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Voorwoord bij deze uitgave
In deze info-gemeentegids zijn voor u en jou de gegevens weer netjes op een
rijtje gezet. Naast de vaste rubrieken met persoons-, adres- en taakgegevens,
treft u ook in het tweede gedeelte een overzicht aan van komende activiteiten
en toelichtingen over het een en ander.
Ook dit nieuwe seizoen willen we u en jou uitnodigen om zoveel mogelijk
gezamenlijk een bijdrage te leveren voor de verdere opbouw van onze
kerkgemeenschap.
november 2017

De redactie Kerk in het Midden.

Gemeentewerk
Door het aanbod van de verschillende activiteiten voor met name jonge
gezinnen en ouderen in onze gemeente en door de inzet van vele vrijwilligers in
onze kring, spreekt de kerkenraad de hoop uit dat er goede en leerzame
ontmoetingen zullen plaatsvinden in het nieuwe seizoen.
Ten slotte heten wij in ons midden de nieuw ingekomen leden van onze
gemeente welkom en verbinden daaraan de hoop dat zij zich spoedig thuis
zullen voelen.
Zij krijgen, indien gewenst, een kennismakingsbezoek door predikant of een der
ouderlingen.

Een kerk, een gemeente in beweging.
We kennen allemaal het gezegde, stilstand is achteruitgang. En op het eerste
gezicht klopt dat wel. Ook voor de kerkgemeenschap, landelijk en plaatselijk, kan
dat zeker de ervaring zijn. Het is dan ook belangrijk om daar als kerk ons van
bewust te zijn en te blijven.

De landelijke kerk is dan ook al een tijd bezig om de nieuwe visie kerk op weg
naar 2025 handen en voeten te geven. Het motto dat daarbij wordt gehanteerd
is Waar een Woord is, is een weg. Daarmee wil de kerk antwoord geven op de
huidige situatie waarin vele kerken zich bevinden, denkt u maar aan de
voortgaande krimp door o.a. de secularisatie, de vergrijzing en de moeite die ook
onze gemeente kent om de organisatie op peil te houden.
Een belangrijk aspect dat in dit kerkplan naar voren komt is back to basics, terug
naar de kern.
Zo houden we ons bezig met vragen als waarom zijn we kerk? Wat leidt af? Wat
belemmert? En belangrijk daarbij is transparantie, eenvoud en ruimte. Zo
probeert de landelijke Protestantse kerk ook plaatselijke gemeenten te
stimuleren om na te denken over wat de kern is van het kerk-zijn, het geloven en
de missie die daar vanuit mag gaan.
Maar voordat je goed beslagen ten ijs kunt komen moet je soms ook voor een
bepaalde tijd stil staan. Dat doet men in de synode, maar ook in de Classis
Zeeuws-Vlaanderen die vanaf volgend jaar deel uitmaakt van een nieuw te
vormen Classis Delta. Dit zal in 2018 zijn beslag krijgen. Ook in de kerkenraad en
bij andere gelegenheden denken we na over de ontwikkelingen en
veranderingen die in onze gemeente nodig zijn. Tegelijkertijd wordt er volop
gewerkt aan de voorbereiding en de uitwerking van nieuwe plannen. Via het
kerkblad en de website houden we u daarvan op de hoogte. We kunnen daarbij
denken aan het nog meer multifunctioneel maken van de beide kerkgebouwen,
waardoor de levensvatbaarheid en toekomst van de kerkgebouwen nog meer
kan worden waar gemaakt.
Als het gaat om het leven van de gemeente zoeken we naar versterking van de
groep van vrijwilligers die hun gaven en talenten willen inzetten voor de taken
die op onze weg komen. Als kerkenraad hopen wij dat het gevoel van
medeverantwoordelijkheid wat meer tot uiting zal komen, om de eenvoudige
reden dat we het alleen samen kunnen realiseren, en zo als levende stenen een
meer vitale gemeente van Christus te zijn en te blijven.
Dat is met het oog op u als lezer, een belangrijke reden om ook dit seizoen de
jaargids bij de hand te nemen voor een zo compleet mogelijk overzicht van het
kerkelijk leven. In de digitale versie zullen tussentijdse wijzigingen worden
bijgehouden.
Namens de kerkenraad en alle betrokkenen wens ik u in de gemeente Oosthoek
een inspirerend nieuw seizoen toe, wetend dat we na stilstand weer voortvarend
in beweging zullen komen.
Ds. Pieter Overduin.
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Predikant, voorzitter, scribaat en website
Predikant
Ds. P.J.H.J. Overduin
Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst
Tel: 0114-683 360 b.g.g. 06-215 822 86
E-mail: ds@pjoverduinprotgemeente.com
Voorzitter
Mevrouw H. van Drongelen-de Meijer
Zoutlandsedijk 3, 4587 RL Kloosterzande
Tel: 06-132 559 05
E-mail: helge@kpnmail.nl
Contactpersoon scribaat en postadres
Correspondentieadres: Postbus 164, 4560 AD Hulst
Mevrouw A.J.Overduin-Suurmond
Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst
Tel: 0114-683 360
E-mail: scribaatoosthoek@hotmail.com
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Website
www.pgoosthoek.nl Op onze site treft u een aantal rubrieken aan, waaronder een
aantal specials met informatie en documentatie over plaatselijke, regionale en
landelijke kerkelijke activiteiten en gebeurtenissen. Altijd een bezoekje waard.
Helpt u mee? Voor nadere gegevens m.b.t. infogids, website of eventuele
bijdragen, kunt u contact opnemen met: de heer R.G.A. van den Elshout,
Spoorwaterstraat 41, 4561 ZH Hulst
Tel: 0114-314 702 E-mail: info@pgoosthoek.nl
Sinds enige tijd maakt onze gemeente ook gebruik van facebook. Daar kunt u
regelmatig actuele aankondigingen vinden en een link naar de wekelijkse
pre(ek)view. Ook is er een app ontwikkeld met het oog op de doelgroep Jonge
ouders en gezinnen. Info bij mevrouw De Schepper en mevrouw Proost.

