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Kerkdiensten
Zondag 10-03. 10.00 Hof te Zandekerk 40 dagen 1.
Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. Roggeband
1e collecte: Zending Cuba
2e collecte: Kerk
Zondag 17-03. 10.00 Hof te Zandekerk 40 dagen 2.
Dienst van Schrift & Tafel en aandacht voor gewas & arbeid
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: KIA Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk
Zondag 24-03. 10.00 Hof te Zandekerk. 40 dagen 3.
M.M.V. Koor Jubilate Deo uit Axel.
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: KIA India
2e collecte: Renovatiefonds
Zondag 31-03. 14.30. Hof te Zandekerk 40 dagen 4.
Afscheidsdienst Ds. Overduin. Kindernevendienst
Medewerking door koperensemble. Na afloop receptie
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: KIA Missionair werk
2e collecte: Kerk
Zondag 07-04. 10.00. Hulst. 40 dagen 5
Voorganger: Ds. v.d. Hoek
1e collecte: KIA Rwanda
2e collecte: Kerk
Zondag 14-04. 10.00. Hof te Zandekerk. 40 dagen 6. Palmzondag
Voorganger: Ds. Dees
1e collecte: JOP
2e collecte: Kerk
Witte Donderdag 18-04: 19.30. Hof te Zandekerk.
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Dees
1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerk
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Goede Vrijdag 19-04. 19.30. Hulst
Voorganger: Ds. Dees
Stille Zaterdag 20-04. 21.00. Kloosterzande. Paaswakeviering.
Voorganger: Ds. Dees.
Zondag 21-04. Paasmorgen. 10.00 Hulst. Kindernevendienst.
Voorganger: Ds. Hovinga.
2e collecte: Kerk
1e collecte: KIA Pakistan

