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Meditatie
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te
scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en
de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht
te geven op de aarde.' En zo gebeurde het.
Genesis 1: 14 en 15
Dat betekent dat vanaf het begin van de schepping sprake was van dagen,
seizoenen en jaren. Niet in de eerste plaats is de duur van die afzonderlijke
periodes van belang maar het feit dat God een bepaalde regelmaat schept.
Seizoenen en jaren en dagen en maanden geven ons leven een bepaalde
regelmaat! Je kunt dat pas goed merken als het je aan deze regelmaat
ontbreekt. Bedenk maar eens de gebieden op deze wereld waar er,
vanwege klimaat of ligging ten opzichte van de evenaar, geen of nauwelijks
seizoenen zijn. Dat kun je missen (uit eigen ervaring). Het ontbreekt dan aan
een tijdsbesef dat er een regelmaat is in het wisselen van de seizoenen.
Denk ook eens aan de nachten in het noorden van Scandinavië waar het
bepaalde seizoenen van het jaar 24/7 licht is. Maar ook dichter bij huis kan
het onze pensionado’s overkomen dat met het afscheid nemen van het
arbeidzaam leven ook afscheid genomen wordt van de regelmaat van ’s
morgens naar je werk gaan en ’s avonds weer thuiskomen.
Een mens heeft behoefte aan een bepaalde regelmaat. Dat passen we al toe
vanaf de geboorte; de drie grote R-en (Rust, Regelmaat en Reinheid).
Daarmee is een mens in staat zich op een rustige en evenwichtige manier te
ontwikkelen. Een bedreiging op die ontwikkeling blijkt onze 24-uurs
economie te zijn, met flexibele werktijden, dag- en nachtdiensten, en
weekenddiensten. Waarbij de hoofdzaak niet (meer) draait om de waarde
van de zondag als rustdag maar veel meer rondom het feit dat de dagen niet
meer in verscheidenheid te kennen zijn; alle dagen zijn gelijk geworden. En
dat gegeven gaat tegen de scheppingsorde in!

brengen we perspectief aan in ons leven. Gebrek aan deze orde brengt
mensen in de war, creëert een soort jetlag, het ontbreekt aan rust en timeout, periodes van ontlading en ontspanning. In die omstandigheden raken
mensen burn-out of gestrest en om dat te voorkomen en toch mee te
kunnen blijven doen, hebben mensen toenemend behoefte aan middelen
die de mens schijnbaar in staat stelt non-stop door te gaan. Variërend van
Redbull tot aan stimulerende middelen en xtc! Het is van belang daaraan te
ontkomen en steeds meer jonge mensen krijgen behoefte aan een moment
waarop ze even niet hoeven en moeten. Voor een korte periode zijn mensen
dan netloos of offline en kondigen op social media een time-out aan. App
me niet, mail me niet, bel me niet!
Daarmee keren we terug naar het schikken van onze tijden en het ordenen
van ons bestaan. De agenda krijgt weer betekenis niet om onze dagen vol
te plannen maar om dagen vrij te houden, waarbij we rust en regelmaat
laten weerkeren in ons leven. Uiteindelijk zoals God het bedoeld heeft.
Dag en nacht worden verdeeld, dagen, seizoenen en jaren worden
gerangschikt en van elkaar onderscheiden. Elk deel met een eigen tijd en
eigen betekenis. Niet alles moet morgen klaar zijn, gedaan zijn en gevierd
zijn. Na morgen is er weer een dag, na dit seizoen volgt een nieuw seizoen
en uiteindelijk zal ook na dit jaar weer een nieuw jaar zijn. Met of zonder
ons! Want zo alleen kunnen we herinneren en onze gedachten verbinden
aan wat voorbijging. Zo alleen kunnen we ook dromen en onze fantasie
verbinden aan wat komen gaat; dat is plannen maken en ambities hebben.
Wij kunnen niet tegelijk in het verleden leven en vandaag, net zo min
kunnen wij op de toekomst vooruit lopen. Daarin heeft God scheiding
gemaakt, tussen wat voorbijging en wat komen gaat en het hier en nu. En
zo leven we vandaag, herinneren ons het verleden en dromen over de
toekomst.
God geve u een gezegend nieuw jaar!
Ds. Peter van Bruggen

Onze samenleving is zichtbaar gebaat bij het wisselen van dagen, seizoenen
en jaren. Daarmee geven we orde aan, rangschikken we onze ervaringen en
januari 2020
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Rooster kerkdiensten
Datum Tijd
05-01