Kerkdiensten
Iedere zondagmorgen wordt één kerkdienst gehouden, om de week afwisselend in
de Hof te Zande kerk in Kloosterzande of in de Protestantse kerk in Hulst.
De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangekondigd.
De plaats en de aanvangstijden van de kerkdiensten kunt u vinden in ons kerkblad
“Kerk in `t Midden” en op de website van onze gemeente onder
www.pgoosthoek.nl rubriek agenda.
In samenwerking met Samenwerkingsverband Samen voor zin wordt er onder
andere rond Pasen een aangepaste dienst gehouden voor de cliënten, hun familie
en begeleiders op Tragelzorg te Clinge.

Ringleiding
De beide kerkgebouwen beschikken over een ringleiding voor slechthorenden. In
de Hof te Zande Kerk is deze alleen aan de linkerzijde.

Digitale uitzending kerkdienst
Sedert begin 2017 kunt u via de website van kerkdienstgemist.nl de uitzendingen
rechtstreeks beluisteren, nog tot een jaar na de dienst kunt u de opname daar
horen en downloaden.
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Diensten van Schrift en Tafel
Zeven keer per jaar wordt in onze gemeente een dienst van Schrift en Tafel
gevierd, o.a. in de Stille Week op Witte Donderdag (Tafelviering). Op andere
zondagen is er een kringviering. Bij deze vieringen zijn ook de kinderen en de
jongeren van de gemeente met hun ouders welkom, alsmede zij die tot een ander
kerkgenootschap behoren en in hun eigen gemeente zijn toegelaten.
Wat betreft de kinderen die gedoopt zijn, gaan we er vanuit dat ouders zelf
bepalen of en wanneer hun kind enig besef heeft van de betekenis van het
avondmaal. Ook kan dit onderwerp tijdens de kindercatechese aan de orde komen.

Avondmaalsvieringen in kleine kring
Rond Pasen en in het najaar wordt er in Hulst (Blauwe Hoeve) een viering van
Schrift en Tafel gehouden voor met name de ouderen onder ons. U kunt zich
aanmelden voor deelname bij de predikant of een van de diakenen. Voor vervoer –
ook uit Kloosterzande – kan worden gezorgd.
De dienst in Kloosterzande wordt gehouden in een van de huisjes van WZC
Antonius en in Hulst in de Kapel van de Blauwe Hoeve, tenzij anders aangekondigd.

Doopdienst (voorbereiding)
Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen nemen daartoe tijdig contact op met
de predikant voor een doopgesprek. Doopaanvragen worden tevens aangemeld bij
de contactpersoon scribaat (Tel. 0114-683 360). Bij meerdere aanvragen kan een
gezamenlijke doopcatechese worden gehouden.
Deze bestaat uit twee tot drie gespreksavonden over de betekenis van de doop en
over de consequenties die het heeft voor de geloofsopvoeding van hun kind.
Als één van de ouders Rooms Katholiek is, wordt in overleg met de predikant en/of
pastoor bepaald in welke kerk/parochie de kinderen worden gedoopt. Het is zaak
dat kinderen uit éénzelfde gezin in dezelfde kerk/parochie worden gedoopt. Sinds
1973 bestaat er overigens wederzijdse doopaanvaarding door beide kerken. Data
voor doopdiensten worden in onderling overleg met dominee Pieter Overduin en
de contactpersoon scribaat vastgesteld.
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Kindernevendienst en crèche
Kindernevendienst 5-12 jaar:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van
beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor
kerkelijke feestdagen en doopdiensten. De contactpersoon is:
Hanneke van Waterschoot-Karremans (Tel: 06-132 290 02,
E-mail: hannekekarremans@hotmail.com).
Natuurlijk zijn de kinderen iedere zondag van harte welkom in de kerkdienst, de
predikant schenkt wekelijks aandacht aan de kinderen in de kerkdienst en ze
krijgen de mogelijkheid tijdens de preek een kleurplaat te kleuren.
Oppasdienst
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 (Tel:
0114-672 886, e-mail: jensl@zeelandnet.nl) en/of Rina van Vooren (Tel: 0114-690
335, e-mail: pvanvoren@zeelandnet.nl).
Natuurlijk zijn de kinderen iedere zondag van harte welkom in de kerkdienst, de
predikant schenkt wekelijks aandacht aan de kinderen in de kerkdienst en ze
krijgen de mogelijkheid tijdens de preek een kleurplaat te kleuren.