Kindernevendienst seizoen 2018-2019
Beste ouders,
Lieke Willemse zal onze kindernevendienst verzorgen, tot aan de zomer van 2019.
Haar hobby’s zijn onder andere gitaar spelen en zingen, dus dat worden vast
muzikale bijeenkomsten het komende jaar!
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst
31 maart (tevens afscheidsdienst van dominee Overduin) in Kloosterzande.
Let wel op, deze dienst is om 14.30 uur.
21 April, Paaszondag Hulst
26 Mei. Hof te Zandekerk
23 Juni. Hulst
Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Daarom zult u
twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de
kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave.
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Opgave: We willen u vragen om dan per mail te laten weten of u met uw kinderen
aanwezig bent.
Mailadres: kindernevendienst@pgoosthoek.nl
We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen.
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 als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd
beluisteren. Ga naar www kerkdienstgemist.nl
Meditatie
“HEER, hoe heb ik de luister van uw huis liefgehad…” (uit Psalm 25)
Zoeken, dat was mijn leven. Zoeken om überhaupt in iets of iemand te kunnen
geloven. Om niet ten onder te gaan in de platitudes van het maatschappelijk
bestaan. Om me overeind te kunnen houden in de meest al te vaak
mensonvriendelijke maalstroom van het leven.
Zoeken, en daarom het goede prijs geven voor het nog betere. Met het risico van
me te vergissen, op gevaar van niet begrepen te worden. Ja, vooral met het risico
me te vergissen. En vaak heb ik me vergist. Erg vond ik dat tenslotte niet. Want
juist met me te vergissen voelde ik dat ik leefde en niet geleefd wèrd.
Zoeken dus, voortdurend, ja vaak ook tussen hoop en wanhoop in, tussen geloof
en verstikkend ongeloof.
Maar altijd verder, en, ik moet zeggen: te vaak nerveus en gespannen en vooral:
onzeker.
“Hoe heb ik de luister van uw huis liefgehad”.
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Waar voelt God zich eigenlijk thuis? Wat een vraag…
Met een orgie van warme toewijding trad ik in 1960 in in een klooster waar de
plechtige liturgie op de voorgrond stond. Van de vroege ochtend tot de avond werd
het dagritme 7 maal onderbroken voor het gemeenschappelijk gebed, gezongen in
het bijna etherische gregoriaans.
Een liturgie, als poging om thuis te zijn bij God.
En was God van zijn kant daar thuis? Och, Waarom niet?
“Here, hoe heb ik de luister van uw huis liefgehad…”
En je gaat verder leven, je gaat verder denken, je gaat verder leren en vooral jezelf
blijven onder kritiek stellen, altijd maar die zelfkritiek als gevolg van onzekerheid, tot
vermoeiendst toe, ja, vaak heel erg vermoeiend voor de ander naast me, angstig
voor ieder zelfbedrog tot op heden.
“De luister van uw huis”.
En steeds die voortdurende vraag: waar zou de God van Israël, de vader van Jezus
Messias zich thuis voelen? Ja, een wat akelige, kritische vraag, die al mijn weldadige
veiligheid voortdurend in de war heeft gebracht, met name in gans mijn kerkelijke
carrière.
Waar zou God thuis zijn? Toch een vraag om te weten over welke luister het gaat,
over wat voor een soort huis.
Was Gods thuis de liturgie? Mogelijk, maar dan hoor ik tegelijk Gods stem in Jesaja
1: Ik walg van jullie liturgische feesten en offers, ik heb er een afkeer van. Oei, op het
verkeerde paard gewed?
Is Gods huis de tempel? De kerk? Ja, waarom niet? We spreken vaak over een kerk
als godshuis. En bij de noodzakelijke sluiting vandaag van veel kerken zitten bepaalde
bisschoppen met de handen in het haar: kerken zijn geheiligde huizen van God… Wat
moet er met die gebouwen gebeuren? En ik zie Jezus naar de tempel staren, terwijl
de discipelen in vervoering zeggen: Rabbi, ziet ge die prachtige gebouwen? En Jezus,
bedachtzaam: er zal geen steen ervan op de ander blijven.
Voelt God zich thuis in ellenlange en humorloze synodevergaderingen, in
vergaderingen van de classis, ja, in een Vaticaan? Wel,… waarom ook niet? De
wonderen immers zijn de wereld niet uit.
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En de Samaritaanse vrouw zit met een probleem: waar is de God die wij moeten
aanbidden: in de tempel van Jerusalem of op de berg in Samaria? En weer dat
antwoord van Jezus: noch in de tempel, noch op de berg te Samaria, maar slechts in
een geestkracht van waarheid, van echtheid.
Goed, en je zoekt daarom maar weer verder en verder naar die geest van waarheid.
Waar is die te vinden. Waar is God, waar voelt die god zich thuis, waar mag dan
bijgevolg mijn eindbestemming zijn.?
Bestaat er misschien een spoor van God, om me toch op weg te helpen? Ja,
hoogstens dat. Slechts een spoor, want ik heb God zelf nog nooit gezien, ik heb noch
zijn telefoonnummer, noch zijn e-mailadres. Een spoor; en dan ontdek ik het spoor
van Jezus Messias, die trouwe doener van de Wet van Mozes, die trouwe doener van
Gods naam JHWH: “Ik ben er voor jou”. Ja, deze Messias, die inderdaad Gods naam
