overdenken en ons bewust maken.
Op dit moment is het nog niet zeker of er ook voor de kinderen een nevendienst
kan worden aangeboden, maar het zou prachtig zijn als de kinderen op hun manier
ook iets van het pinkstervuur zullen beleven.
Gemeenteleven:
Overlijdensberichten.
Ons bereikte begin maart het bericht van overlijden betreffende het gemeentelid
dhr. Hubregt (Huib) Pieter Geelhoedt. Hij overleed op woensdag 28 februari op de
gezegende leeftijd van 93 jaar en was bijna 70 jaar getrouwd met Mina Faas. Zij
waren woonachtig aan de Truffinoweg 258 te Hulst. De laatste jaren werd zijn
gezondheid steeds minder goed en is hij korte tijd verpleegd op de afdeling
Meander. We zullen hem herinneren als een zorgzame man die op Zaamslag jaren
een arbeidzaam leven heeft gekend in het slagersbedrijf. De crematieplechtigheid
vond plaats op di. 6 maart in het uitvaartcentrum ‘De Ridder’ te Hulst. Door de
familie is er geen beroep gedaan op de kerk voor deze plechtigheid. Ons
medeleven gaat niet minder uit naar zijn vrouw en naaste familie.
Ook op 28 februari is komen te overlijden de heer Jacobus (Ko) Dieleman op de
leeftijd van 84 jaar. Hij was met zijn vrouw nog niet zo lang woonachtig aan de
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Havenkaai 3 in Hulst. Zijn gezondheid liet ook de laatste jaren te wensen over. Hij
kon steeds minder uit de voeten.
Op de kerk werd geen beroep gedaan voor begeleiding rond zijn afscheid. In
besloten kring werd hij in liefde losgelaten… Ons medeleven gaat uit naar zijn
vrouw en kinderen en naaste familie.
In Memoriam Ds. Rose-Marjan Hartog
Op woensdag 21 maart j.l. is toch nog onverwacht overleden op 91 jarige leeftijd
ds. Rose-Marjan Hartog. Zij was de laatste periode van haar leven woonachtig in
Amersfoort. Zij was als predikant aan de toenmalige gemeente Hontenisse
verbonden in de jaren 1981- 1987. U ziet haar naam ook staan op het
predikantenbord in de Hof te Zandekerk, dat zij in 2015 aan onze gemeente
schonk. Zij was toen ook bij de onthulling ervan aanwezig (zie foto).
Ds. Hartog heeft haar theologiestudie aan de (toen nog geheten)
Protestantse Theologische Faculteit van Brussel gevolgd. Daarna
begon zij in Hontenisse aan haar eerste predikantswerk. Ze was
zeer pastoraal en ging voortvarend te werk. Zo werd er in die tijd
nog godsdienstonderwijs door de dominee gegeven en verder
deed zij vele nieuwe ervaringen op, zoals het contact met
bewoners van De Sterre.
In een door Coosje Verkerk in 2016 uitgegeven boek over het levensverhaal van
Rose-Marjan schreef zij zelf de volgende inleidende woorden die ter gedachtenis
aan haar leven mooi zijn om nu te citeren:
“Ik zie mijn levensverhaal als een schakel in de ketting die het begin van onze tijd
verbindt met het einde der tijden. Het is deel van een groter geheel en als mijn
schakel dreigde te breken door oorlog of ziekte of groot verdriet bleef ik geloven in
het grote verhaal. Dan deed ik er alles aan om mijn schakel heel te houden, zodat er
door mij geen breuk zou ontstaan.”
Ook in de jaren na haar vertrek naar Canada, waar haar vader woonde, bezocht zij
onze kerk heel af en toe met haar schoondochter en onderhield zij nog altijd
verschillende contacten met oud gemeenteleden.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op Witte Donderdag 29 maart in de
Bergkerk te Amersfoort, een bijzondere dag, haar geboortedag. Bovenaan de
rouwkaart is een regel gekozen uit couplet 5 van het lied 655 (Zing voor de Heer
een nieuw gezang) met de woorden: ‘Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot
in eeuwigheid’.
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In Memoriam Mw. Laura Sophia Hakke.
Op 24 maart is vrij onverwacht komen te overlijden Laura Sophie Hakke. Zij
bereikte de gezegende leeftijd van 85 jaar en was enkele jaren woonachtig aan de
Korenmarkt 1 alhier. We hebben haar in de afgelopen 15 jaar leren kennen als een
eenvoudige vrouw met een bewogen geschiedenis, want met haar moeder en
zusters en broer kwam zij in 1950 uit het voormalig Ned. Indië naar ons land met
de Willem Ruis. Haar vader was daarvoor omgekomen in gevangenschap.
Natuurlijk was de overgang naar ons land en gewoonten voor haar als jong meisje
toen best indrukwekkend.
Zij heeft altijd bij haar moeder gewoond en later in een begeleid woonsituatie. Ze
stelde de bezoekjes van de kerk op prijs en heeft hier jarenlang ook deel
uitgemaakt van de activiteiten van Open Dakje.
De uitvaartdienst vond plaats op Witte Donderdag in de aula van de DELA. Ons