Voorganger/bijzonderheden

09.30 Ds. Pouwelse,
koffiedrinken na de dienst

Agenda
Collecte
Attenties, fruit en
bloemen

Datum

Tijd

Wat

Waar

6-1

19.30

P.T. vergadering

Consistorie

9-1

14.45

Seniorenbijeenkomst inloop
vanaf 14.15 uur

Wozoco

09.30 Ds. Van Bruggen, viering
Heilig Avondmaal

Kerkverwarming,
3e coll. Noodhulp

13-1

19.45

GGG

Huijgensstraat 29

19-01

09.30 Ds. Van Bruggen
Doopdienst

Missionair werk

22-1

19.30

Kerkenraadsvergadering

Bij de Koster

30-1

19.30

Bijbelgespreksgroep

Bij de Koster

26-01

09.30 Ds. Van Bruggen

Jeugdwerk JOP

6-2

14.45

Seniorenbijeenkomst inloop
vanaf 14.15 uur

Wozoco

02-02

09.30 Ds. Van Bruggen,
gezinsdienst, koffiedrinken
na de dienst

KiA
Werelddiaconaat

12-01

Bediening Heilige Doop
D.V. zondag 19 januari zal de Heilige Doop bediend worden aan Nina van
Moolenbroek, dochter van Joeri en Harriët van Moolenbroek. We zijn
dankbaar dat we als gemeente getuigen mogen zijn van Gods genade en
onvoorwaardelijke liefde waarvan wij onze kinderen mogen vertellen en het
ze voorleven. Omstandigheden en ontwikkelingen in een gezin kunnen wel
eens onzekerheid met zich mee brengen. De trouw van de Here is vast en
onwrikbaar, dat mogen ouders aan Hem biddend voorleggen in hun liefde
en toewijding tot hun kinderen. Het is een voorrecht dit met elkaar te
mogen beleven en in de gemeente zichtbaar te mogen maken als ouders
hun kinderen ten doop houden. We bidden het gezin en de familie Gods
zegen toe, liefde en wijsheid. In de week voorafgaande aan de doop zal
doopzitting plaats vinden waarbij het doopformulier met de ouders wordt
doorgesproken in aanwezigheid van een ouderling en de predikant.
Ds. Peter van Bruggen
januari 2020
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möge unsere Freundschaft getrübt sein. Der Friede Gottes sei mit uns. Gott
segne Dich und Deine Gemeinde. Dank für Eure Gastfreundschaft und
Geduld. ..Gott segne Euch

Uit de gemeente
Bedankje
Hierbij wil ik iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond, in de
vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes, na mijn
knieoperatie. Het heeft ons goed gedaan.
Ook namens Wim nogmaals bedankt!
Kobi Maranus

Pfarrer Christoff Pfeiffer
(Namens onze gemeente zend ik ook jullie in Westkapelle de beste
zegenwensen. In gedachten is een kerstviering in 1944 en treur over de
ellende en het leed dat vanwege Nazi-Duitsland gekomen is en zo snel het
weer vergeten leek te zijn. Juist daarom ben ik zo dankbaar voor de
zegenwens uit Westkapelle, dat betekent heel veel. Onze vriendschap mag
niet weer onder druk staan. De vrede van God zij met ons en God zegene de
gemeente. Dank voor de vriendschap en het geduld. God zegene u.)

