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Meditatie
Lezen Jesaja 9;1-6
Een schitterend licht…
Meer dan anders is de wereld vervuld van verlangen naar verlossing en
verlichting. We denken dan onmiddellijk aan de gevolgen van het
Coronavirus. Hoe bijzonder is het dat juist rond de kerstdagen de grote
farmaceutische industrieën over elkaar heen buitelen in het vrijgeven van
het vaccin. Ik vraag me af of daarmee dit jaar niet nog meer dan anders de
kribbe voorbij gelopen gaat worden in de run op het vaccin. Verlangen
naar verlossing richt zich hoopvol op de ontwikkelaars van het vaccin; een
nieuwe invulling van kerst! Heel wat kerstliederen kunnen eenvoudig
worden aangepast en geschikt gemaakt voor de komst van het vaccin.
Denk maar eens aan het lied; “Op u mijn Heiland blijf ik hopen.”
Zal advent en kerst dit jaar anders zijn? In vele opzichten wel, daar kunnen
we niet omheen. Het zal voor de kerken nog lastiger worden de boodschap
van kerst onder de mensen te brengen; tenminste als we daarmee verder
willen gaan dan de kerstlampjes en warme chocolademelk. In een wereld
waarin hoop zich beperkt tot zoiets tijdelijks als het vaccin is het lastig te
verwijzen naar het eeuwigheidsbelang. De betrekkelijkheid van het vaccin
en de slagingskans maakt de toekomst blijvend onzeker. Zoals de experts
en politici verkondigen hebben wij ook in de aankomende zomer nog
steeds niet het oude normaal terug.
De kerstboodschap ziet het resultaat van verlossing echter niet als een
terugkeer naar het oude normaal. Met de komst van Christus is 2000 jaar
geleden de toenmalige crisis niet beslecht in het herstel van het oude doen
en laten van de mensen. Jezus bracht vernieuwing tot stand en eist die
vernieuwing ook hier en nu. Het verlangen naar het oude normaal is een
verzet tegen de komst van Hem die daar nu juist een einde aan heeft
gemaakt! En we weten hoe groot het verzet tegen Hem was en is!
Zijn we bereid om in die vernieuwing mee te gaan, ook als dat betekent
dat we ons oude normaal voorgoed vaarwel zeggen?
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Natuurlijk gaat dit niet over handen geven en de 1 1/2 meter samenleving.
Laten we hopen en bidden dat we eenmaal weer van elkaars nabijheid
mogen genieten. Maar het betreft in alle ernst bepaalde elementen van
ons leven - dat zijn woorden, daden en gedachten - achter ons laten en ons
met advent gaan opmaken voor een nieuw normaal. Verlossing en redding
hebben wij van het Christuskind te verwachten en niet van een vaccin. Van
dat laatste mogen wij in alle wijsheid en dankbaarheid delen, maar laat
kerst vooral heenwijzen naar Hem die volkomen zalig maakt en die ons
doet verstaan dat met Zijn komst in deze wereld het oude nooit meer
terug zal keren.
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!
Ds. Peter van Bruggen
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Rooster kerkdiensten
Datum Tijd

Voorganger/bijzonderheden Collecte

06-12 09.30 Ds. Van Bruggen,
2e Advent
13-12 09.30 Ds. Wouters,
3e Advent
20-12 09.30 Ds. Van Bruggen,
4e Advent
24-12 20.00 Ds. Van Bruggen,
Kerstavonddienst
m.m.v. Peter Slabber
25-12 09.30 Ds. Van Bruggen,
1e Kerst,
m.m.v. Maartje Hoogesteger
en Anneke van Wijk
27-12 09.30 Kand. Janse
31-12 19.00 Ds. Van Bruggen,
Oudejaarsdienst
03-01 09.30 Ds. Van Bruggen,
koffiedrinken na de dienst
10-01 09.30 Kand. Janse
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Kerk in Actie
Kinderen in de knel
Kerkverwarming
Collecte Missionair werk
Kerk in Actie
Kinderen in de knel
Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Attenties, fruit en
bloemen
Kerkverwarming
Attenties, fruit en
bloemen
Kerkverwarming
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Agenda
Datum
02-12