Huwelijksdienst en voorbereiding
(protestants/rooms katholiek/oecumenisch)
Zij die voornemens zijn hun huwelijk in de kerk te laten inzegenen, nemen
daarover vroegtijdig contact op met de predikant. Huwelijksaanvragen worden
tevens aangemeld bij de contactpersoon scribaat (Tel: 0114-683 360).
Is er sprake van een gemengd huwelijk (protestants/rooms katholiek) dan is het
zaak de pastoor van de parochie Sterre der Zee daarvan op de hoogte te stellen.
Aan de huwelijksdienst gaan enkele voorbereidende gesprekken met de predikant,
ouderling (en/of pastoor) vooraf.
Voorts is er tussen beide kerken overeengekomen dat in een oecumenische
huwelijksdienst waarin zowel de rooms katholieke voorganger alsook een
protestantse voorganger dienst doen, er geen eucharistie- respectievelijk
avondmaalsviering zal plaatsvinden.
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Uitvaartdienst
Bij overlijden neme men, indien gewenst, zo spoedig mogelijk contact op met de
predikant (of bij afwezigheid met een ouderling). In overleg met de predikant, de
begrafenisondernemer en familie worden datum, tijd en locatie van de uitvaart
vastgesteld.

Overige diensten/bijeenkomsten
Oecumene
Al verscheidene jaren worden er een aantal oecumenische diensten gehouden. Wij
noemen hier de Taizé avondgebeden die vanaf 2010 elk kwartaal worden
georganiseerd in de Rooms Katholieke Parochiekerk te Hengstdijk. Zie de
aankondigingen in de kerken, in de kerkbladen en in de regionale pers.
Ook worden er in samenwerking met de burgerlijke gemeente op 4 mei
interkerkelijke bijeenkomsten voor de gevallenen gehouden;
Wisselend gaat in de herdenkingsdienst in de St. Willibrordus Basiliek aan de
Steenstraat en in Kloosterzande in de Hof te Zande kerk, gelegen aan de Willem de
Zwijgerlaan, hetzij een rooms katholieke pastor of de eigen predikant voor.
Daarnaast vindt er regelmatig oecumenisch overleg plaats met de rooms
katholieke pastores in verband met de pastorale praktijk en mogelijke activiteiten.
Eind 2007 is er een oecumenisch overlegorgaan ingesteld. Daarin hebben naast de
eigen predikant en een rooms katholiek pastoraal medewerker enkele leden van
zowel de Rooms Katholieke Kerk als onze Protestantse Gemeente zitting. Eén van
de taken die zij verricht is het coördineren van de jaarlijks terugkerende activiteiten
en het verder vormgeven van de oecumenische ontmoetingen en het geven van
voorlichting onder andere via de websites. Jaarlijks wordt in januari de
gebedsdienst voor de eenheid in de Basiliek gehouden. . Het overlegorgaan is ook
vertegenwoordigd in de prov. Raad van kerken in Zeeland.
Contactpersonen: Pastoraal werker Ralf Grossert en dominee Pieter Overduin.

Overige informatie
Locatie kerkgebouwen
Kloosterzande: Hof te Zande Kerk
Willem de Zwijgerlaan 2, 4587 CJ Kloosterzande
Hulst: Protestantse Kerk
Houtmarkt 11, 4561 CX Hulst
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Contactpersoon voor:
Verhuur van de kerk in Kloosterzande
(ook voor een burgerlijk huwelijk) en Hulst
De heer G. Groenewegen
Margaretsedijk 59
4585 PA Hengstdijk
Tel: 0114-671 570
E-mail: verhuur@stichtingdekerkinklooster.nl
Verhuur van het Poorthuis in Kloosterzande
De heer G. Groenewegen
Margaretsedijk 59
4585 PA Hengstdijk
Tel: 0114-671 570
E-mail: verhuur@stichtingdekerkinklooster.nl
Kerkschoonmaakploeg in Kloosterzande
Mevrouw L.E. van der Beek-Verpoorte
Narcisstraat 19, 4587 BB Kloosterzande
Tel: 0114-681 890

Kerkelijke(leden)administratie
De heer J.J. Wisse
Liniestraat 23, 4561 ZS Hulst
Tel: 0114-310 684
E-mail: leden@pgoosthoek.nl

Kerkenraad
Ouderlingen (pastoraat)
Mevrouw H. van Drongelen-de Meijer (voorzitter)
Zoutlandsedijk 3, 4587 RL Kloosterzande
Tel: 06-132 559 05
E-mail: helge@kpnmail.nl
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Mevrouw S.C. Leenknecht-Dieleman
Rapenburg 101, 4581 AC Vogelwaarde
Tel: 0114-672 886
E-Mail: jensl@zeelandnet.nl
De heer C.A van Deijk (ouderling m.i.v. febr. 2018)
p/a Gentsestraat 20, 4561 EJ Hulst
Tel: 0032 377 94 248
2 vacatures.