Bericht uit Mülheim
Alles Gute im 2020
Im Namen unserer Gemeinde Moriakerk PG Westkapelle wünschen wir die
Brüder und Schwester in der Evangelischen Kirche Saarn-Broich ein sehr
gesegnetes 2020. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr wieder fruchtbare
Entgegnungen haben möchten und das beide Gemeinden gesegnet werden
mit einer guten Zusammenarbeit. Unsere Partnerschaft geht schon lange
zurück und wir vertrauen dass wir alles Gute von dem Herrn bekommen
möchten.
(In naam van onze gemeente Moriakerk wensen we onze broeders en
zusters in Saarn Broich een gezegend 2020. We hopen in het nieuwe jaar op
vruchtbare samenwerking. Onze partnerrelatie gaat al lang terug en we
vertrouwen dat we alle goeds van de Here ontvangen mogen.)
Grüsse aus Saar Broich
Im Namen unserer Kirchengemeinde sende ich auch Euch nach Westkapelle
die allerbesten Segenswünsche. Ich höre gerade eine Radiosendung über
Weihnachten 1944 und muss viel weinen über das Elend und Leid, das
Deutsche damals ausgelöst haben und wie schnell das vergessen wird in
einer Wohlstandsgesellschaft. Umso dankbarer bin ich für die
Segenswünsche aus Westkapelle. Das bedeutet uns so viel. Nie wieder
januari 2020
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Grüsse von Klaus Hofmann
Die Freundschaft mit unserem Bruder Klaus Hoffmann aus Mülheim der
immer die Geschäftsführung hatte über das Jugendheim in Westkapelle
geht schon lange zurück. Leider ist Klaus aus Gesundheitsrücksichten zurück
getreten. Klaus war eine vertraute Person in Westkapelle und immer
begeistert über unsere Zusammenarbeit und Partnerschaft. Wenn möglich
möchte er gerne im neuen Jahr unsere Gemeinde nochmals persönlich
besuchen. Aus Westkapelle wünschen wir Klaus und seine Frau ein schönes
2020 und danke für alles was realisiert wurde.
(De vriendschap met onze broeder Klaus Hoffmann gaat al lange tijd terug,
zoals wij hem kennen als de contactpersoon voor Jugendheim aan de
Zuidstraat. Helaas heeft Klaus moeten aangeven om gezondheidsredenen
een stapje terug te moeten doen. Met veel inzet en liefde heeft hij het
mogen doen en Klaus hoopt zeker in het nieuwe jaar nog enkele keren
Westkapelle te bezoeken. We wensen Klaus en zijn vrouw een goed 2020
en danken hem voor alles wat tot stand is mogen komen.)
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In memoriam Maarten Pouwelse
Op 15 november 2019 is overleden ons gemeentelid Maarten Pouwelse in
de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde op ’t Hout 13. Een ingrijpend verlies voor
m.n. de kinderen en kleinkinderen omdat hun moeder en oma pas 2½
maand geleden is overleden. Maarten is na zijn schooltijd metselaar
geworden. Na de oorlogsjaren was er een enorme behoefte aan
bouwvakkers. In de oorlog is hij een aantal keren aan de dood ontsnapt. Hij
is op tijd gevlucht voor het bombardement en in Domburg terechtgekomen.
Toch weer snel naar Westkapelle kunnen komen. Later is hij getrouwd. Het
paar kreeg een noodwoning. 90% van het dorp moest herbouwd worden.
Daardoor heeft hij altijd volop werk gehad. Zeker ook thuis met het
verzorgen van zijn ziekelijke vrouw. Hij was een ‘gezelschapsmens’,
opgewekt en blijmoedig van aard. Hij ging geregeld naar zijn ouders. ’s
Zondagsmorgens kwamen alle broers en zussen daar koffiedrinken. Een huis
vol, want hij kwam uit een groot gezin. Dan werd er gezellig bij gepraat en
er werd koffie gedronken en gerookt. De kinderen deden ondertussen in de
keuken spelletjes. Ook thuis deed hij vaak spelletjes met de kinderen. De
tijd die nog overbleef bracht hij in de tuin door of hij ging, ’s morgens in alle
vroegte, een ronde doen langs de zee om te kijken of er wat te jutten viel.
Na zijn pensionering had hij meer tijd. Hij ging dan na het middageten langs
het strand wandelen tot aan: ‘De Drichten’. Daar een poosje praten met een
groepje mannen en dan langs het strand weer terug. Een paar maal per
week. Rond koffietijd was hij weer thuis. Ook richting Domburg hadden veel
van die mannen hun vaste verzamelplek. Een doel in zijn leven was de
kinderen een beter leven te geven dan hijzelf had gehad. Vandaar dat ze
mochten doorleren na de lagere school. Zeker voor een meisje, als zijn
dochter toentertijd, was dat nog niet zo vanzelfsprekend. Hij heeft lang het
huishouden moeten organiseren i.v.m. ziekte van zijn vrouw. Toen de
kinderen het huis uitgingen deed hij alles zelf. Met het ouder worden
kwamen ook problemen als doofheid, lopen ging moeilijk. Het laatste jaar
werd eenzaam omdat zijn vrouw opgenomen moest worden in het
verpleeghuis Mondriaan, later op Krekepad. Toen bleek ook nog dat hij
uitgezaaide botkanker had. Het overlijden van zijn vrouw brak zijn
weerstand. Hij moest zijn laatste week nog opgenomen worden in het
hospice. Hij is gestorven in de overtuiging dat hij zijn vrouw in het Koninkrijk
der hemelen zal weerzien. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 20 nov.
2019 na een afscheidsdienst in ‘Bij de Koster’, geleid door ds. Van Bruggen.
januari 2020
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De kerkenraad wenst de kinderen en kleinkinderen en verdere familie toe
dat ze net als hun vader weten dat God met hen is, zoals in Palm 23
geschreven staat: Want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf vertroosten mij.
Ad van Sighem

In memoriam Adrie Lous
Op zaterdag 14 december is, op de leeftijd van 69 jaar, ons gemeentelid
Adrie Lous plotseling overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw Janny op
de Beatrixstraat 29 in zijn zelfgebouwde huis. 14 jaar geleden kreeg hij al te
horen dat hij prostaatkanker had en nadat hij daarvoor behandeld was, ging
het lange tijd goed. Maar in 2019 kreeg hij weer klachten en werd weer een
chemo-behandeling gestart. Helaas kwam zaterdagmiddag het droeve
bericht van zijn plotselinge overlijden.
In de rouwadvertentie stond: “Je was een klusser. Is iets kapot, dan
repareert de klusser het. Of hij vervangt het. Wij zijn kapot. En niet te
repareren. Omdat jij niet te vervangen bent.”
Adrie ging naar de ambachtsschool om voor timmerman te leren. Nadat hij
van school kwam is hij begonnen bij een aannemer op het dorp, daarna is
hij nog werkzaam geweest in Oost-Souburg en Vlissingen. Hij ontwierp en
bouwde eigenhandig zijn huis, waarvoor hij zelfs onbetaald verlof opnam.
Toen de kinderen het huis uitgingen en zelf een woning betrokken was hij
soms al bezig voordat de sleutels overhandigd waren.
Ook zijn volkstuin was z’n lust en z’n leven, vooral toen hij op latere leeftijd
werd afgekeurd omdat hij rugklachten kreeg.
Hij zong graag en had een mooie baritonstem, met veel plezier ging hij naar
de repetities in Gapinge van het mannenensemble Lezzom. Op donderdag
19 december was er een herdenkingsdienst in de kerk in
Oost-Souburg “De Open Haven“. Adrie ging hier altijd naar de kerk omdat
Janny daar organiste is en hij zich nauw verbonden voelde met de kerkelijke
gemeente daar. Na afloop van de dienst is Adrie begraven op de
begraafplaats bij de toren.
We wensen Janny en de kinderen Riaan en Angela, Andries, Hanneke en
Dennis en de kleinkinderen Gods bijstand toe voor de komende tijd.
Adri Kleinepier
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Uit de pastorie