Tijd
10.00

09-12
11-12
16-12
18-12

10.00
19.30
10.00
14.45

23-12

15.00

December 2020

Wat
Kunstkijkmorgen / inloopuur;
Zie info bij ‘Uit de Pastorie’
Kunstkijkmorgen / inloopuur
Knutselclub
Kunstkijkmorgen / inloopuur
Seniorenbijeenkomst Wozoco;
Zie info bij ‘Activiteiten’
Kerstmiddag TV;
Zie info bij ‘Activiteiten’

Waar
Moriakerk
Moriakerk
Bij de Koster
Moriakerk
Thuis
Thuis

6

Uit de gemeente
Bedankjes
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en attenties ter
gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk.
Jôôp en Dina Verhulst
=============================================================
We willen iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaartjes en bloemen
die we gekregen hebben bij ons 40-jarig huwelijk.
Het werd hierdoor voor ons een feestelijke dag.
Maja en Maarten Peene
=============================================================
Wij bedanken iedereen hartelijk die ons voor ons 60-jarig huwelijk op 18
november heeft verrast met een mooie kaart, bloemen of andere attentie.
We zijn er erg van onder de indruk!
Jaap en Anneke Hengst-Oosthoek
=============================================================
Hartelijk dank voor alle kaarten en attenties voor ons 60-jarig huwelijk.
André en Nele Toutenhoofd

ET

’H

’

BAKEN

7

In Memoriam Adriaan Minderhoud
Op 25 oktober 2020 is overleden ons gemeentelid Adriaan Minderhoud.
Hij mocht bijna 80 jaar oud worden. Hij woonde samen met zijn vrouw op
Koestraat 47. Op 7-2-1964 zijn zij in het huwelijk getreden. Uit hun
huwelijk kwamen drie kinderen voort, waarvan het eerste helaas levenloos
geboren is. Na het voltooien van de lagere school kon hij werk vinden als
uitventer van melk in de melkhandel van tante Betje. Daardoor werd hij
een bekende verschijning in ons dorp. Toen de melkhandel weggesaneerd
werd, kon hij bij bakker Van Sighem gaan werken. Werk waarbij veel getild
en gebukt moest worden. Dat werk heeft hij toch 30 jaar volgehouden. Op
49-jarige leeftijd echter werd dat werk te veel voor zijn rug. Er ontstond
een steeds pijnlijker hernia. Op 56-jarige leeftijd is hem heel veel
overkomen. Eerst problemen met de gal, waardoor die uiteindelijk
verwijderd moest worden. Daarna een hartinfarct gevolgd door een
hartstilstand. Dat alles betekende tevens het einde van zijn werkzaam
leven. De galafvoerweg ging later verkleven. Hij hield vocht vast vanwege
hartproblemen. Dat leidde weer tot vochtophopingen. De nieren konden
het vele vocht wat ze te verwerken kregen niet aan. Zijn interesse en
eetlust gingen weg. Hij werd zwak en kon niet goed meer naar de
slaapkamer op de eerste verdieping om te slapen. Een traplift bracht enige
verlichting. Het leven werd wel steeds moeilijker. Met hulp van zijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen en diverse hulpdiensten kon hij toch thuis blijven
wonen. Een hartfalen is hem fataal geworden.
Heel zijn leven is er nooit een klacht over zijn lippen gekomen over
datgene wat hem overkwam. Op 29 oktober jl. is hij, na een korte
afscheidsdienst vanuit het gebouw ‘Bij de koster’ o.l.v. ds. L.P.J. van
Bruggen, op de begraafplaats ter aarde besteld. We wensen de
nabestaanden toe dat zij zich door God gesterkt en getroost mogen weten.
Ad van Sighem
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Uit de pastorie
Onze zieken
Onze gedachten gaan uit naar de gemeenteleden voor wie kerst een
viering wordt met een donker randje. Thuis verblijven verschillende
mensen die “uitbehandeld” zijn. In onze samenleving zegt dat genoeg, de
toekomst is onzeker en het lichaam wordt kwetsbaar. Op die manier zal
het aanstaande kerstfeest wellicht de laatste zijn! Toch is het woord
“uitbehandeld” een contradictie (tegenspraak) voor wie geloof heeft (Als
een mosterdzaad zo klein maar toch!). Bij Christus krijg je nooit te
verstaan: Uitbehandeld! Hij geeft ons niet op, blijft met ons bezig zelfs als
mensenhanden machteloos worden. We wensen de uitbehandelden de
handen van de Here Jezus toe. Om bij Hem te schuilen als het moeilijk
wordt.
Dankbaar zijn we met onze gemeenteleden die nog lang niet uitbehandeld
waren; zij die succesvol naar het ziekenhuis zijn geweest en vandaar weer
hersteld zijn teruggekeerd. Soms blijft behandeling nog wel nodig maar
voor wie er baat bij heeft is dat niet zwaar. We bidden kracht toe en
geduld om de weg van genezing verder te mogen gaan.