medeleven gaat uit naar haar naaste familie.
Pastoralia.
Nieuwe regeling aangepaste wet privacy wetgeving. U zult over deze verandering
wel iets hebben gelezen in de pers. Ook voor ons kerkelijk gebruik van sociale
media en de berichtgevingen in een kerkblad als dit zal dat van invloed zijn. We
kunnen in ieder geval wat minder privé gevoelige informatie doorgeven. Wel wordt
er gewerkt aan een model privacy-statement waarin wordt omschreven hoe we als
kerkgemeenschap een en ander hebben georganiseerd als het gaat om de
veiligheid van privacy gevoelige gegevens. Daar zullen we u binnenkort van op de
hoogte stellen. Dit heeft ook gevolgen voor onze website die nu in revisie is.
Ook bij de rubriek zoals hierna kunt u z.n. aangeven als u geen prijs stelt op
vermelding in het kerkblad van verjaardagen en jubilea. U kunt dit doorgeven aan
uw predikant of de scriba. Wat dat laatste betreft informeert uw predikant al
langere tijd of dit door de betreffende echtparen op prijs wordt gesteld.
Verjaardagen: Wij feliciteren
Op 25 april:
mw. Dieleman-Leendertse (Industrieweg 31, Hulst),
Op 29 april:
mw. L. Maat
(Trumannlaan 48, Hulst)
Op 30 april:
mw. den Ouden-Jansen (Margaretsedijk 44, Hengstdijk)
Op 7 mei:
ds. L. Freund
(Hengstdijkse kerkstraat 24, Hengstdijk)
Op 31 mei:
mw. J. Dekker
(Sterredreef 29, Clinge)
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Op 1 juni:
mw. Collot-d’Escury
(Hoek en Bos 3, Kloosterzande).
Wij wensen de genoemden een mooie verjaardag toe naar wij hopen in goede
gezondheid.
Een tweetal huwelijksjubilea konden we nog niet noemen, omdat nogal eens de
telefoonnummers van betrokkenen ontbreken. Wij hopen hen in de komende
dagen nog te kunnen bereiken.
Overige berichten:
De website pgoosthoek: Ook de website is thans in werk in uitvoering. D.w.z.
doordat er nog gezocht wordt naar een opvolger voor dhr. v. d .Elshout en dit wat
langer op zich laat wachten, zullen er op dit moment nog geen nieuwe bijdragen
kunnen worden geplaatst. Hiervoor vragen wij uw begrip. De Kerkdienst gemist
uitzending kan altijd wel worden opgezocht via de beginpagina van de site of
rechtstreekst via www.kerkdienstgemist.nl
Mocht u toch tussentijds actuele informatie willen ontvangen dan kunt u zich ook
opgeven voor de zgn. preek van de weekgroep. Ds. Overduin verzendt regelmatig
de preek van de week en z.n. actuele berichten aan deze emailgroep. U kunt dit
aan hem vragen via ds@pjoverduinprotgemeente.com. Via Facebook proberen we
als gemeente u ook zoveel mogelijk te informeren over actualiteiten, waaronder de
pre(ek)view van uw predikant en uitnodigingen voor bijv. de nevendienst.
Korte terugblik bevestiging nieuwe scriba
Afgelopen zondag was het dan zo ver dat we na een aantal jaren weer een nieuwe
ouderling- scriba konden bevestigen in de persoon van dhr. André Fokker.
Wij wensen hem ook op deze plaats een vruchtbare periode toe in zijn nieuwe
opdracht en in het midden van de kerkenraad en gemeente. Want als scriba komt
er altijd best veel op je bordje te liggen. We zullen dhr. Fokker de komende periode
verder waar nodig wegwijs maken in het scribaat.
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Zie hier een kleine foto reportage
van de bevestiging en de toespraak
gehouden door onze voorzitter en
onder-getekende.
In de dienst kwam ook in de
gebeden aan de orde de benoeming
van de nieuwe preses van onze
landelijke
synode, mw. ds. Saskia van
Meggelen uit Breda. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die weer terugkeert naar
haar kerkelijke gemeente in Noord-Beveland.
Terugblik School & Kerkdienst 15 april.
Enkele momenten uit de School & Kerkdienst op zondag 15 april 2018, met daarbij
een paar foto’s van de dienst.
We waren dit keer te gast op school De Wereldboom in Hulst. Mooi dat we daar
gebruik van konden maken. Dank aan de kinderen, leerkrachten en overige
medewerkers om hier een prachtige dienst voor jong en oud te beleven. Bijna 70
mensen waren gekomen. Het thema was “Niemand is als jij!, ingegeven door o.a.
het rollenspel aan de hand van het gelijknamige verhaal van Max Lucado. De
kinderen brachten dit verhaal mooi tot leven en zongen daarbij telkens een lied.
Daarbij lazen we het verhaal over Kaïn en Abel, waar de dominee zijn korte preek
over hield.
De opbrengst van de collecte voor Edukans (project in Malawi) bedroeg € 78,64.
Hartelijk dank namens hen. De bloemen gingen vanuit de Prot. gemeente
Oosthoek naar de Wereldboomschool, vanwege de ontvangen gastvrijheid.