Onze zieken
In de afgelopen periode waren enkele van onze gemeenteleden in het
ziekenhuis, op nog redelijk jonge leeftijd en al op hoge leeftijd gekomen.
Gelukkig was er ook weer gelegenheid te herstellen en konden enkelen
weer terug naar huis. Daar wacht dan weer een poosje rust en kalm aan
doen. Tegelijk zijn we ons bewust van enkele ernstig zieken in onze
gemeente en daarmee in ons dorp. Voor hen geldt niet zonder meer dat
genezing mogelijk is en zij houden rekening met tegenslag en moeilijke
tijden. We wensen hen toe dat de Here God er niet bij zal ontbreken en Hij
- soms door anderen - van Zijn liefde en nabijheid laat ervaren. Om ook bij
ernstige zorgen toch elkaar en God vast te houden. We bidden kracht toe
en zegen bij de weg die daarin gegaan moet worden.

Overleden
Evenals in het vorige Baken ontbreken ook dit keer in memoriams niet.
Opnieuw kwamen ons het overlijden van gemeenteleden en dorpsgenoten
ter ore. Gelukkig zijn we binnen Westkapelle erg op elkaar betrokken en
storen we ons niet aan kerkmuren en kerkgrenzen. We zien naar elkaar om
in rouw en gemis; en daar zijn we samen sterk in. We bidden de
nabestaanden Gods troost en kracht toe.

Weer met ons vijven
In de laatste week van het afgelopen jaar werden de twee broertjes voor
langere tijd elders ondergebracht. Zij waren voor een aantal maanden
pastoriebewoners en deelden in het gemeenteleven. Dat was een unieke
ervaring waarvan ze zich waarschijnlijk op latere leeftijd nog maar weinig
zullen herinneren. We waren voor een korte periode (opnieuw) betrokken
op de complexe en soms tegenstrijdige hulpverlening onder jongeren en
maakten van dichtbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
jeugdzorg mee. Wat ook van Den Haag op korte termijn besloten wordt, de
nodige doorwerking in het werkveld zal nog best even op zich laten
wachten. We wensen sterkte aan allen die op welke wijze ook te maken
hebben met deze tak van hulpverlening.

Kerstgroet en Nieuwjaarswens
Op de pastorie werden we blij verrast met de stroom van kaarten en wensen
bij de afgelopen feestdagen. Zelfs werd niet geaarzeld ook wat lekkers af te
geven bij de pastorie, mailtjes te sturen en digitale kaarten te zenden. Op
heel veel manieren heeft de gemeente laten ervaren hoe met de
pastoriebewoners wordt meegeleefd en aan hen wordt gedacht. We zijn er
erg dankbaar voor en het maakt het wonen en werken in Westkapelle tot
een feest. Namens ons vijven wensen we een zeer gezegend nieuw jaar met
gezondheid en voorspoed. Bovendien kracht om de dagen te nemen zoals
ze komen. We hopen samen op vele vruchtbare ontmoetingen en
opbouwende gesprekken. Dat we veel van Gods zegen en liefde zullen
mogen ervaren.
Met groet,
familie Van Bruggen

Winterstop
Na drie weken winterstop beginnen we in de week van zondag 5 januari met
het kringwerk; waaronder de catechese, gesprekskringen en de Bijbelkring.
We proberen elkaar op de hoogte te houden. In 2019 hebben we een aantal
waardevolle en gezellige ontmoetingen gehad en we hopen ook in 2020 nog
regelmatig bij elkaar te zijn voor het geloofsgesprek binnen alle leeftijden.
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van woensdag 20
november 2019