doet en daarom merkbaar, voelbaar maakt: Hij is ten dienste van… ten dienste van
de schepping, van het geluk van de mens.
Huub Oosterhuis, de door zijn kerk verguisde profetische priester, zegt het
onvervangbaar: Jezus, sprékend God. Zeg JEZUS en je zegt waarheid, weg en leven,
de namen die van toepassing zijn op de wet van Mozes..
En in de vroege kerk ontstond dat op toon gezette woord: ubi caritas et amor, Deus
ibi est. Waar liefde is en menselijke hartstocht, is daar God thuis? Meer en meer ben
ik het gaan geloven, en gelovend gaan voelen.
Ja, en als vanzelf stuitte ik dan op dat verhaal van Johannes. Jezus hield van Maria,
Martha en Lazarus; caritas et amor. Liefde en hartstocht. Zijn liefde ging daarheen,
daar was zijn thuis. Waarom daar? Awel, het antwoord ligt in de betekenis van de
naam Bethanie. Ja, die naam Bethanie. In de synagoge vertaald als het “huis der
vijgen”, maar evenzeer in diezelfde synagoge vertaald als het “huis van de arme”.
Nee, ik bedoel hiermee niet op de eerste plaats de economisch berooide in tijd van
crisis. De arme, dat is degene die op welk gebied dan ook, tekort komt. Bethanie:
het huis van de onvoltooide mens, het huis van de stakker die nooit tot zijn recht
komt. En daar woont Lazarus, en diens naam betekent een zowat wanhopige uitroep
“God, help !” Die arme man, die alleen nog maar kan zeggen: God, als ge tenminste
bestaat, laat dat dan merken, help dan toch, doe me recht! Die arme vriend is ziek,
ziek ten dode toe, een mislukt, afgeknot leven, opgesloten in zijn arme onvermogen
tot leven, tot leven in overvloed, waar Jezus toch voor staat.
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Kom, laten we gaan, want ik ga die Lazarus tot leven roepen! Een oproep die niet
mis te verstaan is.
En het klinkt, het schalt door dat huis te Bethanie: Lazarus, kom naar buiten, blijf niet
opgesloten in je eenzame onvermogen! En tot de anderen: bevrijd Lazarus van zijn
doodsdoeken die hem weerhouden te leven volgens zijn eigenheid, volgens slechts
de wetten van de liefde. Verlos je broeder, je zuster, je naaste die zich beklemd voelt
en onvrij, spiritueel dood, zonder idealen, zonder toekomst, vast zittend in zijn
individualisme, zijn angst, zijn stress, zijn depressiviteit, een leven met de dood als
resultaat.
Ja, dit huis heb ik tenslotte gezocht, de luister van de bevrijdende, verlossende
krachten van het bijbelse leven; die krachten heb ik trachten lief te hebben, mijn
ganse carrière. Of het gelukt is, laten daar anderen over oordelen, maar dat is voor
mij niet van het grootste belang. Nooit geweest. De WEG daarheen is namelijk
interessanter dan een eventueel bereikt doel. Wij mogen zaaien; alleen de HEER zal
oogsten. Het doel is te ver weg, maar de weg ligt vlak voor me. Van goed naar nog
beter en voor minder doen we het niet.
Ds. Louis Freund

Hieronder treft u van mijn hand nog een aantal laatste toelichtingen aan bij de
diensten waarin ik zelf hoop voor te gaan. Omdat er na mijn afscheidsdienst van 31
maart alleen verschillende gastpredikanten uit de regio zullen voorgaan zal deze
rubriek niet meer zo worden samengesteld, tenzij er bijzonderheden zijn te
melden. Als het goed is treft u van collega ds. Dees enkele toelichtingen aan
betreffende de diensten vanaf Palmzondag. Zij was bereid om de diensten in de
Stille week te leiden. Ook dan hopen we op uw betrokkenheid bij de diensten.
Immers door deze diensten bewust mee te vieren zult u zich goed kunnen
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voorbereiden op het feest van de Paasmorgen. Ik wens u vreugdevolle en
betekenisvolle diensten toe. Vanaf april worden de diensten zoals u dat gewend
was weer beurtelings gehouden in Hulst en Kloosterzande.
Maar eerst nog een korte terugblik op een tweetal kerkdiensten. De oecumenische
dienst in de Basiliek (20 jan.) werd opnieuw goed bezocht. Het thema recht voor
ogen sloeg o.i. goed aan, zeker gezien de mooie en vele reacties met wensen
opgeschreven in een afgebeeld oog. Bemoedigend om te lezen hoe velen de
contacten tussen protestanten en rooms-katholieken op prijs stellen. Laten we
hopen dat ook de komende tijd er goede voortgang geboekt kan worden als het
gaat om de oecumenische contacten hier in het Hulsterse.
Dan was er 24 febr. de jaarlijkse kerk- & schooldienst in school De Wereldboom, die
ook nu weer heel plezierig verliep. Een twaalftal kinderen speelden het verhaal
over Jozef in Egypte op een treffende wijze uit. Dank aan allen van school en van de
kerk die dit hebben voorbereid. Voor mij was het de laatste viering die ik zeker niet
zal vergeten. Fijn dat we die 16 jaar deze traditie konden voortzetten. De volgende
keer zijn de kinderen en leerkrachten natuurlijk hartelijk welkom in de vernieuwde
kerk van Hulst.
Lied van de zondag
Zondag 17 maart: lied 829
Zondag 24 maart: lied 156
Voor de overige zondagen i.v.m. gastpredikanten is er (voorlopig)
geen lied van de zondag voorzien.