Overleden
Geschokt waren wij allen bij het bericht dat Jan Rinkema plotseling was
overleden op de leeftijd van 64 jaar aan de gevolgen van hartfalen. We
kennen Jan zowel op het dorp als in de kerk waar hij graag onder het
Woord kwam. Zijn leven was getekend door de gevolgen van een ongeval
in zijn jeugd hetwelk hem nooit gehinderd heeft ten volle gebruik te
maken van wat hij kon; daarin was hij dienstbaar en behulpzaam. We
leven mee met Hannie de Pagter aan wie hij liefdevol verbonden was en
met wie hij nog zoveel mooie plannen had. Wij bidden Hannie toe de
kracht te mogen behouden die nodig is dit verlies te dragen nu zij haar
lieve Jan zo plots heeft moeten afstaan. Jan werd in besloten kring
begraven op dinsdag 24 november vanuit de dorpskerk in Sint Laurens.
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Gedachteniszondag
Op 22 november werden in het midden van de gemeente de namen
genoemd van hen die ons in het sterven zijn voorgegaan. Meer dan anders
bevatte de lijst de namen van hen die nog jong waren en voor wie nog
zoveel dromen en ambities waren en de namen van de ouden en zeer
ouden die het leven vol gedragen hebben. Ernstig was de oproep jezelf te
realiseren dat geen mens is uitgesloten van de lijst met namen, volgend
jaar of ergens in de verre toekomst. Geen mens leeft alleen en sterft
alleen; wie het ook is, Christus is in de dood elke mens gewillig en liefdevol
nabij en bereidt ons de eeuwigheid.

KerktvKunstKijken (KKK)
Op woensdagmorgen maken we gebruik van het kerkgebouw voor een
inloop en gezellig samenzijn. We kijken naar kunst, bedenken wat de
kunstenaar ermee bedoeld kan hebben en wat we er zelf in zien. Het
prikkelt onze gedachten en geeft nieuwe impuls aan ons geloof. We
nemen de RIVM-maatregelen in acht!! Tot nu toe zitten we met ongeveer
10 -15 personen en thuis kijken nog eens 15 (aansluitingen) mee. We
keken onder meer naar Rembrandt, van Gogh, Michelangelo en ik denk
alvast na over sculpturen (beelden) en Glas-in-Lood. Mogelijk onderzoeken
we of we naast kijken ook enkele fragmenten kunnen beluisteren (Bach,
Händel, Taizé of Sela) maar in dat geval moeten we de titel aanpassen
(KKL). Wie zien of horen wel…

Kerst en Advent vieren in Coronatijd
Advent is een periode van verstilling, reflectie en versobering; een tijd
waarin we ons voorbereiden op de komst van Christus. Dat gebeurt dit jaar
met een beperkt aantal mensen in de kerk en in een versoberde vorm; het
is niet anders. Voor velen kan dit betekenen dat de verbinding met de kerk
vervaagt en zelfs wegvalt. We zijn niet zonder zorgen over de
betrokkenheid en de verbondenheid in de gemeente. We hopen en bidden
dat de erediensten en samenkomsten blijven verbinden ook al is dat vanuit
huis. We worden als gemeente op de proef gesteld, dat geldt voor
jongeren en jonge gezinnen en ouderen. Toch blijven wij in goede hoop en
verwachting dat velen de uitzendingen weten te vinden en dat we juist
met kerst als Moriakerk mogen voorzien in de verspreiding van de
boodschap van verlossing en genade. Wie behoefte heeft aan het
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bijwonen kan contact opnemen met de scriba voor info of reservering. Ria
kan dan ook vertellen wat het dan geldende maximum is en hoeveel
reserveringen er dan zijn. Verder hebben we de verschillende
kerstontmoetingen en vieringen, daarover leest u elders meer. We zien uit
naar uw verbondenheid!