11

Taizé avondgebed
Aan de vooravond op donderdag 17 mei is er weer een avondgebed in de stijl van
Taizé. Om 19.30 uur bent u van harte welkom om ons met elkaar voor te bereiden
op het feest van de Geest. We zingen onze liederen uit Taizé, horen toepasselijke
teksten en muziek en bidden ons gebed om de Geest.
Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee. Er is
een complete orde van dienst beschikbaar.
Ten slotte
Na een behoorlijk enerverend voorjaar als we de (politieke) berichten van het
dagelijkse journaal nog op ons netvlies hebben staan, zie ik met u nog sterker dan
anders uit naar een vreugdevolle Pinkstertijd. Zoals een oud lied dat krachtig kan
zeggen:
Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel (Lied 673, 2).
Ontvang dan mede namens mijn vrouw een hartelijke groet van Uw pastor, Pieter
Overduin.
Overige berichten
Uit de kerkenraadsvergadering van 5-04-2018. Plaats: Kerkenraadskamer Hulst
Opening door voorzitter
Mw. Van Drongelen is afwezig i.v.m. een auto-ongeluk op 2e Paasdag.
Ds. Overduin zit de vergadering voor. Hij heet ook de twee nieuwe ambtsdragers
welkom en opent de vergadering met een notitie “Tot Gods eer” van Prof. Dr.
Marcel Barnard. Ook met het oog op de nota die deze maand uitkomt over dit
onderwerp: de beleving van de liturgie in de Protestantse gemeenten. Daarna gaat
hij ons voor in gebed.
Mededelingen m.b.t. de gezondheidssituatie van de fam. Van Drongelen. Zij heeft
er een whiplash aan overgehouden en zal enige tijd op de achtergrond actief zijn.
Daarna memoreert ds. Overduin het overlijden van oud predikant ds. Hartog.
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Het vorige verslag wordt besproken en goedgekeurd, de aandachtspunten worden
gecheckt.
Ingekomen en uitgegane post/mail
Een condoleancekaart voor ds. Hartog is verstuurd. Een in memoriam volgt nog in
de kerkbladen.
Scribaat
Gang van zaken m.b.t. scribaat: Dhr. Fokker is zich aan het inwerken in het scribaat
en wordt daarbij, indien nodig, geholpen door de familie Overduin.
Kerkenraadsvergaderingen: voorstel wijziging data 2018:
24 mei wordt 23 mei; 5 juli wordt 12 juli; 1 november wordt maandag 5 november
en 13 december wordt woensdag 19 december.
Avond voor vrijwilligers / commissieleden:
Besloten wordt dat deze avond voor alle gemeenteleden toegankelijk is. De
vrijwilligers worden persoonlijk aangeschreven, een vermelding in het kerkblad
wordt opgenomen. Wel dient men zich vooraf aan te melden. Noteert u alvast: de
datum: 29-06-2018 om 18.30 uur in de kerk van Hulst.
Leestafel
Magazine JoP abonneren, is gratis. Eventueel gebruiken bij jeugdactiviteiten en
voor jonge ouders.
Abonnementen voor op de leestafel hebben geen zin als ze toch niet gelezen
worden. Abonnement Woord en Dienst zal door dhr. Fokker opgezegd worden.
Voorstellen moderamen
Privacy regelgeving
Een goede start maken met de beveiliging van de gegevens. Komt volgende
vergadering terug. Model komt per 01-05-2018. Vermelden in kerkblad dat we er
mee bezig zijn.
Thema gemeenteavond
Hierbij wordt opgemerkt dat we moeten waken voor te veel activiteiten in een
korte periode. Misschien kan er worden gecombineerd.
Thema gemeenteavond en themadienst combineren? Eerst contact opnemen met
liturgiecommissie i.v.m. de synodale nota Tot Gods eer.
Themadienst: de gemeente zal om suggesties voor onderwerpen worden gevraagd.
Gezamenlijk moderamen in Axel zal op 22 mei plaatsvinden.
Taakdragers groep
Nieuwe ambtsdragers
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Op dit moment geen mensen op het oog. Er wordt verder gezocht, met extra
aandacht voor een ouderling kerkrentmeester, diaken en ouderling.
Diaconie: zowel voor de behandeling van de jaarrekening diaconie en van het
college van kerkrentmeesters worden opnieuw mensen benaderd voor de controle
commissie.
Schuldhulpmaatje: Mw. Dekker-v. Cadsand zit in het voorbereidingswerk, evt. later
ook in het bestuur.
Paaskaars 2016 is vorig jaar uitgereikt aan dhr. en mw. Dekker.
Kerkrentmeesters:
Kerk Hulst: realisering toiletgroep.
Zeer positief gemeenteberaad over de toekomstige renovatie kerkinrichting.
De plannen voor de renovatie worden financieel verder uitgewerkt.
De herenbank heeft bijzondere aandacht.
Begin van de renovatie eerste maanden 2018 Ergens in maart 2019 zal alles klaar