Zondag 17-03. 10.00 Hof te Zandekerk 40 dagen 2. Dienst van Schrift & Tafel
Deze avondmaalszondag lezen we twee bijna mystieke getuigenissen waar de
Eeuwige God zijn aanwezigheid laat blijken. Eerst uit Exodus 34, 27-35 en daarna
uit Lucas 9, 28 t/m 36 de zgn. verheerlijking van Jezus op de berg, waar ook Hij een
ontmoeting heeft de Eeuwige en met Mozes en Elia in het bijzijn van enkele van
zijn leerlingen. Ook hier is evenals bij Mozes sprake van een stralend licht. Zo zijn of
worden kennelijk mensen die dicht bij God leven. Ze stralen! Maar we zullen zien
dat er niet enkel licht is op die berg. Een wolk werpt een schaduw over alles. Licht
én duister – het is nu al een voorafschaduwing van wat Jezus straks zal overkomen.
Hij moet immers afdalen in de diepste duisternis, de dood, maar met Pasen zal Hij
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stralend van licht opstaan en dan zal heel de wereld van gedaante veranderen,
voorgoed! Daarvan mogen ook wij, nu al, vandaag, getuige zijn! Daarom past het
ook heel goed om op deze zondag de Maaltijd van de Heer te vieren, maar ook in
onze gebeden stil te staan bij ons gebed voor gewas & arbeid.
Zondag 24-03. 10.00 Hof te Zandekerk. 40 dagen 3. M.m.v. het Koor Jubilate Deo
uit Axel.
Ook op deze derde zondag in de 40-dagentijd vervolgen we in dit C-jaar het Lucas’
evangelie. Zo horen we vandaag over ‘het kwaad dat goede mensen treft’ in Lucas
13, 1-9. Deze zondag heet ook wel ‘Oculi’ (ogen), naarPsalm 25,15 ‘Ik houd mijn
oog recht op de HEER.’ Maar kan men God in het oog krijgen te midden van kwaad
en rampspoed in het leven? Op die vraag lijken de woorden van Jezus in te gaan.
Mooi dat we toch een voor ons nieuw koor bereid hebben gevonden om op deze
zondag medewerking te verlenen. Zij zullen zowel solo maar ook in beurtzang met
de gemeente van zich laten horen. Het koor staat onder leiding van Jos van der
Linden. Voor deze dienst is er een volledige orde van dienst beschikbaar.
Zondag 31-03. 14.30. Hof te Zandekerk 40 dagen 4.
Afscheidsdienst Ds. Pieter Overduin. Er is Kindernevendienst.
Medewerking door koperensemble. Na afloop receptie in Hotel van Leuven.
Het is al weer enkele maanden geleden dat ik mij wat ging oriënteren over de
invulling van deze afscheidsdienst waarin stil wordt gestaan bij de beëindiging van
mijn bijna 16 jaar lange verbintenis met de protestantse gemeente Oosthoek. Ik ga
nu niet teveel verklappen wat de inhoud van de dienst zal zijn, maar ik heb in ieder
geval mij laten inspireren door lied (119a) met als titel: Uw woord omvat mijn
leven. Aan de hand van een drietal Bijbelgedeelten en overige teksten hoop ik met
u iets te kunnen delen over waar ik mijn inspiratie vooral in heb gevonden en wat
voor mij de kern van het geloven, christen zijn en kerk zijn uit bestaat.
Er is een volledige orde van dienst beschikbaar. We zijn dankbaar voor de muzikale
medewerking in deze dienst door het koperensemble en de beide organisten,
Basting en Groenewegen. Er zullen best een aantal genodigden aanwezig zijn, uit
de familie, vriendenkring en collega-predikanten en pastores. Afgevaardigden
vanuit enkele gemeenten die ik eerder heb mogen dienen. Maar ik hoop vooral dat
ook gemeenteleden zelf deze dienst van afscheid zullen meebeleven. Na afloop is
er ruim gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en te spreken, hetzij in de
kerk of tijdens de receptie. Dit was dan mijn laatste toelichting voor bij de diensten
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in uw kerkblad. Ik hoop dat u er in de afgelopen jaren wat aan hebt gehad om van
zondag tot zondag zo eredienstvaardig mogelijk ter kerke te kunnen gaan. Met veel
plezier en ook ter voorbereiding op het maken van de liturgie en preek(view) heb ik
eraan gewerkt.
Een nieuw begin. Dat is het thema van de 40-dagentijd zoals Kerk in Actie daar over
schrijft in haar 40dagenmagazine en in de liturgiegids van dit jaar. In deze periode
leven we als gemeente toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde
leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen
delen met anderen. In deze 40-dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te
bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, wees-kinderen in Rwanda en
kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. Tijdens de komende
zondagen in de 40-dagentijd zullen de collecten ook aansluiten bij de voorgestelde
projecten van Kerk in Actie.
We ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in
Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.
Doet u ook mee? De voorbeden zullen ook aandacht schenken aan de genoemde
projecten.
Zondag 14-04: 10.00 uur Kloosterzande 40 dagen 6 de Palmzondag.
Witte Donderdag 18-04, 19.30 uur te Kloosterzande
Goede Vrijdag 19-04 , 19.30 uur te Hulst
Stille Zaterdag 20-04, 21.00 uur te Kloosterzande
PALMPASEN EN DE DRIE DAGEN VAN PASEN
Op deze zondag volgen we Jezus op zijn intocht in Jeruzalem aan de hand van het
Mattheusevangelie. We sluiten aan bij het hoofdthema van dit jaar: een nieuw
begin. We volgen Jezus op de voet als Hij Jeruzalem binnengaat. Hij heeft zijn
missie al duidelijk voor ogen. Compassie en barmhartigheid staan voorop. Hij laat
zien waar Hij voor staat. Aan de hand van Mattheus en Johannes lezen we erover;
de voetwassing en de instelling van het Heilig Avondmaal staan centraal.
Het nieuwe begin vervolgen we met Witte Donderdag waar we traditiegetrouw
lezen over de voetwassing, wat direct aansluit bij ‘Kerk in actie’ : nieuwe hoop aan
ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba,
Pakistan en pioniersplekken in Nederland. Een nieuw begin houdt altijd beweging
in. Alles is in het begin begonnen doordat het niets tot iets geroepen werd.
(Genesis 1). De chaos wordt bedwongen tot een nieuw gebeuren; schepping. Wij
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worden uitgenodigd daar bij aan te sluiten door denkbeeldig elkaars voeten te
wassen en samen het brood te delen. Zo deelt Jezus zich aan ons uit en laat een
nieuw geluid horen dwars tegen onrecht in.
Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus, en lezen verder in
Exodus om in de Paasnacht het leven te vieren aan de hand van de schepping,
herschepping en de Opstanding. Tijdens de drie dagen van Pasen neem ik een
drietal aquarellen mee. De werken gaan over ‘Beweging in de schepping’, te
beginnen met Genesis 1, maar ze gaan eigenlijk veel verder dan een spirituele
verkenning van het eerste hoofdstuk van de bijbel. Ze verwijzen in hun
zelfgelijkzaamheid al naar wat we in de Goede week gedenken en vieren;
Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paasmorgen, de
ochtend van de opstanding.
Op Witte Donderdag is er het werk dat er vanuit de oervloed land in zicht komt. Op
Goede vrijdag verwijst het werk naar de doornenkroon, het lijden, maar ook naar
de oervloed , van waar uit door explosies de chaos zich zelf zal organiseren tot
beginnend leven. Het derde werk verwijst naar de opstanding. In deze dienst is er
aandacht voor het eerste, tweede en derde Pasen. De verbindende tekst komt uit
het Hooglied. Die naam hebben we aan Luther te danken, want in het Hebreeuws
gaat het om het lied der liederen: geen groter liefde dan Hij die zijn leven geeft
voor zijn vrienden en zo nieuw leven inblaast.
Ik hoop met u samen inspirerende dienst te hebben om tot spirituele verdieping te
komen. Graag tot dan!
Ds. Vroukje Dees
Gemeenteleven:
Pastoralia
Op dit moment heb ik maar een enkel bericht t.a.v. onze zieken of kwetsbare
gemeenteleden. Dhr. Meesen sr. verblijft nog op de revalidatieafdeling van
Zorgzaam (Blaauwe Hoeve). Het duurt voor hem wat langer dan verwacht. We
hopen dat er nu toch wat verbetering zal optreden in zijn conditie. Veel sterkte
gewenst. Ook bezochten we collega ds. Arl Klap (Julianastraat 25b) op Heikant, zijn
gezondheidssituatie is ongeveer gelijk gebleven. Wij wensen ook hem en zijn
vrouw alle sterkte toe.
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Verder zijn ons geen nieuwe berichten bekend en leven we zoveel mogelijk nog
mee met hen die in de laatste maanden een behandeling moesten ondergaan en
het in de meeste gevallen nu naar omstandigheden gelukkig redelijk goed maken.
Sterkte gewenst waar nodig. Op deze plek wil ik ook allen die ik rond ziekte en
zorgen, maar ook bij vreugdevolle omstandigheden heb ontmoet, hartelijk danken
voor het vertrouwen dat zij mij schonken in wisselende levensomstandigheden.
Fijn dat er toch regelmatig een serieus maar ook ontspannen gesprek kon
plaatsvinden en dat lief en leed en zorgen meestal konden worden gedeeld,
wetend dat Hij ons als de Goede Herder kent en met ons gaat van dag tot dag.
Overige berichten
Uit de kerkenraad
VERKORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 14-02-2019
1.