Uit de kerkenraad
Aandacht voor elkaar
‘En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen
gesproken was over dit kind’. Dat staat in het evangelie naar Lucas. Ze
hebben een kleine baby gezien. Nog maar enkele uren oud. Daarvoor echter
was een engel hen komen vertellen dat die baby geboren was en in een
voederbak in de stal lag. Die stal kenden ze, daar waren ze kind aan huis met
hun dieren. Daarna een geweldige hemelse legermacht van engelen die
Gods lof zongen. Dat en de geboorte van Jezus maakte al zo’n indruk op de
herders dat ze niet meer over Hem konden zwijgen. Zijn levensloop en einde
aan het kruis op Golgotha, versterkte die indruk des te meer. De opstanding
en uitstorting van de heilige Geest gaf mensen de durf en de woorden in de
mond om met anderen over Hem te praten. U hebt uw leven lang de
verhalen over Hem gehoord. Raken die verhalen u nog na zoveel jaar
aanhoren ervan in de kerk of op de zondagschool? Dan bent u de man of de
vrouw die we zoeken! Wordt bezoekvrijwilliger/ster. Schenk aandacht aan
een ander. Luister naar verhalen van alleenstaande mensen, maar ook
echtparen, boven 75 jaar en houdt het gesprek op gang. Een luisterend oor
is goud waard. Zeker voor hen die weinig aanloop hebben of aandacht
krijgen. Die groep wordt steeds groter omdat de geboortegolf van na de
oorlog nu op deze leeftijd komt. Degenen die dat nu doen hebben dringend
helpsters of helpers nodig. Saai werk? O neen! Sommige mensen kunnen
boeiend vertellen en je steekt er veel van op. Dat geeft voldoening en wordt
gewaardeerd. Ondervindt het zelf. Draag uw geloof uit. Dan bent u net als
de herders uit het kerstverhaal. We vragen niet om elke week iemand te
bezoeken, maar begin met eenmaal in de maand een uurtje en al doende
zo vaak als u leuk vindt. We vragen ook niet om uit de Bijbel te lezen (dat
mag op verzoek natuurlijk wel) of te bidden, maar om aandacht voor elkaar
te hebben. Daardoor vormen we toch de kerk van Jezus Christus. Graag
opgave voor eind januari 2020 bij: Ad van Sighem, d’ Arke 9, tel. 571504 of
bij één van de ouderlingen.

Opening.
Ds. Van Bruggen opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit I
Thessalonicenzen 4. In dit hoofdstuk wordt een verband gelegd tussen
Eeuwigheidszondag en Advent. Daarna zingen we NLB 769: 1 en 6 en gaat
ds. Van Bruggen voor in gebed.
Notulen van de kerkenraadsvergadering 25 september 2019.
Agendapunt 6g – Moet ds. Van Bruggen beschikbaar zijn om voorzitter van
het clusterteam te zijn? Volgens ds. Van Bruggen moet je je als dominee
beschikbaar stellen voor bovengemeentelijke functies.
De notulen van de vorige vergadering worden onder dank aan de opsteller
ongewijzigd vastgesteld en ondertekend
Actielijst kerkenraadsvergadering 25 september 2019.
De actielijst behorende bij de vergadering van 25 september wordt
doorgenomen en waar nodig aangepast. Afscheid van diaken Ina Stroovan Breda.
Ds. Van Bruggen bedankt Ina nogmaals voor haar inzet gedurende de
afgelopen jaren. Ina zal overigens tot haar verhuizing nog regelmatig
meehelpen met diaconale activiteiten. Na de koffie met traktatie, verlaat
Ina de vergadering.
Rapportages/ verslagen/ mededelingen
a. Predikant. Er zijn momenteel veel zieken binnen de gemeente en er zijn
de laatste tijd veel mensen overleden. Ds. Van Bruggen is blij met
suggesties vanuit de gemeente voor bezoeken e.d., maar gelet op de grote
hoeveelheid nog te brengen bezoeken is er wel een wachtlijst.
- Ds. Van Bruggen heeft aan de classispredikant laten weten dat hij
verzoeken voor het aanvaarden van bovengemeentelijk werk altijd in
overleg met de kerkenraad zal bekijken.
b. Pastoraal team.
De binnen het PT voorgestelde gang van zaken tijdens Eeuwigheidszondag
is door het Moderamen bij nader inzien aangepast. De Eeuwigheidszondag
was ook onderwerp van gesprek tijdens de vergadering van de