moeten zijn.
Actie kerkbalans (eerste tussenstand)
Tussenstand: van de 384 brieven zijner 36 retourbrieven terug gestuurd. Had ook
te maken met de wijze waarop de antwoordbrieven konden worden
geretourneerd. Dit jaar tot nu toe ontvangen € 11.000.
Jaarrekening 2017 is in voorbereiding.
Toekomst website en huidige status website. Er is helaas enige vertraging
opgetreden. Er wordt naar een nieuwe webmaster gezocht.
Op dit moment wel proberen de website operationeel te houden.
Memo toekomstige nieuwe predikant (vacature vanaf 1 april 2019).Vanaf die tijd
kunnen pas officieel contacten worden gelegd met mogelijke kandidaten.
Profielschets gemeente / predikant worden wel eerder voorbereid. Samenwerking
met andere gemeenten wordt bekeken. Op 29/6 op vrijwilligersavond vragen of er
mensen bereid zijn t.z.t. zitting te nemen in de beroepingscommissie.
Ouderlingen
Verslag kerkelijk jeugdwerk
Onderling contact opnemen. Toch weinig kinderen/jeugd aanwezig.
Niet alleen kijken hoe krijgen we de kinderen naar de kerk, maar ook kijken hoe
krijgen we de ouders in de kerk. Jeugd wordt vooral naar een kerk getrokken met
een beleving die meer omarmd wordt als wat wij hier hebben. Hier hebben we
vooral te maken met de vergrijzing.
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De aanpak van het jeugdwerk moet zeker onderdeel zijn voor het toekomstig
profiel van de nieuw aan te trekken dominee.
Predikant
Werkplan. We behandelen de nadere invulling van het werkplan voor dit jaar.
Meer aandacht voor gezinnen. Dit i.s.m. de andere betrokkenen in het kinder/
jeugdoverleg. JOP-medewerker (Leontien) benaderen, is begroot! Vragen om
structureel bijv. in september te starten en dan bijvoorbeeld iedere 1e zondag van
de maand hier iets mee doen. Mw. Leenknecht zal haar benaderen. Ook met de
vraag of zij nog andere activiteiten voor onze gemeente mogelijk acht.
Bijeenkomsten Contextueel Bijbellezen voor iedereen toegankelijk. Ds. Overduin
wil hier naar kijken om daar zijn bijdrage aan te leveren.
Preken
De kunst bij een preek is om de spanningsboog er in te houden. Sommige mensen
kunnen de preken van ds. Overduin niet altijd goed volgen. Verschillende
opmerkingen en adviezen worden onderling uitgewisseld.’ Ds. Overduin zal de
ontvangers van de service ‘preek van de week’ voor gemeenteleden nog
benaderen wat zij van deze service vinden.
Terugblik Passie-Paasdiensten, hier waren de opkomsten redelijk te noemen,
behalve op Goede Vrijdag. Toen was de opkomst minimaal.
Avondmaalsviering Blaauwe Hoeve: Zes personen waren aanwezig. Belangrijk voor
de mensen dat het mogelijk is om daar de Avondmaalsviering te houden.
Van Classis Zeeuws-Vlaanderen naar Classis Delta.
Op 23 april een bijzondere laatste vergadering van de Classis Zeeuws-Vlaanderen.
Op 15 februari zijn de consideraties over deel 3 uit de nota kerk 2025 (over
predikantszaken) besproken en over het algemeen positief beoordeeld, maar niet
over de toekomstige financiering van predikanten die eerder willen afvloeien. Over
de nieuw te vormen Classis Delta: het huidige moderamen moet de nieuwe
mensen wel inwerken.
Ds. Overduin zal voorlopig ook zitting blijven nemen in de nieuw samengestelde
visitatie commissie voor de nieuwe Classis-Delta. Belangrijkste wijziging in dit
college is dat men alleen gemeenten zal bezoeken waar sprake is van een
noodzaak tot een bijzondere visitatie.
Beproeving nieuw Liedboek
De kerkenraad neemt notitie van de Concept brieftekst opgesteld door de
liturgiecommissie met het oog op de (landelijke) evaluatie ervaringen liedboek
2013, zingen en bidden in huis en kerk.
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Op zondag 17 juni zal er voor geïnteresseerden een bespreking na de dienst
plaatsvinden. Door de liturgiecommissie zijn een aantal relevante vragen
geformuleerd. Ook komt dan aan de orde hoe de oefening van het lied van de
zondag het beste kan worden vormgegeven (assessor PJHJO).
ZWO
CZWO -inzamelen lege inkt cartridges.
Voor het Zeeuwse project: Zeeland voor Pakistan.
Lever de lege inktcartridges in, in een plasticzak.
Ook de postzegels en postkaarten blijven welkom!
Als jullie het aanleveren in onze kerkgebouwen, zorgen wij dat
ze op de regio avonden van de CZWO worden verzameld.
Groet van de ZWO commissie