Opening door de voorzitter
Mw. van Drongelen opent de vergadering met een stukje uit het boekje
Hartenkreten en zielenroerselen.
2. Meditatief moment door ds. Overduin
Ds. Overduin leest een stukje uit het boek 100 Heiligen m.b.t.
Valentijnsdag, gevolgd door het voorlezen van het lied: “Waar Liefde
woont . . . “ en gebed.
3. Vaststellen agenda. Als toegevoegd agendapunt zal later deze vergadering
gemeenteadviseur dhr. Jack de Koster zich bij ons voegen. Hij zal toelichting
geven op de mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten in de
regio. Dit n.a.v. de eerdere bijeenkomst met anderen ringgemeenten over
dit thema.
4. Ingekomen en uitgegane stukken worden besproken.
Het Verzoek generale synode m.b.t. consideraties komt op 07-03-2019
terug op agenda.
Aanschaf schoonmaakmiddelen i.v.m. groene kerk: akkoord. Wel wordt
besloten om de reeds beschikbare schoonmaakmiddelen eerst op te maken.

5. Moderamen (bijlagen)
- Laatste zaken m.b.t. afscheid van ds. Overduin o.a. uitnodigingskaart.
De uitnodigingen worden ter vergadering uitgereikt. De kaarten gaan
binnenkort op de post.
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Voorstel om volgende vergadering 07-03-2019 te combineren met
zaken betreffende vervolg voorbereiding komende vacaturetijd en
voortgang beroepingszaken.
Ds. Overduin zal dan alleen het eerste gedeelte van de reguliere
vergadering bijwonen.
De kerkenraad gaat hiermee akkoord.
6. Diaconie
- Film over vluchtelingenwerk: 25 minuten. Komt op 07-03-2019 terug
op agenda.
- Open doors: preview voor in de kerkdienst. Komt op 07-03-2019 terug
op agenda.
7. Kerkrentmeesters (bijlagen)
- Stand van zaken m.b.t.:
a. Kerk Kloosterzande
Ds. Overduin: het PKN vignet van de kerk is verdwenen. Eén persoon
heeft gemeld daar moeite mee te hebben. Op het mededelingenbord
kan dit op zondag alsnog vermeld worden. Kan in principe niet meer
aan de kerkmuur hangen omdat de beheerder is gewijzigd.
Kerk Hulst
De verbouwing verloopt voorspoedig. Alle energiebesparende zaken
zijn voorlopig geschrapt. Deze worden in een later stadium weer
opgepakt. Elektra wordt nog nader bekeken. Het keukenblok (in de
kerkruimte, de toog) wordt zelf gemaakt, zo ook de avondmaalstafel.
Er wordt gewerkt met een groep vrijwilligers.
Kosten zijn nog binnen de begroting. Op dit moment totaal
€ 155.000. Avondmaalstafel voorstel: door de kerkenraad wordt de
glazen plaat gekozen. Dhr. Klanderman gaat deze tafel zelf maken. De
letters op de liedbordjes worden wit geverfd, zodat ze duidelijk
leesbaar zijn.
b. Website
Binnen nu en 2 weken zal de vernieuwde website de lucht ingaan.
c. Kerkbalans
Totale opbrengst nu € 4500, gaat als het goed is nog verder oplopen,
zoals voorgaande jaren liet zien.
d. Solvabiliteitsverklaring
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Aanvraag solvabiliteitsverklaring wordt opgestuurd met aangevulde
gegevens qua leeftijdsopbouw gemeente om toestemming te
verkrijgen om opnieuw t.z.t. een (parttime) predikant te mogen
beroepen).
8. Ouderlingen Het ouderlingoverleg volgt later in maart.
9. Predikant
- Pastoralia en gemeentewerk
- De liturgie is klaar voor 31-03-2019, de teksten voor de afscheidsdienst
ook klaar.
- Een 60-tal mensen worden nog bezocht door ds. Overduin i.v.m. zijn
afscheid.
- De avondmaalsviering in kleine kring wordt in de kerkenraad
meegenomen om dit later weer op te pakken als ds. Overduin met
pensioen is.
- Mooie reacties oecumenische dienst.
- Contextueel Bijbel lezen e.a. Volgende keer op donderdag 28-03-2019.
- Mededelingen m.b.t. Stichting KiK
Blij dat er een stichting is die alles op zich genomen heeft. Dit kwam
naar voren in het regulier overleg dat de bestuursleden hadden met
het cté van aanbeveling. Restauratie kerk Kloosterzande begint in april.
Het item banken is nog in behandeling, over de aanvraag tot
verwijdering ervan met het oog op een ruimere gebruiks-mogelijkheid
en over verhuur van de kerkruimte is nog steeds geen definitief
uitsluitsel van de gemeente ontvangen.
10. Classis.
Verslag van de eerst gehouden ringactiviteit in het kader van ontmoeting
volgt later.
11. Toekomst gemeente.
- Dhr. Jack de Koster doet verslag over zijn onderzoeksrapport en de
laatste ontwikkelingen.
Samenwerking naburige gemeenten: mondelinge rapportage bijeenkomst 4
februari in Hoek met toelichting door dhr. Jack de Koster, particulier
gemeentebegeleider door heel Nederland. Er loopt een onderzoek naar
samenwerking met andere gemeentes in de regio.
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Dhr. de Koster heeft hierin een adviesfunctie. Hij gaat samen met de
Classispredikant, ds. van der Maas Zeeuws-Vlaanderen rond om te kijken
naar de mogelijkheden. In de nieuwe kerkorde is meer ruimte gekomen
voor samenwerking.
In 1e instantie wordt gekeken of de besturen in orde zijn, waarin o.a.
minimaal 3 kerkrentmeesters waarvan 2 ouderling-kerkrentmeester.
Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk. Daarover wordt u
z.n. later geïnformeerd.
Te volgen proces
Om tot een beslissing te komen is een traject nodig van
- Bezinning
- Goede communicatie onderling en vooral met de gemeenteleden
- Een keuze maken waarin het Evangelie en de presentatie als kerk het
beste gediend zijn.
- Daarbij in het oog houden de verscheidenheid tussen de gemeenten
met de theologische, sociologische en emotionele factoren.
Iedere gemeente zal toch een eigen aanspreekpunt willen hebben, maar
dit kan opgelost worden door een team van dominees waarin iedere
dominee een eigen specialisme heeft, die door de samenwerkende
gemeentes aangesproken kan worden op zijn/haar specialisme. Er kan ook
sprake zijn van een kerkelijk (jeugd)werker of pastoraal werker. Er kan dan
bij iedere gemeente gekeken worden hoeveel Fte iedere gemeente krijgt
toegewezen en dan kijken hoeveel fulltimers er aangetrokken kunnen
worden om een dergelijk team te vormen.
Dhr. de Koster vertrekt en wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en voor
zijn uitleg en toelichting.
Na-overleg: In ieder geval poging doen om elkaar te leren kennen en een
open visie houden m.b.t. de samenwerking. Rekening houden met het feit
dat mensen erg gebonden zijn aan een gebouw. Uitgangspunt is dat elke
gemeente zijn eigenheid houdt, maar wel continu met elkaar in gesprek
blijven. Op de ingeslagen weg doorgaan.
12. Rondvraag
Nog enkele afspraken worden gemaakt:
30-03-2019:
Open middag kerk Hulst
13.30 – 14.00 uur
Opening door burgemeester
14.00 uur
Welkom gemeenteleden
15