Hartelijk dank, Ad van Sighem
januari 2020
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Werkgemeenschap Walcheren. Men gaat op verschillende manieren om
met het vermelden van namen van overledenen in o.a. het kerkblad. De
kerkdienst van 24 november zal hier tijdens een van de volgende
kerkenraadsvergaderingen worden geëvalueerd.
c. Diaconie. Verslag diaconievergadering d.d. 28 oktober 2019. Begroting
2020 College van Diakenen PKN Westkapelle.
Gevraagd wordt om de begroting van vorig jaar toe te voegen. Dit blijkt
wel verplicht te zijn. Probleem is dat er momenteel wordt gewerkt met
een nieuw systeem waar de begroting van een eerder jaar niet in staat. De
beoordeling van de jaarrekening 2018 door CCBB Delta werd aanvankelijk
niet goedgekeurd maar na overleg met het CCBB is dat alsnog gebeurd.
d. College van kerkrentmeesters. Verslag vergadering. 8 november 2019.
De oproep voor vrijwilligers t.b.v. het leggen van kabels voor KerkTv volgt
nog.
- Begroting Protestantse Gemeente Westkapelle voor 2020.
Er worden meer inkomsten verwacht via collectes en Kerkbalans. Voor het
onderhoud van de kerkelijke gebouwen is meer begroot (i.v.m. het
voegwerk). De kerkenraad gaat akkoord met de begroting voor 2020.
e. Classis Delta. Impressieverslag classisvergadering 16 september 2019.
Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
f. Werkgemeenschap Walcheren.
Dit blijft een agendapunt voor zover er iets te melden valt.
g. Clusterteam N.W. Walcheren.
Verslag clusterteamvergadering 18 september 2019.
Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Verslag vergadering clusterraad d.d. 6 november 2019.
Bij deze vergadering was ook Jack de Koster aanwezig. Zijn verslag volgt
nog. Centrale vraag was: wat is je visie, je doel, wat wil je bereiken.
Westkapelle heeft geen grote noden. Andere gemeenten kampen o.a. met
een begrotingstekort. Wat zou Westkapelle binnen nu en 4 jaar kunnen
doen voor buurgemeenten met tekorten. Het is geen beleid meer om
kerkelijke gemeenten samen te voegen. Men wil juist in elke kern een
gemeente behouden. Samenwerking komt ervoor in de plaats. Er moet
een visie worden opgesteld, dit komt weer terug in de kerkenraden. Op 28
januari 2020 is er weer een clusterteamvergadering; Wim zal ons op de
hoogte houden.

januari 2020
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Voorstellen en mededelingen van het moderamen.
- Vergaderrooster kerkenraad en moderamen 2020.
De kerkenraad gaat akkoord met dit schema.
- Preekrooster 2020.
Er wordt bekeken of het aantal jeugddiensten nog moet worden
aangepast.
Erediensten.
Geen opmerkingen.
Rondvraag
Datum volgende vergadering
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag
22 januari 2020 en de hieraan voorafgaande vergadering van het
moderamen wordt gehouden op woensdag 15 januari 2020.
Sluiting.
Ds. Van Bruggen sluit de vergadering met een gebed.
Ria Willemse-Kaland
Notulist

Legaat
Tot onze grote vreugde kunnen we u mededelen dat er aan onze gemeente
door een gemeentelid een legaat is toegekend ter waarde van € 93.108. We
zijn zeer dankbaar dat gemeenteleden ook op deze manier onze kerk
financieel ondersteunen.
We kunnen nu een aantal grote onderhoudswerkzaamheden, zoals het
herstellen van het voegwerk en reparaties/vervanging van de dakgoten
laten uitvoeren zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor onze financiële
positie. Deze werkzaamheden staan dit jaar gepland.
De kerkrentmeesters
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Verantwoording collecten november 2019
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)
Deze bracht in november op:
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie
en is daarnaar overgemaakt.

€ 962,09
€ 320,70

Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) november 2019
17-11 Kerkverwarming
25-11 Pastoraat eigen gemeente onderhoud gebouwen
28-11 Dankdag voor de kerk
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

€ 211,80
€ 291,89
€ 934,00

Collectedoelen in januari 2020
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)
- 5 januari
Attenties, fruit en bloemen
- 12 januari
Kerkverwarming
- 19 januari
Missionair werk
Nederland - Een goed verhaal
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een
goed verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel
ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de
dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op
andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse
Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden
andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen,
bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee
voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en
buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.
januari 2020
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- 26 januari
Jeugdwerk JOP
Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen
kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren
als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in
heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en
sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een
Bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire
rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen:
Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee
zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen
én buiten de kerk.
- 2 Februari

Werelddiaconaat

Verantwoording diaconale collectes november 2019
3 november
Zending
€ 462,62
(inclusief de bussen uit de kerk)
10 november Binnenlands diaconaat
€ 165,70
27 november Voedselbank
€ 265,30

Potgrondactie Plant een Bijbel 2020 – Bijbels voor
vervolgde christenen
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert ook dit jaar de
potgrondactie Plant een Bijbel. Hiermee wil HVC christenen in vervolging
en armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van
onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar Bijbels om te
verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims.
De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan, Irak, Noord-Korea en China.
Voor elke twee zakken potgrond die worden verkocht, verspreidt HVC een
Bijbel in één van bovenstaande landen.
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U kunt t/m 29 februari a.s. potgrond bestellen via www.planteenbijbel.nl
en op D.V. zaterdag 21 maart 2020 (van 10.00-14.00 uur) afhalen bij de
familie Hoogesteger, Bazienstraat 9.
Geen potgrond nodig, maar wel een Bijbel geven? Doneren kan ook via
www.planteenbijbel.nl.
De Diaconie wil graag meewerken om deze actie tot een succes te maken.
Helpt u ook weer mee?
Eén zak universele potgrond (voor binnen en buiten) van 40 liter kost €
4,50 en u kunt uw bestelling doorgeven d.m.v. de flyer die achterin de
kerk ligt, telefonisch (bij Kobi: 0118-571544 of Wilma: 06-42827537) of
via de mail: dehoogjes@zeelandnet.nl of spreek ons gewoon even aan!
Voor vragen over deze actie kunt u ook bij Kobi of Wilma terecht.