Onze buurgemeente 1
We wensen de VEG Maranatha Gods zegen toe met de aanstelling van hun
nieuwe voorganger broeder J. Rijken. In hem hebben zij een opvolger voor
de ons welbekende broeder Lok. In het verleden zijn vele
samenwerkingsmomenten geweest welke dienstbaar waren aan het
koninkrijk van onze Here en Heiland. We bidden de VEG toe dat de Here
de samenwerking zal zegenen en vruchtbaar maken voor ons dorp
Westkapelle. Vanuit deze plaats groeten we broeder Lok en wensen heil
en zegen toe in de toekomst.

Onze buurgemeente 2
Al enkele keren mocht dominee Kok van de Gereformeerde Gemeente
Westkapelle een beroep naar elders ontvangen. De Here gaat Zijn weg met
voorgangers en predikanten en de gehoorzaamheid aan die roep kan een
mens in strijd en verwarring brengen. Het is genade als gemeente en
predikant samen een stukje mogen opwandelen tot Zijn liefdesstem hem
wegroept en zijn weg elders mag vervolgen. We bidden dominee Kok en
zijn vrouw wijsheid en zegen toe in de beraadslagingen die zulk een
roeping naar elders met zich brengen en vrede op de genomen besluiten.

Kerstgroet
Graag namens de pastoriebewoners een hartelijke kerstgroet aan allen
binnen en buiten onze gemeente. Een oplettend toeschouwer kan het niet
ontgaan zijn dat wij (weer) een zesde bewoner hebben op de pastorie. De
tijdelijkheid ervan laat zich raden! Voorlopig probeert hij zijn draai te
vinden in Wasschappel en er wat van te maken. Niet zelden verbaast hij
zich over ons; maar over het algemeen vallen we best wel mee.
We wensen u een gezegende kerst toe en goede adventstijd.
Ds. en mevrouw Van Bruggen
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Uit de kerkenraad
Koortje tijdens de kerkdiensten
Vanuit de landelijke kerk zijn er richtlijnen omtrent het zingen tijdens
kerkdiensten, die regelmatig veranderen. Op dit moment wordt
aangeraden om niet met de gehele gemeente te zingen, maar met een
klein koor van vijf personen. We streven ernaar om tijdens de
kerkdiensten met drie vrouwen en twee mannen te zingen in wisselende
samenstelling. We willen zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid
geven om mee te doen. Tot nu hebben 16 gemeenteleden zich aangemeld.
De koorleden worden in overleg ingeroosterd. Wilt u ook graag meezingen
tijdens een kerkdienst, dan kunt u zich aanmelden bij de familie Reijnierse.

Gift voor de kerk
Bij de kerkrentmeesters is er een gift van € 50,- binnengekomen.
Ook vallen er giften voor de Dankdagcollecte in de brievenbus bij de
kerkrentmeesters.
Daarvoor onze hartelijke dank.

iPad voor de kerk
Heeft u een oude niet meer door u gebruikte iPad die nog wel werkt dan
vragen wij u die niet weg te gooien maar aan de kerk te schenken. De
kerkrentmeesters kunnen die dan gebruiken voor het aansturen van de
installaties in de kerk.
De iPad zal dan opnieuw ingesteld moeten worden voor de nieuwe
gebruiker. U kunt hiervoor met mij contact opnemen.
Jan Willem Reijnierse