Uitnodiging
Pinksterzondag 20 mei 2018
Terugkomdienst van Hanna Wapenaar als uitgezonden medewerker van
Kerk in Actie naar het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika

De terugkomdienst van Hanna Wapenaar zal plaatsvinden op
Pinksterzondag 20 mei 2018 om 10.00 uur

in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek
Adres: Langestraat 6, 4542 AE Hoek
Zie ook www.pknhoek.nl
In de nabijheid van de kerk is volop parkeergelegenheid.
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Voorzieningen tijdens de kerkdienst:
Tijdens de gehele dienst is er opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Voor kinderen
van 4-12 jaar is er kinderkring tijdens een deel van de dienst.
Er is een zondagsbrief met orde van dienst op papier aanwezig. De te zingen
liederen worden op een videowall getoond.
U kunt via internet de dienst thuis beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (klik
op Zeeland –> Hoek –> PKN Hoek).
Wij nodigen u van harte uit voor de kerkdienst ter gelegenheid van de terugkeer
van Hanna Wapenaar na haar uitzending als medewerker van Kerk in Actie naar het
Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika.
De viering zal plaatsvinden op Pinksterzondag 20 mei 2018 om 10.00 uur in de kerk
van de Protestantse gemeente te Hoek.
De dienst zal geleid worden door ds. Arie van der Maas en Hanna Wapenaar.
Aan de viering zal het koor ‘The Living Lord Slingers’ uit Nootdorp o.l.v. Marieke
Wapenaar meewerken.
Na de dienst is er gelegenheid Hanna de hand te schudden en koffie of thee te
drinken.
Voor mensen die van ver komen is er vóór de dienst ontvangst met koffie of thee
en naderhand een eenvoudige lunch.
Opgave graag vóór 15 mei bij Marinka Mahu (email: scribaat@pknhoek.nl)
Van harte welkom en graag tot ziens op 20 mei a.s.
Namens Classis Zeeuws-Vlaanderen
Ds. Arie van der Maas, preses
Leen Kamphuis, scriba