Contactpersonen (bezoeker)
Mevrouw J.P.L. Jansen-de Zeeuw,
Schapersdijk 3, 4587 RK Kloosterzande
Tel: 0114-681 604
2 vacatures.

Diaconie
Postadres: Postbus 164, 4560 AD Hulst
Bankrekeningnummer: NL55 RABO 0332 602 656 ten name van
Diakonie Protestantse Gemeente Oosthoek, Hulst
College van Diakenen
De heer J.J.M. Karremans (voorzitter)
Drogendijk 17, 4588 KK Walsoorden
Tel: 06-299 560 44
E-mail: jkarremans@zeelandnet.nl
De heer M. Verbrugge
Oude Havendijk 2, 4585 PW Hengstdijk
Tel: 0114-681 819 of 06-511 070 43
E-mail: mverbrugge@zeelandnet.nl
Administrateur:
De heer M. Tanis
Stijn Streuvelsstraat 30, 4561 NR Hulst
Tel. 0114-315 346
E-mail: maarten.tanis@zeelandnet.nl
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Penningmeester:
Mevrouw K.J. Groenewegen-Veldhuijzen
Margaretsedijk 59
4585 PA Hengstdijk
Tel: 0114-671 570

Kerkrentmeesters
Postadres: Postbus 164, 4560 AD Hulst
Kerkelijke bijdragen
Bankrekeningnummer: NL22 ABNA 0603 729 231 ten name van
Protestantse Gemeente Oosthoek, Hulst
onder vermelding van: Aktie Kerkbalans
Restauratiefonds Protestantse Gemeente Oosthoek
Postbus 164, 4560 AD Hulst
Bankrekeningnummer: NL22 ABNA 0603 729 231 ten name van
Protestantse Gemeente Oosthoek, Hulst
onder vermelding van Restauratiefonds
Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Oosthoek
Postbus 164, 4560 AD Hulst
Bankrekeningnummer: NL22 ABNA 0603 7292 31 ten name van
Protestantse Gemeente Oosthoek, Hulst
onder vermelding van Onderhoudsfonds
College van Kerkrentmeesters
De heer L. Klanderman (voorzitter)
Zandehof 5, 4587 GA Kloosterzande
Tel: 0114-682 617
E-mail: leanderklanderman@gmail.com
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Kerkrentmeesters
De heer J. Leenknecht (penningmeester)
Rapenburg 101, 4581 AC Vogelwaarde
Tel: 06-100 125 48
E-mail: jensl@zeelandnet.nl
De heer A. Wolfert (secretaris)
Bossestraat 93, 4581 BB Vogelwaarde
Tel: 0114-671 273
E-mail: adwolfert@zeelandnet.nl
2 vacatures.
Kosters
De heer Gerrit Blaauwendraat
De heer Martin Dekker
De heer Jan Traas
De heer Maarten Tanis
De heer Jeroen Leenknecht
De heer Leander Klanderman

06-247 412 84
06-516 368 42
06-288 332 00
06-172 769 66
06-100 125 48
06-382 497 78

Collectebonnen
Voor de gemeenteleden bestaat de mogelijkheid om collectebonnen te gebruiken.
De bonnen hebben een waarde van € 1,- en worden per 20 verkocht. De waarde
per vel is € 20,-. Als u collectebonnen wenst dan graag een mail sturen naar:
j.leenknecht@zeelandnet.nl met daarbij het aantal gewenste vellen. Wanneer u
dan het bedrag overmaakt op bankrekeningnummer NL22 ABNA 0603 7292 31 ten
name van Protestantse Gemeente Oosthoek, onder vermelding van collectebonnen
zal in samenspraak de overhandiging van de vellen afgestemd worden.
Een oproep in verband met vacatures
Zoals u uit het overzicht van de kerkenraad kunt opmaken, bestaan er nog steeds
een aantal openstaande plaatsen voor met name de functies van ouderling, diaken,
ouderling-kerkrentmeester en een bezoek dame of heer.
Natuurlijk kunt u ook zelf aangeven een taak op u te willen nemen of daar anderen
voor voordragen. Binnenkort kunt ook u gevraagd worden om een taak binnen de
gemeente op u te nemen. Uw mogelijke reacties zien we met vertrouwen
tegemoet. Voor meer informatie over bepaalde taken kunt u terecht bij de
voorzitter of de contactpersoon scribaat.
Zie vacaturebank op de website www.pgoosthoek.nl
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Kerkenraadsvergaderingen in 2017 en 2018
Moderamen:
De voorbereidende vergadering van
de kerkenraad wordt doorgaans door
de voorzitter en assessor (predikant)
voorbereid.
Mogelijke suggestie vanuit de
Gemeente kunnen bij hen vooraf
worden ingediend.