Kerkbalans 2021
Op 16 januari 2021 start de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans is de
belangrijkste manier waarop onze gemeente via een vrijwillige bijdrage,
dus een gift, aan geld komt. De actie in januari is bedoeld om u te vragen
December 2020
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welke bijdrage u voor 2021 aan de kerk wilt geven. Bij deze actie gaat er
een grote groep vrijwilligers (37) op weg (op pad) om bij de leden van onze
gemeente een antwoordenvelop te brengen en daarna weer op te halen.
Om in te kunnen schatten op welke inkomsten we voor 2021 kunnen
rekenen, vragen we aan alle gemeenteleden het antwoordformulier in te
vullen. Ook gemeenteleden die een periodieke overschrijving doen, vragen
wij om deze reden het antwoordformulier in te vullen.
De kerkrentmeesters

Verantwoording begroting 2021 van de kerk en diaconie
Hierbij een samenvatting van de begrotingen (kerk en diaconie) van 2021
van de Protestantse Gemeente Westkapelle.
In de begroting van de kerk zijn we ervan uitgegaan dat de inkomsten uit
de vrijwillige bijdragen en collecten hetzelfde zijn, ondanks dat het aantal
gemeenteleden wat is afgenomen. De uitgaven stijgen elk jaar en nu we
weer een fulltime predikant hebben zijn de kosten daardoor aanzienlijk
gestegen. Ook een grote kostenpost is het onderhoud, want we laten weer
een deel van het voegwerk van de buitenmuren uitvoeren.
We hopen op een goed resultaat van de actie Kerkbalans en zullen het
tekort aanvullen vanuit het vorig jaar verkregen legaat. Wel streven we op
langere termijn naar een vermindering van het tekort.
Voor de begroting van de diaconie zijn er geen grote wijzigingen ten
opzichte van het afgelopen jaar.
Wij stellen u in de gelegenheid om informatie in te winnen over deze
begrotingen. Voor (meer) informatie over de begroting van de kerk kunt u
een afspraak maken met de secretaris van de kerkrentmeesters Jan Willem
Reijnierse tel. 0118-571844, e-mail westcape@zeelandnet.nl van dinsdag 8
december t/m dinsdag 15 december a.s.
Voor (meer) informatie over de begroting van de diaconie kunt u een
afspraak maken met de voorzitter van de diaconie Kobi Maranus tel. 0118571544, e-mail wmaranus@zeelandnet.nl van dinsdag 8 december t/m
dinsdag 15 december a.s.
Daarna zal de kerkenraad de begrotingen ter goedkeuring sturen naar het
Classicale College voor de Behandeling van de Beheerszaken van de PKN
(CCBB).
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De colleges van kerkrentmeesters en diakenen
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Overleden gemeenteleden 2019-2020
Naam overledene
Adres

Overlijdensdatum

Leeftijd

Cornelis Verhage
Boekhoutstraat 2A, Westkapelle

03-12-2019

27 jaar

Adriaan Lous
Beatrixstraat 29, Westkapelle

14-12-2019

69 jaar

Johanna Wilhelmina de PagterMinderhoud
Boekhoutstraat 13, Westkapelle

25-12-2019

87 jaar

Apolonia Johanna Francke-van Rooijen
Zuidstraat 129, Westkapelle

22-01-2020

83 jaar

Jan Pieter van Sighem
Jakob Brasserstraat 15, Westkapelle

02-02-2020

88 jaar

Pieternella Peene-Labruijère
Krekepad 3, Westkapelle,
voorheen Oranjestraat 5

06-03-2020

85 jaar

Sara Faasse-Minderhoud
Zuidstraat 132, Westkapelle

25-04-2020

83 jaar

Lourus Kornelis Verhulst
Woonzorgcentrum Waterwel, Aagtekerke,
voorheen Koestraat 12, Westkapelle

20-05-2020

73 jaar

Reginald Peene
Noordstraat 2A, Westkapelle

28-06-2020

54 jaar
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Naam overledene
Adres

Overlijdensdatum

Leeftijd

Kornelia van Breda-Boogaard
Woonzorgcentrum De Kreek,
Krekepad 1, Westkapelle
voorheen Beatrixstraat 24, Westkapelle

30-06-2020

85 jaar

Adriaan Louwerse
’t Hout 44, Westkapelle

12-07-2020

92 jaar

Adriaan van Vaardegem
Molenwal 61, Westkapelle

25-07-2020

95 jaar

Sentina van Beekhuizen- Lievense
Woonzorgcentrum De Kreek,
Krekepad 1, Westkapelle, voorheen
De Casembrootstraat 13, Westkapelle