Namens Prot. Gemeente te Hoek
Henk Siersema, preses
Marinka Mahu, scriba

Namens Kerk in Actie
Rommie Nauta
Hoofd Internationaal Programma

Kerk in Actie Relatiebeheer
Tom Kolsters
Sietske Renting

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 29-04-2018. Samen voor Zin (o.a. Tragelzorg)
Bankrekeningnummer van Samen voor Zin is: NL58ABNA 058 7088 427,
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Segeerssingel 6, 4337 LG Mideelburg o.v.v. collecte 29 april.
Op woensdag 30 mei organiseert Samen voor Zin het minisymposium “Meedoen
maakt het leven mooi”! Een inclusief symposium voor mensen met en zonder
beperking. In dit bericht kunt u meer lezen over ons symposium. We hopen dat u
enthousiast wordt en willen u dan ook vragen om dit bericht te delen met mensen
in uw netwerk.
Meedoen maakt het leven mooi!
Wat doet het met je als je niet mee kunt doen? En hoe voelt het als je er wel bij
hoort en welkom bent om mee te doen? Op 30 mei staan deze vragen centraal op
het minisymposium “Meedoen maakt het leven mooi”! We bieden een mooi
programma aan met o.a.: muziek, ervaringsverhalen, workshops en een lezing van
Marinus van den Berg over meedoen, kwetsbaarheid en kwaliteit van leven. Over
de locatie ontvangen we nog bericht.
Zondag 06-05-2018. Protestants Sociaal Centrum (uitgaande van de VPKB-kerken)
IBAN: BE11 7310 3722 6248 t.n.v. commissie stadspredikant PSC Antwerpen.
BIC Kredbebb.
De toekomst van PSC Antwerpen wordt ingeluid met 9,5 stellingen van protest en
hoop:
Een Protestants Sociaal Manifest 2017.
De letternaam PSC zal behouden worden vanwege de grote bekendheid, maar
voortaan zal dit de dekking zijn voor: Protestants Sociaal (inter) Cultureel
Manifest.
Dit manifest slaan we op de reguliere jaarvergadering tegen de kerkdeur van de
Lange Winkelstraat.
Het PSC Antwerpen zet zich als beweging in met en voor ieder die dat nodig heeft,
armgemaakten en armgeraakten, mensen in kwetsbare situaties. Het PSC is
present in de levens van mensen en helpt, waar geen helper is, zonder
onderscheid. In dit Lutherjaar presenteert het PSC een manifest met stellingen
toegepast op de actuele politieke en maatschappelijke situatie.
Sinds 1979 geeft het PSC steun aan mensen in nood. Ds. Koeman, die deze morgen
bij ons voorgaat, heeft dit decennia lang handen en voeten gegeven. Bijzonder wat
zij gedurende die jaren samen met geode partners heeft kunnen realiseren voor de
multiculturele stad Antwerpen met zijn vele minderheids-groepen. Later dit
voorjaar gaat zij met pensioen. Zij neemt officieel afscheid in een feestelijke dienst
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op zondag 24 juni a.s.
Ds. Petra Schipper mag als nieuwe stadspredikant dit werk in de stad vanuit het
Protestants Sociaal Centrum (PSC) verderzetten. Gelukkig mag ze in de eerste
maanden gebruik maken van de ervaring en het inzicht van haar voorgangster die
nog meeloopt tot aan de zomer.
Gelukkig zal Ina Koeman ook bij ons in de toekomst nog voorgaan in de eredienst
en blijven we mede door haar en collega Rooze betrokken bij deze belangrijke
kerkelijke presentie in deze wereldstad. We wensen ds. Ina Koeman en haar
opvolger alle goeds en Gods zegen toe in het Antwerpse.
Donderdag 10-05-2018, 09.30 uur, PKN Kerk Axel voor het Lokaal jeugdwerk.
Toelichting volgt in de dienst.
Zondag 20-05-2018. Pinksterzending
Bankrek: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Pinksterzending.
Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist
Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, hen op allerlei manieren:
leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en
bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen.
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bĳv. naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen
huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan
gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals
groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het
gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage
over via bovenvermeld rekeningnummer.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwĳsbangladesh
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Hulp voor mensen met (dreigende) schulden
In Nederland zijn er zo’n miljoen mensen die zich maandelijks afvragen hoe ze
financieel het eind van de maand halen.
Met die wetenschap is in 2010 als kerkelijk initiatief het landelijk project
schuldhulpmaatje ontstaan. Ondertussen zijn er al in meer dan 100 plaatsen in
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Nederland schulphulpmaatjes actief. Ook in Hulst wordt een stichting
schuldhulpmaatjes opgestart.
Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn
vastgelopen of dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op
tijd het tij te keren.
Op 18 december werd een intentieverklaring ondertekend over de inzet van
schuldmaatjes in de gemeente Hulst.
Deze werd ondertekend door Wethouder Adri Totté, de PKN Oosthoek en de
Rooms Katholieke kerk.
De eerste stap is het bestuur vormgeven, de volgende stap is het zoeken van
geschikte hulpmaatjes.
Namens de PG Oosthoek heeft ondergetekende zitting genomen in het bestuur, als
u vragen heeft of belangstelling heeft om schuldhulpmaatje te worden neem dan
contact op met Clara Dekker, Clara.dekker@icloud.com of 0610055822
Het volledige verslag van schuldhulpmaatjes kunt u vinden op de website van PG
Oosthoek, onder actueel –schuldhulp.
Paaskaars
Op 20 maart 2018 werden we verrast met een
bezoekje van Rini Groenewegen en Mart
Verbruggen. Na aankomst was de reden van hun
komst al snel duidelijk met een groot pakket en een
prachtige bos bloemen hoorden we dat we dit jaar
de paaskaars mogen ontvangen, dit voor de dingen
die we in de loop der jaren hebben mogen doen
voor de PG Oosthoek.
We voelden ons wel een beetje overvallen, vooral omdat de gevers zelf zich ook al
vele jaren inzetten voor hetgeen ons bindt, de kerkgemeenschap van Hulst en
Hontenisse. Hartelijk dank voor deze mooie geste, we denken tijdens het branden
van de kaars zeker nog terug aan de warmte en vriendschap, van de ruim 45 jaar
die we in Hulst hebben gewoond. Volgend jaar gaan we verhuizen naar Axel, maar
dat is toch ook de wereld niet uit.
Een hartelijke groet van Martin en Clara Dekker-van Cadsand.