18.00 uur
Eten met gemeenteleden.
De heer Klanderman neemt de organisatie van deze dag op zich.
Volgende vergadering in Kloosterzande do. 7 maart 2019.
Samenvatting door P.J.H.J.Overduin.
Taizé viering
28 maart om 19.30 uur: dit avondgebed in Taizé stijl zal in het teken staan van de
40-dagen of wel de lijdenstijd voor Pasen. De voorbereiding moet nog
plaatsvinden, maar zoals u van de voorbereidingswerkgroep gewend bent zullen
we weer passende muziek, teksten, gebeden en symboliek vinden die het
avondgebed een apart accent en verdieping zullen geven. We mogen weer rekenen
op het begeleidingszanggroepje uit Clinge, Laudate dominum.
U bent weer van harte welkom in de RK kerk te Hengstdijk.
Programma (uitgaande van Stichting de Kerk in Klooster) op 24-03-2019
Het geheim in mijn leven met muziek onder
woorden.
Een muzikaal poëtisch programma door:
Pieter Overduin (piano),
Louis Freund en Anja Overduin (teksten)
Op zondag 24 maart 2019 om 15.00 uur in de Hof te
Zandekerk, Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande. Aanvang om 15.00 uur. Vrije
toegang.
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door: Stichting de Kerk in Klooster, Fa.
Kuijcks, schildersbedrijf en AH-Mattheeuws te Hulst.
Het programma staat in het teken van een terugblik op zijn jaren van
predikantschap, waarin hij een vijftal gemeenten heeft gediend, waarvan Hulst
vanaf 2003 en waarvan hij het weekeinde hierna afscheid zal nemen. Aan de hand
van (muzikale) herinneringen wil hij u meenemen naar verschillende momenten uit
zijn leven als voor-bij-ganger. In verband met de voorbereiding een vraag: als u dit
gratis aangeboden programma wilt meebeleven, dan graag van te horen ’t liefst
voor 15 maart een berichtje naar: ds@pjoverduinprotgemeente.com. Bij de
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uitgang kunt u met een vrijwillige bijdrage het werk van de stichting ondersteunen.
Hartelijk dank.
Ten slotte
Als u deze berichten leest begint het nu wel erg dichtbij te komen dat het ‘afscheid’
van mij als predikant van de Protestantse gemeente Oosthoek zal plaatsvinden.
Maar het geeft een goed gevoel dat de voorbereidingen nu in een laatste stadium
zijn gekomen. Als ik het over ‘afscheid’ heb, voelt dat natuurlijk wat dubbel, omdat
we hier sedert 2012 in ons eigen huis in Hulst ook blijven wonen en dat ik - gelukkig
maar - nog betrokken blijf bij verschillende zaken, zoals bij het werk van de
stichting Kerk in Klooster.
In goed overleg met uw kerkenraad zal ik verder in dit jaar hier in de gemeente
(wel veel minder) en elders (wat meer) voorgaan in de protestantse gemeenten in
de regio. Wel heb ik nu wat meer gelegenheid om in uw midden wat extra
orgelbeurten te vervullen. Dat doe ik altijd met veel plezier.
Natuurlijk zal ik de vaste taken zeker gaan missen, zoals het bezoekwerk en het
voorbereiden van de bijna wekelijkse erediensten en verschillende activiteiten.
Over bezoekwerk gesproken, ik heb gelukkig de laatste paar maanden nog een
kleine ‘afscheidsronde’ kunnen realiseren, maar kon uiteraard niet heel de
kerkelijke gemeente persoonlijk bezoeken.
Verder hoop ik tot volgend jaar zomer nog zitting te hebben in het college voor de
visitatie Classis Delta. Maar het zal voor Anja en mij best veel verandering met zich
meebrengen. Maar er valt zeker genoeg te doen rondom ons huis en in de tuin en
fietsen is in dit lieve land een van onze liefhebberijen. Ach en het woord emeritaat
betekent toch ook ambtsrust. Daar moet ik dan ook maar dankbaar – tussen de
bedrijven door – gebruik van maken. Het lezen van een flink aantal boeken, waar ik
nog steeds niet aan toe kwam, staat dan ook op mijn to-do-list. We gaan ons zeker
niet vervelen. Fijn is het om te constateren dat de kerkenraad zich geweldig (heeft)
in(ge)zet om er een mooi afscheidsmoment van te maken in het weekeinde van
30/31 maart. Meer informatie hierover treft u elders in dit kerkblad aan.
Voor deze keer in dit kerkblad echt voor het laatst aan u allen, mede namens mijn
vrouw Anja, ook voor de toekomst: wie weet niet uit het oog en zeker niet uit het
hart: een hartelijke groet van uw pastor, Pieter Overduin.
Uitnodiging afscheid van onze predikant Ds. Pieter Overduin
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De kerkenraad nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij onze kerk en in het
bijzonder bij onze predikant Ds. Pieter Overduin en zijn vrouw Anja OverduinSuurmond uit om te komen naar zijn afscheidsdienst.
Ds. Overduin heeft 16 jaar onze gemeente gediend samen met zijn vrouw, zij
hebben veel bijgedragen aan wat nodig was.
Deze afscheidsdienst wordt gehouden op 31 maart 2019 in de Hof te Zande Kerk,
Willem de Zwijgerlaan te Kloosterzande .
De dienst begint om 14.30. U allen bent van harte welkom.
V.z Helge van Drongelen-de Meijer
Feestavond
Tijdens de afscheidsdienst van P. Overduin op 31 maart
aanstaande zal er vermoedelijk weinig tijd zijn om persoonlijk
afscheid van hem te nemen.
Daarom nodigt de kerkrenraad u allen uit op 30 maart
aanstaande in de kerk van Hulst. Vanaf 17.30u bent u daar
welkom om in de gerenoveerde kerk onder het genot van eten
en drinken oude herinneringen boven te halen. We hopen op u allen.
Gezien de verspilling van eten zouden we graag willen weten wie er deze avond
komen, gelieve u dan ook aan te melden bij één van de kerkenraadsleden of per
email: vz-krm@pgoosthoek.nl.
De kerkenraad kijkt uit naar uw komst.