Project van A naar B, ‘Een bus voor Zuid-Afrika’
Lieve mensen,
Om te beginnen willen we jullie hartelijk bedanken voor de enthousiaste
manier waarop jullie aan de slag zijn gegaan met jullie talenten. Wat zijn er
veel verschillende dingen gedaan: geknutseld, gebakken, gehandwerkt,
geschilderd, te veel om op te noemen. Het was voor de diakenen ook best
spannend hoe er gereageerd zou worden, ook op de snert en
pannenkoekenavond. Maar wat hebben er veel mensen meegegeten. Het
is een prachtige en gezellige avond geworden.
Met z’n allen hebben jullie er een groot succes van gemaakt. Dat komt tot
uitdrukking in de opbrengst van de actie.
We kunnen een prachtig bedrag overmaken voor de bus bestemd voor de
Nederduits Gereformeerde St. Stephens kerk in Kaapstad.
De totale opbrengst is namelijk geworden € 6.891,51.
Nogmaals heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
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Voorbeelden van Gods grote wijsheid
In de komende maanden zal regelmatig een stukje verschijnen in Het Baken
over dieren die in het land Kanaän leven. Dat land is in het noorden
begrensd door een bergketen. Denk maar aan de Golan- en Libanonhoogte, in het oosten door de rivier de Jordaan en door een grote
zandwoestijn. In het zuiden door een onherbergzaam gebied, de Negev
woestijn. Een land van rotsen en spelonken. Af en toe is er dan een grote
oase. Denk aan Hebron en Bersjeba. In het westen is dan de Middellandse
zee. Het land was vroeger ontzettend vruchtbaar, tot de Turken alle bomen
hebben weggekapt. Nu is het zich weer aardig aan het herstellen, dankzij
grote irrigatieprojecten. In dat stukje natuur hebben dieren een andere
ontwikkeling meegemaakt dan elders in de wereld. U leest hier dit jaar
regelmatig een stukje over. Deze stukjes zijn gehaald uit het tijdschrift ‘Met
open Bijbel’ van de gemeenschap ‘Broeders in Christus’ uit Amersfoort. Ze
mogen onveranderd gepubliceerd worden met bronvermelding. Dat doe ik
dus bij dezen. Voor degenen die zo’n tijdschrift eens willen inzien, kunnen
ze bij mij terecht of via de website: info@broedersinchristus.nl kijken. Een
abonnement is gratis, mits een bijdrage wordt gegeven voor de
verzendkosten.
Ad van Sighem

Deze maand in Voorbeelden van Gods grote wijsheid:
De Inktvis
In zijn wijsheid heeft God de Schepper aan een aantal dieren
verdedigingsmechanismen gegeven. Eén van de voornaamste voorbeelden
hiervan is de inktvis - een uniek soort maritiem weekdier. Anders dan vele
weekdieren bezit hij geen uitwendige schaal, maar een stijve interne
structuur, een poreus bot onder de huid aan de bovenzijde van het lichaam.
Soms zien wij na ruw weer zulke botten op het strand. Zij worden ook als
bron van calcium voor kooivogels gebruikt (zeeschuim). Bijzonder is het feit
dat inktvissen drie harten bezitten: twee om bloed naar de kieuwen te
pompen, en een derde voor de andere lichaamsdelen. Nog merkwaardiger
is hoe zij hun huidskleur kunnen veranderen, om razendsnel in hun
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achtergrond op te gaan en vervolgens weer zichtbaar te worden. Dat komt
door hun huidopbouw, die pigmentlagen heeft van geel, rood en oranje, of
bruin en zwart. Die worden zichtbaar of onzichtbaar gemaakt door spieren
aan hun buitenkant, die direct door de hersenen aangestuurd worden.
Andere spieren gebruiken zij om hun huidoppervlak van glad in puntig te
veranderen, om bijvoorbeeld rotsen na te bootsen. Met zulk bijzonder
gereedschap zijn inktvissen in staat snel in elke achtergrond op te gaan,
zonder zichtbaar te worden. Toch zijn hun vaardigheden nog veel
complexer! Wanneer zij voor roofdieren vluchten, produceren zij patronen
van donkere golven die zij over hun lichaam laten lopen. Dat maakt het voor
de achtervolger heel moeilijk te ontdekken waar zijn prooi is, of hoe snel die
gaat. Inktvissen bezitten bovendien een aantal reflecterende platen, die
voor metallieke kleuren zorgen. Die gebruiken zij om andere inktvissen
gecodeerde boodschappen te sturen, terwijl ze volledig gecamoufleerd
blijven. Zodoende kunnen zij elkaar voor naderende roofdieren
waarschuwen zonder dat ze hun schuilplaats verraden. Als wij deze dieren
aanschouwen, dan moeten wij toegeven dat hun uitrusting alleen het werk
van een veel grotere Intelligentie kan zijn. De inktvis is maar één uit vele
voorbeelden van bijzondere schepselen, die God heeft gemaakt. Psalm
107:23-24.