Kerkenraad:
14 december 2017 Hust
15 februari 2018 Kloosterzande
05 april 2018 Hulst
24 mei 2018 Kloosterzande
05 juli 2018 Hulst
13 september 2018 Kloosterzande
01 november 2018 Hulst
13 december 2018 Kloosterzande

Het dagelijks bestuur bestaat uit Ds. Overduin, predikant, Mevrouw Van Drongende Meijer, voorzitter, en een van de voorzitters van de colleges.

Gemeenteblad ‘De Kerk in het Midden’
Redactie- en administratieadres:
Stationsweg 76, 4561 GB Hulst
Tel: 0114-690 688
E-mail: kim@pgoosthoek.nl (ook voor kopij)
Bankrekeningnummer: NL05 INGB 0000 1155 54 ten name van Protestantse
Gemeente Oosthoek, onder vermelding van Bijdrage De Kerk in ‘t Midden.
U kunt dit kerkblad ook digitaal ontvangen. Zie onze website.
De redactie van het kerkblad en van de website bestaat uit:
mevrouw I. Proost- in ’t Anker, Liduinapark 9, 4561 JW Hulst
de heer R.A.P. Mulder en mevrouw E.K. Mulder-Vogelaar, Stationsweg 76,
4561 GB Hulst en ds. P.J.H.J. Overduin, Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst

Kerkblad voor Zeeuws-Vlaanderen (PKN): Kerk in Beeld
Wanneer u uitgebreider geïnformeerd wilt worden over het kerkelijk
gemeenteleven in Zeeuws-Vlaanderen kunt u ook overwegen om een abonnement
te nemen op het kerkblad van de Classis ZV. Dit blad verschijnt driewekelijks.
Adres: Kerkelijke Pers Zeeland, Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland. Kosten € 42,00
per jaar, bij automatische incasso € 39,50.

De communicatiecommissie
Deze commissie verzorgt de publicatie van PG Oosthoek via de website en
facebook. Redactie e-Communicatie Gemeente Oosthoek:
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Ineke Proost, Sarina De Schepper, Pieter Overduin, René van den Elshout.

Liturgiecommissie
De heer J.D. Basting, organist
Rubensstraat 12, 4561 KN Hulst Tel: 0114-315 065
Mevrouw S. v.d. Hoeven-Kollöffel, lid
Liduinapark 13, 4561 JW Hulst Tel: 0114-312 998
Ds. A.W.M. Freund, lid
Hengstdijkse Kerkstraat 24, 4585 AB Hengstdijk
E-mail: freund_louis@hotmail.com
Ds. P.J.H.J. Overduin, voorzitter
Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst, Tel: 0114-683 360

Introductie liedboek 2013
Zingen en bidden in huis en kerk.
In de erediensten van de protestantse gemeente Oosthoek wordt met ingang van
januari 2017 gebruik gemaakt van het nieuwe liedboek Zingen en bidden in huis en
kerk. Er zal dan ook elke zondag een (nieuw) lied van de zondag worden gezongen
en zo nodig geoefend. Tevens zullen er aanvullende zangmomenten worden
georganiseerd om wat meer vertrouwd te raken met dit bijzondere liedboek.

Organisten
De heer J.D. Basting
Rubensstraat 12, 4561 KN Hulst Tel: 0114-315 065
Ds.P.J.H.J. Overduin
Janseniuslaan 70, 4561 NN Hulst Tel: 0114-683 360
Ds. A.W.M. Freund
Hengstdijkse Kerkstraat 24, 4585 AB Hengstdijk
De heer G. Groenewegen, (coördinator organistenrooster)
Margaretsedijk 59, 4585 PA Hengstdijk. Tel: 0114-671 570