Afscheid ds. Overduin
Aan alle gemeenteleden,
Bij een afscheid hoort ook een afscheidscadeau, als u als gemeentelid mee wilt
doen en een bijdragen wilt geven zal dat zeer gewaardeerd worden. Pieter heeft 16
jaar in onze gemeente gewerkt en lief en leed met de gemeente gedeeld. Daarom
wil de kerkenraad hem en Anja graag een cadeau geven als blijvende herinnering.
Doet u mee? Dan kan u het storten op rekening nr. NL22ABNA0603729231 of in
een enveloppe in de collectezakje stoppen. Bij voorbaat onze dank.
Namens de kerkenraad
V.z. Helge van Drongelen

18

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 10-03. Zending Cuba Kerk in actie project.
Bankrek.no. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40dagentijd.
Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend
bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking
naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de
armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale)
taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk
wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een
problematische thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie
zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen
getuigen. Doet u mee?
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Zondag 17-03. Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bankrek.no. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40dagentijd.
Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen.
Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden,
geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg
Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele
toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf
Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te
bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit
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kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun
familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in
Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee? Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Zondag 24-03. Kerk in Actie India
Bankrek.no. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40dagentijd.
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar
een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht
als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door
armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt
Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partner-organisaties aan beter
onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en
kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs
advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar
school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw
begin kunnen maken op school!
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Zondag 31-03. Kerk in Actie Missionair werk
Bankrek. no. NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte
40dagentijd.
Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals
pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het
Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar
in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart.
Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub,
taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt
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men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken
kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de
betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus
betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat
een nieuwe geloofsgemeenschap.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en
kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk
(opnieuw) kunnen ontdekken. Doet u mee? Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Zondag 07-04. Kerk in Actie Rwanda
Bankrek.no Kerk in Actie op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 40 dagen
of doneer online.
Geef een nieuw begin aan weeskinderen in Rwanda, ex-gedetineerden in
Nederland, kind-slaven in India en kerken op Cuba, in Pakistan en in Nederland.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Bij de genocide 25 jaar geleden werden
meer dan 400.000 kinderen wees door grootschalige massamoorden.
Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Via Mwana Ukundwa biedt Kerk in
Actie een nieuw begin aan duizenden weeskinderen door voorlichting, het zoeken
van opvangfamilies voor deze kinderen en het regelen van onderdak en scholing.
Ook interessant? Bestel gratis het boekje Mensen van Hoop met verhalen van
christenen in Rwanda over hoop en verzoening.
Zondag 14-04. JOP van de landelijke protestantse kerk.
Bankrek.no. NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v.
collecte 40dagentijd
Jongeren doorleven het paasverhaal
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Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een
verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met
‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van
een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie
was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op
www.jop.nl/paaschallenge ). Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt.
NIEUWS OM DOOR TE GEVEN van het Ned. Bijbelgenootschap.
Info 192 (kort)
Met Johannes toeleven naar Pasen
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een bijbelleesplan ontwikkeld voor
de veertigdagentijd. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie
op weg naar Pasen. Het leesplan is digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn
Bijbel en als boekje.
De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit
de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het fraai
uitgevoerde boekje is te bestellen via deze link:
www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.
Met kinderen op weg naar Pasen
Voor kerken is er een gratis Bijbel Basics veertigdagenproject voor de
kindernevendienst. Voor gezinnen is er een boekje voor de Stille Week. Met Bijbel
Basics volg je Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Je vertelt uit Lucas over Jezus’
laatste maaltijd met z’n leerlingen en over zijn sterven en opstanding.
Kijk op debijbel.nl/bijbelbasics en meld je aan om gratis het materiaal te
downloaden. Het gezinsdagboek Op weg naar Pasen is geschikt voor gezinnen met
kinderen in de basisschoolleeftijd. De inhoud is ontleend aan de Samenleesbijbel
en is verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl.
Bijbel vertaald in 44 nieuwe talen
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Zo’n 77 miljoen mensen kunnen sinds 2018 voor het eerst de Bijbel in hun eigen
taal lezen. Zij spreken een van de 44 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan,
vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn vertaalstatistiek over
2018.
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang
van het vertaalwerk. Het online bijbelgebruik blijft stijgen. Onder de naam
‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP) stelt het NBG de techniek van
debijbel.nl beschikbaar aan zusterorganisaties. In Finland is een dergelijke website
al in de lucht.
Oproep tot bijbellezen uit Oekraïne
‘Het is belangrijk dat elke politicus in de Bijbel leest. En het niet bij één keer laat…‘
Dat zei de Oekraïense president Petro Poroshenko tijdens een werkbezoek aan het
Oekraïens Bijbelgenootschap in Kiev.
De president woonde een overleg bij met de leiders van alle Oekraïense kerken.
Aanleiding voor zijn bezoek was de afsluiting van het Oekraïense ’Jaar met de Bijbel
2018’. In de loop van 2019 wil het Oekraïens Bijbelgenootschap een complete
bijbelvertaling in eigentijds Oekraïens publiceren.
Paaspuzzel
Oplossing: 1. Christus 2. doorntakken 3. Israël 4. Magdala 5. Petrus 6. witte kleren
7. kruis 8. Jeruzalem
9. opgestaan.
Het woord is: HALLELUJA (Betekenis: 'Loof de HEER')
Zie: https://www.debijbel.nl/kennis-achtergronden/godsdienst-vanisrael/976/halleluja