Activiteiten
NIEUW ZWO-PROJECT: DE DELTA VOOR INDONESIE
Een bijzondere samenwerking! Zo mogen
we ‘Delta voor Indonesië’ wel noemen.
Ruim vijftig gemeenten uit de ringen
ZeeuwsVlaanderen,
De
Bevelanden,
Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen,
Goeree-Overflakkee/VoornePutten/Rozenburg en Hoeksche Waard
zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië, met
ingang van 1 januari 2020. Ook onze gemeente doet mee!
De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar?
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met
Indonesiërs hebben, is dat ze beiden eilandbewoners zijn! Hoewel
Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst
17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms
ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden bekend met visserij en
vruchtbare landbouwgronden.
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt, is de
geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar
OostIndië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en
veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de
Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op
te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid
ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend
Nederlands spreken!
De Delta steunt een aantal projecten in Indonesië, waarvoor we de
komende tijd/jaren weer in actie komen! In (één van) de komende Bakens
zullen we u verder informeren over het project.
De ZWO(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)commissie: Marieke de Visser, Berra de Witte, Jan Maljaars,
Nellie Dominicus en Nella van Sluijs.

januari 2020

22

’H

ET

BAKEN

’

23

Maandsluitingen 2020 in de Wozoco
Ook dit jaar wordt maandelijks een bijeenkomst houden in de Zif-ruimte
van de Wozoco, Krekepad 37 te Westkapelle.
De eerste bijeenkomst in 2020 is op donderdag 9 januari en daarna wordt
het elke keer de eerste donderdag van de maand.
De maandsluiting is van 14.45 tot 16.15 uur, inloop vanaf 14.15. We
drinken dan eerst een kopje koffie of thee en daarna heeft dominee Van
Bruggen de leiding.
In de pauze drinken we nog een sapje en daarbij een zoutje. Daarna zingen
we nog enkele keuzeliederen onder begeleiding van een organist die deze
middag aanwezig is.
Wilt u opgehaald en of thuisgebracht worden, neem dan contact op met
Marja 06-30173436.
U bent allen van harte welkom!

Nieuwjaar
De teller tikt een jaar vooruit.
Mijn klok draait mee, hij neemt seconden
als teleenheid. Wij zijn verbonden
met God die jaar na jaar omsluit.
Wij komen dichter bij de dag,
dat alles wat er op de aarde
geschonden is, met nieuwe waarde
bekleed wordt. Blij is onze lach.
Het nieuwe jaar komt op Gods tijd,
zoals altijd een jaar des Heren.
Vertrouwen moeten wij steeds leren
in al onze onzekerheid.

Data maandsluitingen 2020
9 januari
6 februari
5 maart
2 april Viering Heilig Avondmaal
7 mei 4 juni
2 juli
6 augustus
3 september
1 oktober 5 november
vrijdag 18 december Kerstviering

januari 2020

Kinderrubriek

Gods Woord bemoedigt. En vandaar
wensen wij jou veel heil en zegen
voor elke dag, op al je wegen.
Proficiat! Zalig Nieuwjaar!
Arjan Minnema
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen
Als U een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis
is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat U het juiste adres niet weet.
We helpen U daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen
van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet U ook nog het
kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan zal vermelding
daarvan zeker op prijs gesteld worden, maar nodig is het niet. Wel graag
namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam
erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de
naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.
De adressen zijn:
SVRZ Het Krekepad
SVRZ Waterwel
SVRZ Simnia, zorgcentrum
SVRZ De Brouwerij
SVRZ Ter Poorteweg
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes
Emergis
SVRZ ’t Gasthuis
Verpleegcentrum Buitenrust
Zorgcentrum Eben-Haëzer
Hof Mondriaan
Hof ’t Seijs
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee
Erasmus Medisch Centrum
Sophia Kinderziekenhuis
Oogziekenhuis Rotterdam
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
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Krekepad 1 of 3
Agathastraat 26
Simniapad 1
Tulpstraat 4
Ter Poorteweg 29
Koudekerkseweg 88
Vredehoflaan 370
’s Gravenpolderseweg 114
Oostmolenweg 101
Noordpoortplein 2
Buitenruststraat 221
Briandlaan 2
Vrijlandstraat 28
Griffioenstraat 40
Sandenburghlaan 2
Koning Gustaafweg 2
Dr. Molewaterplein 40
Dr. Molewaterplein 40
Schiedamse Vest 180
Wilrijkstraat 10

4361 JJ Westkapelle
4363 BD Aagtekerke
4357 HJ Domburg
4371 EB Koudekerke
4371 RM Koudekerke
4382 EE Vlissingen
4382 CJ Vlissingen
4462 RB Goes
4481 PM Kloetinge
4331 RN Middelburg
4337 EP Middelburg
4334 GP Middelburg
4337 EE Middelburg
4334 BK Middelburg
4351 RL Veere
4301 NP Zierikzee
3015 GD Rotterdam
3015 GD Rotterdam
3011 BH Rotterdam
2650 Edegem (België)
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