Pastoraat (wijkindeling) Prot. gemeente Oosthoek per 1-2-2012.
Voor het pastoraat zijn in onze gemeente de volgende personen als ouderling
werkzaam of als contactpersoon aangewezen. Hierbij wordt niet uitgegaan van de
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praktijk dat alle ingezetenen door hen worden bezocht. Wel kan deze verdeling een
richtlijn vormen om in samenwerking met predikant of bij diens afwezigheid een
aanspreekpunt te zijn voor gemeenteleden die een beroep doen op pastorale zorg.
1. Kloosterzande en Walsoorden: (m.n. 75 + en WZC Antonius)
Bezoekster Mevr. Jansen) en Ds. Overduin.
2. Hulst- centrum, Grote Kreek en Blaauwe Hoeve en Blaauwe Hofke:
Ds. Overduin
3. Dullaert en Moerschans, Abdaalseweg, Componistenbuurt: vacant
bezoekwerk (jongerenpastoraat en gezinnen) en Ds. Overduin
4. Hengstdijk , Vogelwaarde en Ossenisse: Ds. Overduin.
5. Clinge, Nieuw Namen, Graauw en Zandberg, Emmadorp, Paal en Graauw:
Ds. Overduin.
6. Kuitaart, Lamswaarde, Kruisdorp, en Terhole: Ds. Overduin
7. St. Jansteen, Heikant, Kapellebrug en Absdale: Ds. Overduin.
Bezoekster voor Hulst e.o. is: 2 vacatures.
Toelichting: Door deze globale indeling kunnen we er ook naar streven dat er bij
het pastorale contact met gemeenteleden een wat meer vertrouwde relatie kan
ontstaan met de betreffende ouderling. In principe is de predikant overal
inzetbaar, zeker als het gaat om crisispastoraat.
Opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatie afd. Blaauwe Hoeve
Indien bezoek van de predikant is gewenst kunt u - of uw familie - dit kenbaar
maken in het ziekenhuis. Daarnaast is het wenselijk ook zelf contact op te nemen
met de predikant. Omdat de opnameberichten van het ziekenhuis niet direct
binnenkomen bij de predikant kan het voorkomen dat de betrokkene weer uit het
ziekenhuis ontslagen is, voordat de predikant een bezoek brengt aan het
ziekenhuis.

Overige diensten en contactadressen
Zondagse kaartgroeten
Contactpersoon: mevrouw S. env.d. Hoeven-Kollöffel
Liduinapark 13, 4561 JW Hulst
Tel: 0114-312 998 E-mail: hoeven@zeelandnet.nl
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Administratie nieuw ingekomenen
Contactpersoon: dhr. J. J. Wisse
Liniestraat 23, 4561 ZS Hulst
Tel. 0114-310 684
E-mail: jaapwisse@zeelandnet.nl
Verjaardagsfonds Protestantse Gemeente Oosthoek
Contactpersoon: mevrouw L.E. van der Beek-Verpoorte
Narcisstraat 19, 4587 BB Kloosterzande
Tel: 0114-681 890
NL63 RABO 0332 6326 79 ten name van Protestantse Gemeente Oosthoek
Kloosterzande.
Vervoer bewoners ‘De Sterre' (Stichting Tragel)
Contactpersoon: de heer M. Tanis
Stijn Streuvelsstraat 30, 4561 NR Hulst
Tel: 0114-315 346.
Overig vervoer gemeenteleden naar de kerken
In onze gemeente bestaat de mogelijkheid van vervoer van en naar de kerk voor
mensen, die slecht ter been zijn of geen auto bezitten. Mocht u zelf niet voor
vervoer kunnen zorgen, dan kunt u met onderstaande personen contact opnemen.
Zij regelen dan dat u wordt gehaald en weer thuisgebracht.
Voor Hulst en omgeving:
mevrouw J.D. Proost-in 't Anker
Liduinapark 9, 4561 JW Hulst Tel: 0114-321 703
Voor Kloosterzande en omgeving:
Vacature

Blaauwe Hoeve
Contactpersoon: Pastor C.H.M. van Geloof. Tel: 0114-381 317

Basisschool De Wereldboom, (waarin opgenomen de voormalige
Protestants Christelijke basisschool De Ark).
Locatie Tabakstraat 24, 4561 HW Hulst
Tel: 0114-314 079
E-mail: dewereldboom@ogperspecto.nl
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Preekvoorziening gastpredikanten
Mevrouw Sarina De Schepper-Dekker
Lange Nieuwstraat 8 C
4587 RJ Kloosterzande
Tel: 0114-672 315

ACTIVITEITEN-OVERZICHT VOOR HET KERKENWERK-SEIZOEN 2017-2018
In de loop van september en begin oktober zullen de meeste activiteiten van start
(zijn ge-) gaan. Voor eventuele wijzigingen qua data of activiteiten verwijzen we
naar ons kerkblad, dat ca. om de 6 weken verschijnt en naar onze website
www.pgoosthoek.nl
Gemeentebijeenkomst(en)
Op een nader aan te kondigen datum zal een gemeentebijeenkomst/beraad
worden gehouden. U wordt dan geïnformeerd over het reilen en zeilen van de
gemeente en het beleid van de kerkenraad. De verschillende colleges zullen een en
ander toelichten.
Via het kerkblad zullen we u te zijner tijd informeren en aangeven welke thema’s er
verder aan de orde zullen komen. Ook kunt u zelf bepaalde suggesties inbrengen.