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Van de Kerkrentmeestertafel
Actie kerkbalans ligt alweer achter ons. Dankzij de vele vrijwilligers zijn we in staat
geweest om een kleine 400 enveloppen rond te brengen! We hebben
Actie kerkbalans ligt alweer achter ons. Dankzij de vele vrijwilligers zijn we in staat
geweest om een kleine 400 enveloppen rond te brengen! We hebben hierop zeker
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al respons mogen ontvangen via overhandiging dan wel in één van onze
brievenbussen, waarvoor dank. Mocht u uw retourenvelop nog niet hebben
ingevuld, geen nood: dit kan nog steeds en de brievenbussen blijven staan!
Ook zijn we volop bezig in de kerk van Hulst. Het resultaat mag er inmiddels al zijn.
De aannemer is bezig met de laatste loodjes, waarna de vloerenlegger en
geluidstechnicus erin kan. Voorlopig zitten we goed op schema en kijken we
wanneer de kerk weer schoongemaakt kan worden. Dit zal veel werk zijn en we
doen hiervoor graag een beroep op jullie allemaal. Via de sociale kanalen zal dit
worden kenbaar worden gemaakt wanneer we dit willen gaan doen.
De kerk zal op 30 maart aanstaande rond half twee worden geopend door dhr. J.F.
Mulder waarna we de kerk openstellen voor iedereen die een kijkje wil nemen. ’s
Avonds houden we in de kerk een gezellige avond voor de kerkgemeente met eten
drinken zoals u elders in het kerkblad hebt kunnen lezen.
Al met al weer een boeiende tijd voor de boeg waarin we op 31 maart ook nog
afscheid zullen nemen van onze predikant. Het college van kerkrentmeesters is
samen met de kerkenraad bezig de solvabiliteitsverklaring op te stellen voor de
aanvraag voor het aantal fte voor onze toekomstige predikant. Een
deeltijdpredikant wordt door het college voorgesteld en in afwachting van het
advies van het RCBB zal worden beoordeeld hoe we verder zullen gaan.
Mocht u nog vragen hebben schroom dan vooral niet deze aan ons te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het college, Leander Klanderman.
Collectes en giften
Datum Kerkvoogdij
Diaconie
13 jan
€ 47,00
kerk
€ 54,80
Kerk en vluchteling
27 jan
€ 47,05
kerk
€ 63,80
CZWO
3 feb
€ 37,45 kerk
€ 44,45
Werelddiaconaat
10 feb
€ 59,10
kerk
€ 62,15
Diaconie
17 feb
€ 41,60
restauratiefonds € 62,51
KIA Noodhulp
24 feb
€ 50,40
kerk
€ 68,90
Rudolph stichting
Gift ontvangen van NN via de predikant:
€ 20 voor de kerk
Rouwzorg Regio 114
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Een verslag van de lezing van Gerke Verthriest op 5 februari jl. kunt u vinden op de
website van Rouwzorg 114: https://www.rk-kerk-ozvl.nl
NIEUWS OVER DE STUURGROEP ROUWZORG REGIO 0114
Op 28 januari hebben we 2 stuurgroepleden bedankt voor hun jarenlange, trouwe
inzet. Paul Hemelaar was sinds 2002 contactpersoon voor St.Jansteen en Jeanne de
Poorter sinds 2006 voor Lamswaarde.
We wensen hen alle goeds toe.
Ook een warme welkom aan Lia Brooijmans, als nieuwe contactpersoon voor
Lamswaarde. We zijn blij dat zij de zorg voor rouwenden wil overnemen van
Jeanne, die is verhuisd naar het WZC De Blaauwe Hoeve te Hulst.
We vonden het tijd om hulde te brengen aan Fien Martinet.
Ze is al stuurgroeplid van in het begin (in 2000) en nu al 10 jaar lid van het team.
Het beeldje van een warme mantel symboliseert haar persoonlijkheid en
Ze is al stuurgroeplid van in het begin (in 2000) en nu al 10 jaar lid van het team.
Het beeldje van een warme mantel symboliseert haar persoonlijkheid en

haar warme zorg voor rouwenden. Zij verdient deze blijk van waardering.
Het rouwzorgteam is al de stuurgroepleden bijzonder dankbaar voor hun trouwe
inzet en betrokkenheid gedurende al die jaren.
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Op de groepsfoto missen we Marlies Everaert en Leny Maat die vanwege ziekte
verhinderd waren.
Seniorenreis
Ieder jaar wordt er door de gezamenlijke PKN gemeenten een reis voor 60 plussers
georganiseerd.
Dit jaar vindt deze reis plaats van 26 juli t/m 2 augustus.
We logeren in hotel Het Trefpunt in Made, nabij de mooie Biesbosch. Het hotel ligt
in het levendige centrum van het dorp.
We verblijven hier op basis van vol pension, drie maal per dag koffie of thee, 4
middagexcursies en een verzorgd avondprogramma.
Halen en brengen naar ons vakantieadres is inbegrepen.
U wordt op deze reis begeleid door Hannie en Nellie Sijs en Lidy van Arenthals en
Ria Dees.
Nieuwsgierig geworden……….voor inlichtingen en / of aanmelden kunt bellen naar
Lidy van Arenthals , tel. 0115 431592
Ria Dees , tel. 0115 431513

Do. 7 maart:

Kerkenraad om 19.30 uur in het Poorthuis te Kloosterzande.

Do. 14 maart: KihM redactievergadering t.h.v. mw. Mulder, om 14.00 uur.
Wo. 20 maart: Ouderlingoverleg t.h.v. Ds. Overduin, om 13.30 uur.
Do. 21 maart: Contextueel bijbellezen in de kerk van Hulst, aanvang 19.45 uur.
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Zo. 24 maart:

Stichting kerk in Klooster presenteert een muzikaal-poëtisch
programma met Pieter en Anja Overduin en Louis Freund. Aanvang
15.00 uur. Toegang vrij.
Reservering voor 15 maart is wel noodzakelijk via:
ds@pjoverduinprotgemeente.com

Do. 28 maart: Taizé avondgebed in de RK kerk te Hengstdijk, om 19.30 uur.
Zo. 31 maart: Afscheidsdienst ds. Overduin, aanvang 14.30 uur in de Hof te
Zandekerk te Kloosterzande. Aansluitend receptie in Hotel van
Leuven.
Za. 6 april:

Concert Stichting kerk in Klooster: optreden van “Merrow”, een
Zeeuwse folkband. Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-p.p. kinderen < 14 jaar: € 5,00 p.p.; Vrienden
Hof te Zandekerk € 8,00.

Di. 9 april:

Inleveren kopij Kerk in het Midden (periode 18-4 tot 30-05) bij
fam. Mulder, Stationsweg 76 te Hulst
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