Van de rentmeestertafel
Zoals de meesten van u zullen weten zijn in de kerk in Hulst wc’s
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ingebouwd. 13april hebben een aantal gemeenteleden vrijwillig alles
schoongemaakt. De komende weken zullen de laatste zaken afgerond
worden en zal de oplevering xx mei (of april) plaats vinden.
Verder willen we u nog een update doen toekomen van de kerkbalans 2018.
Tot op heden is er € 11769,51 geschonken aan de PG Oosthoek door 114
gemeenteleden. We zien de laatste jaren wel een trend dat de totale
inkomsten wat dalen, wat voornamelijk komt door de krimp van onze
gemeente. Als kerkrentmeesters zijn we er ons van bewust dat we niet van
u kunnen verlangen deze krimp financieel op te vangen, maar door het
goede werk van onze voorgangers en onze huidige plannen met de kerk in
Hulst willen we wel ervoor zorgen dat we gezond de komende jaren verder
kunnen gaan. We hopen dan ook dat als u nog niet heeft bijgedragen op dit
moment of toegezegd dat u ons alsnog wilt steunen zodat we met uw hulp
onze gemeente nog in lengte van dagen kunnen voortzetten.
Collectes en giften
Datum Kerkvoogdij
04-03
€ 39,95
kerk
11-03
€ 72,00
kerk
18-03
25-03
28-03

€ 52,80
€ 65,80
nvt

29-03
01-04
08-04
15-04

nvt
€ 53,66
€ 45,95
€ 41,56

kerk
kerk

kerk
kerk
kerk

Diaconie
€ 42,65
€ 73,45
€ 44,60
€ 71,05
€ 20,50
€ 59,30
€ 82,35
€ 63,70
€ 78,64

Gift ontvangen van NN via de predikant:
€ 10 voor de kerk
€ 10 voor de kerk
€ 15 voor de kerk
gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leenknecht, penningmeester
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Zending
St. de Pietersberg (de
Herberg)
Werelddiaconaat
Kerk in Actie
Avondmaal in kleine kring
Voedselbank
Avondmaal Voedselbank
Patakalas
CZWO
Edukans