Jeugdwerkcommissie 2017-2018
Jeugd heeft de toekomst en samen bouwen aan een kerk van onze toekomst, Kerk
& Jeugd in de gemeente Hulst, over de kerkmuren heen! In 2017 zijn we hierover
gesprekken gestart onder leiding van Leontien Slabbekoorn, jeugdwerker JOP. Zie
www.pgoosthoek.nl
Contactpersoon: mevrouw Sarina De Schepper-Dekker,
Lange Nieuwstraat 8 C, 4587 RJ Kloosterzande
Tel: 0114-672 315 / 06-309 990 70
E-mail: sarinadsd@zeelandnet.nl
Catechesegroepen
Geloven in deze tijd is verre van eenvoudig, maar de ervaring leert dat er ook
onder jongeren best veel gepraat wordt over zin en levensvragen. En daarom kan
het goed en inspirerend zijn om ook eens aan God en de bijbel te denken. Ook dit
jaar staan een aantal vrijwilligers klaar om leiding en invulling te geven aan een
catechesegroep. Aansluiting kan worden gezocht bij het landelijk jongerenwerk en
uitgegeven materiaal van JOP.
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Overzicht van groepen:
Belijdeniscatechese
De jongeren of andere belangstellenden, die zich willen voorbereiden op het doen
van openbare geloofsbelijdenis, kunnen contact opnemen met de predikant. Hij zal
met de betrokkenen een voorbereidend traject afspreken. Zo mogelijk wordt er
rond Pasen of Pinksteren een belijdenisdienst gehouden.
Feest in de kerk
In samenwerking met de rooms katholieke parochie wordt er regelmatig een
kinderactiviteit georganiseerd met als motto: Feest in de kerk. Dit vindt afwisselend
plaats in een van de kerken. Zie informatie op de website en in de kerkelijke en
regionale bladen.
Vrouwengroep
Regelmatig wordt er een ochtendbijeenkomst georganiseerd voor vrouwen in onze
gemeente, maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.
Contactadres: Mevrouw Ina Mulder Tel: 0114-322 870 en Mevrouw Nellie Jansen.
Oecumenische avonden
Wij verwijzen u voor de activiteiten (leerhuis en Taizé avondgebeden) die door het
oecumenisch overlegorgaan worden georganiseerd naar de kerkbladen en de
websites van beide kerkgenootschappen.
Standaard worden er 6 Taizé avondgebeden gehouden, in januari in de
gebedsweek voor de eenheid der christenen, in de 40 dagentijd, in de Paastijd,
rond Pinksteren, in de Vredesweek en in de Advent.
U bent van harte welkom in de H. Catharinakerk te Hengstdijk. Medewerking wordt
telkens verleend door de zang/muziekbegeleidingsgroep uit Clinge. Dit zijn
gezamenlijke activiteiten uitgaande van de Rooms Katholieke Parochie-Hulst en de
Protestantse Gemeente Oosthoek.

Het oecumenisch overlegorgaan wil in de 40 dagentijd 2018 een
Kloosterdag op een zaterdag organiseren. U kunt zich daar voor opgeven bij
Ds. Overduin (Tel: 0114-683 360).
Ook zal er eind januari / begin februari 2018 een filmavond worden
gehouden over het thema vluchtelingenwerk, dit naar aanleiding van de eerder
gehouden avond over Kerk & Vluchtelingewerk.
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Overige activiteiten
Wintermarkt 2017 te Kloosterzande
Ook dit jaar is er wintermarkt in de Hof te Zande Kerk van
Kloosterzande. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 17 en zaterdag 18 november
De openingstijden zijn: vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot
17.00 uur. Er is een loterij en er staan een aantal kraampjes, waar men
kunstzinnige hobby- en kerstartikelen kan kopen. Er wordt tussentijds muziek
gemaakt en er is koffie met wafels te koop. De opbrengst is voor het
restauratiefonds van de kerk in Kloosterzande.
Contactadressen: mevrouw L.E. van der Beek (Tel: 0114-681 890) en
mevrouw C.J. van Vooren (Tel: 0114-690 335).

Diaconale (ZWO) projecten
ZWO betekent: ZendingWerelddiaconaatOntwikkelingssamenwerking.
Contactpersoon: Mevrouw Sarina De
Schepper, Tel: 06-309 990 70 E-mail:
sarinadsd@zeelandnet.nl
Algemeen: Kerk in Actie (KiA) werkt
namens de plaatselijke gemeenten
van de Protestantse Kerk in
Nederland, de andere aangesloten
kerken en vele duizenden
particuliere donateurs. Plaatselijke
gemeenten zijn de opdrachtgevers
van KiA.
De steun aan partners en projecten is op landelijk niveau gebundeld om de
kwaliteit en de doelmatigheid van het werk zo groot mogelijk te laten zijn. KiA
werkt met partnerorganisaties en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk
van kerken, organisaties en mensen. Zij vragen ons om meeleven, gebed en
financiële steun.
De ZWO commissie van PG Oosthoek bestaat uit: Mart Verbrugge, Sarina De
Schepper-Dekker en Rina van Vooren. Ook Hanneke van Waterschoot-Karremans is
betrokken.
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In de provincie Zeeland bestaat een Classicale ZWO, CZWO Zeeuws-Vlaanderen /
Walcheren. Mevrouw Sarina De Schepper neemt daarin deel.
De projecten die door Protestantse Gemeente Oosthoek worden ondersteund,
staan vermeld op de website van PG Oosthoek!
Wat doet de ZWO nog meer: In 2018 onderzoeken we de manier waarop we
contextueel bijbellezen onder de aandacht kunnen brengen en houden in de regio.
Tot 01-01-2018 ondersteunt PG Oosthoek Hanna Wapenaar. Zij is uitgezonden naar
het Ujaama Centum (Zuid Afrika). Ze ondersteunt de methode van “Contextueel
bijbellezen”.
PG Oosthoek zal namens de CZWO contact met Hanna houden in 2018, in 2019
eindigt haar uitzending namens Kerk in Actie.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/contextueel-bijbellezen
De ZWO heeft tevens het initiatief genomen om van PG Oosthoek een Groene Kerk
te maken. De Groene Kerkenactie is een initiatief waarmee we concreet handen en
voeten geven om als geloofsgemeenschap een groene gemeenschap te zijn.
Nu we sinds een aantal jaar aandacht geven aan Groene Kerk zijn, willen we PG
Oosthoek in 2018 aan gaan melden. www.groenekerken.nl
Rouwzorg regio 0114
Start in het najaar weer met rouwgroepen (oecumenisch).
Voor informatie kunt u bij de volgende contactpersonen terecht:
mevrouw M. Maat,
Trumanlaan 48,
4561 WD Hulst, Tel. 0114-310 547
1 vacature
Overige info treft u aan op de website van onze kerk en van IPV Oost Zeeuws
Vlaanderen: www.ipv-ozvl.nl/ipv/rouwzorg.php
Als laatste activiteit, die zelfstandig opereert, maar wel de toekomst van het
kerkgebouw op het oog heeft, noemen wij het werk van
Stichting De Kerk in Klooster.
In een aparte folder (zie in de beide kerken) wordt de doelstelling van de Stichting
onder woorden gebracht: Om de cultuurhistorische waarde van dit gebouw beter
tot zijn recht te laten komen werd eind 2007 de stichting “de Kerk in Klooster”
opgericht.
Doel van de stichting is:
Het kerkgebouw een bredere uitstraling te geven en breed toegankelijk te maken
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voor kunst en cultuur.
Daar aan gelijk zal de ontstaansgeschiedenis van Oost Zeeuws Vlaanderen in relatie
met de Cisterciënzer monniken vorm en inhoud worden gegeven.
Twee hoofdpunten uit het werkprogramma van de Stichting vallen direct op:
het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het religieus erfgoed
en het bevorderen van de cultuurparticipatie ofwel het kerkgebouw (weer)
centraal stellen in de beleveniswereld van de bevolking van Kloosterzande, waarbij
de doelgroep kinderen/jongeren niet wordt vergeten.
Concreet betekent een en ander dat de stichting stimulerend werkt aan het
organiseren van publieksgerichte activiteiten zoals: lezingen, exposities, concerten,
boekenmarkt en voorstellingen op deze unieke locatie.
Zie voor activiteiten/concerten en kaartvoorverkoop de infofolder of
evenementenkalender op de website: www.stichtingdekerkinklooster.nl
We besluiten met een korte gedachte, overgenomen uit het boekje
Woorden van geloof, hoop en liefde (uitgave PKN- Utrecht).
Waar twee of drie
Waar twee of drie in uw naam
Geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken,
elkaar de hand toe steken, elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden als bron van leven.
Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven (tekst: Alfred C. Bronswijk)
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Telefoonlijst
Basisschool De Wereldboom
Basting J.
Beek L. v.d.
Blaauwendraat G.
Deijk C.A. van (vanaf febr. 2018)
Dekker-van Cadsand fam.
Drongelen-Meijer H. van
Elshout R. van der
Geloof C. v.
Groenewegen fam.
Hoeven fam. v.d.
Jansen-de Zeeuw J.
Jong de
Karremans J.
Klanderman L.
Leenknecht J. en S.
Maat M.
Mulder J.
Mulder R. en E.
Overduin ds.
Overduin-Suurmond fam.
Proost-in ’t Anker J.
Schepper-Dekker S. De
Tanis M.
Traas J.
Verbrugge M.
Vooren C.J. van
Waterschoot-Karremans H. van
Wisse J.
Wolfert A.

0114-314 079
0114-315 065
0114-681 890
0114-314 093
0032-377 94 428
0114-651 725
06-132 559 05
0114 314 702
0114-381 317
0114-671 570
0114-312 998
0114-681 604
06-339 667 91
06-299 560 44
0114-682 617
0114-672 886
0114-310 547
0114-322 870
0114-690 688
0114-683 360
0114-683 360
0114-321 703
0114-672 315
0114-315 346
0114-690 425
0114-681 819
0114-690 335
06-132 290 02
0114-310 684
0114-671 273
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Protestantse Kerk te Hulst

Protestantse Kerk te Kloosterzande
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