Alle
Jeroen

Mutaties
Dhr. en mevr. de Zwart - Verplanke zijn verhuisd van Willem Alexanderstraat 10,
4587BN KLOOSTERZANDE naar Jacob van Heemskerckstr 6, 4587HA
KLOOSTERZANDE.
Dhr. R.J.C. Mulder is verhuisd van Cornelis de Vosplein 6 a, 4561CZ HULST naar
Houtmarkt 8, 4561CX HULST.
Dhr. T. Wennekes is verhuisd van Rosierlaan 36, 4413HD KRABBENDIJKE naar
Margaretsedijk 67, 4585PA HENGSTDIJK.
Dhr. Y.R. Bos is verhuisd van Geslechtendijk 15, 4564BM SINT JANSTEEN naar
Mozartstraat 2, 4561VA HULST.
Mevr. E.E.N.G. de Jong is verhuisd van Lyceumstraat 14, 4561HV HULST naar
Louwerslootstraat 166 C 02, 3036PV ROTTERDAM.
Mevr. A.E.S. Thomaes is verhuisd van Hertog van Bourgondiestr 3, 4553CW
PHILIPPINE naar Tolweg 71, 4561RL HULST.
Dhr. J. Ferket is verhuisd van Tulpstraat 13, 4569BB GRAAUW naar Rozenstraat 39,
4569AT GRAAUW.
Mevr. L.J.H. de Brouwer is verhuisd van Kamervoort 57, 6687LC ANGEREN naar Van
Riebeecklaan 48, 4562AL HULST.
Mevr. J.M. de Leeuw is verhuisd van Hoevedreef 7, 4567EC CLINGE naar
Hoevedreef 5 a, 4567EC CLINGE.
Rouwzorg 114
R O U W Z O R G
E
G
I
O 1 1 4 Steenstraat 22 4561 AS Hulst

Geachte,
Wij willen als rouwzorgteam en stuurgroep, onze dank uitspreken voor
uw steun in de vorm van de jaarlijkse financiële bijdrage die wij mochten
ontvangen in 2017 en voor het bekendmaken van onze activiteiten via Kerk in het
Midden. Ons excuus dat we zo laat dank zeggen maar we hebben de bevestiging nu
pas gekregen van uw storting van december 2017.
Vriendelijke groeten van het rouwzorgteam :
Katrien Van de Wiele, Fien Martinet en Maggie Sandkuyl.
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Do. 10 mei:
Hemelvaartsdienst in PKN kerk Axel, ingang Koestraat, om 9.30 uur,
waarna het Provenement.
Do. 17 mei:
Kerkbladredactievergadering t.h.v. fam. Proost.
Do. 17 mei:
Taizé avondgebed aan de vooravond van Pinksteren. 19.30 uur in
rk. Kerk Hengstdijk.
Za. 19 mei: Inleveren kopij kerk in het midden (periode 31 mei – 5 juli) bij fam.
Mulder, Stationsweg 76, Hulst.
Zon. 20 mei: Pinksterzondag: Terugkomdienst Hanna Wapenaar in de kerk van
de Protestantse Gemeente te Hoek. Aanvang 10.00 uur.
Di. 22 mei:
Gez. Moderamen in Axel om 19.30 uur.
Wo. 23 mei: Kerkenraad in Kloosterzande om 19.30 uur.

26 en 27 mei
10 juni

Kunst Weekend Kloosterzande. Meerdere gegevens volgen nog.
Dee Koninklijke Harmonie st. Cecilia geeft samen met twee gast
harmonieën een concert in de tuin van de Hof te Zande kerk.
Aanvang 14.30 uur. Toegang vrij!

25 mei – 14 juni is uw predikant niet altijd aanwezig. In voorkomende pastorale
situatie waarin een beroep op een predikant gedaan moet worden kunt u contact
opnemen met mw. Leenknecht (0114-672886) of bij onze voorzitter, mw. van
Drongelen (06-132 559 05).
Om alvast te noteren:
Op vrijdag 29-06-2018 om 18.30 uur in de kerk van Hulst zal er een gezellige
avond worden georganiseerd voor onze kerkelijke vrijwilligers en commissieleden,
waarbij ook alle andere gemeenteleden van harte worden uitgenodigd. Twee jaar
geleden hebben we een soortgelijke activiteit gehouden en die is goed in de smaak
gevallen. In het volgende kerkblad leest u meer
praktische informatie over deze avond, over de wijze van opgave vooraf i.v.m. de
catering.

23

24