18-09-2020

92 jaar

Elizabeth Catharina van der Horst-Davidse
Johan Costenobelstraat 25, Middelburg

20-09-2020

80 jaar

Jan Dekker
Gasthuis, Middelburg
voorheen Zuidstraat 64, Westkapelle

11-10-2020

92 jaar

Emma Adriana Cijsouw-van Biemen
Ter Reede, Vlissingen,
daarvoor Zuidstraat 150, Westkapelle

15-10-2020

78 jaar

Adriaan Minderhoud
Koestraat 47, 4361 BG Westkapelle

25-10-2020

79 jaar
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Verantwoording collecten oktober 2020
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)
Deze bracht in oktober op:
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie
en is daarnaar overgemaakt.
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) oktober 2020
4 oktober Kerk en Israël
25 oktober Onderhoud gebouwen

€ 548,20
€ 182,73

€ 48,77
€ 40,10

Collecteverantwoording oktober 2020 diaconie
11 oktober Delta voor Indonesië
€ 292,52
incl. stortingen zendingsweek
18 oktober Werelddiaconaat Rwanda
€ 199,35
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Collectedoelen in december 2020
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)
• 6 december
KIA kinderen in de knel
Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs
om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding.
Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie
leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland
daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt
Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt
terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt
Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om
kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op
jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.
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• 13 december
Kerkverwarming
• 20 december
Missionair werk
Nederland – Daarom Kerst
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te
zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als
christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de
geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’
biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om
mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de
kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit
te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor
een kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl
door het hele land laagdrempelige kerstconcerten.
Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten,
zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.
• 24 december
Kerstavond Kinderen in de knel
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op
de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen
vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst
verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de
kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!
Welk project centraal staat in de collectematerialen, vindt u in de loop van
2020 op kerkinactie.nl/kerst.
•
•
•
•

25 december
27 december
31 december
3 januari
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Kerstmorgen: Kinderen in de Knel
Attenties fruit en bloemen
Oudjaar: Kerkverwarming
Attenties fruit en bloemen

20

Contact met de diakenen
Als diakenen zijn we ons ervan bewust dat door de corona-pandemie veel
mensen, voornamelijk ouderen, eenzaam zijn. Veel ouderen nemen liever
niet onnodig risico's. Ze ontmoeten daardoor weinig mensen. Als
gemeenteleden kunnen we goed op elkaar letten. Een manier om elkaar
toch te ontmoeten is in kleine kring of buiten afspreken, dat kan nog wel.
Of breng eens een kaartje of iets lekkers bij iemand met weinig contacten.
Bent u zo iemand die zich eenzaam voelt en heeft u behoefte om met
iemand te praten, dan kunt u een van de diakenen bellen.
Ab Hoogstrate
570294
Jolinda van Breda
572550
Ineke Maljaars
572048
Wilma Hoogesteger
06-42827537
Kobi Maranus
571544

Actie voor de vluchtelingenkinderen
Beste gemeenteleden, de actie voor de vluchtelingenkinderen die de
diaconie heeft georganiseerd heeft het mooie bedrag van € 3.368,20
opgebracht.
Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
De diaconie

Voorbeelden van Gods grote wijsheid: De blauwe vinvis
Vraag een kind welk dier het grootst is dat ooit op onze planeet heeft
geleefd, en het antwoord zou misschien zijn: een van de dinosaurussen,
bijvoorbeeld de tyrannosaurus rex. Toch bestaat er een dier, dat nog
groter was ... en is! De blauwe vinvis met zijn lengte van 25 á 26 meter is in
elke oceaan ter wereld te vinden; de grootste die tot nu toe gevonden is,
mat zelfs 33 meter. De 'kleintjes' zijn ook niet over het hoofd te zien: bij
hun geboorte hebben zij al een lengte van 6 tot 8 meter en wegen niet
minder dan 2 á 3 ton! Walvissen zijn geen vissen maar zoogdieren. Een
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blauwe vinvisjong slurpt dagelijks maar liefst 200 liter moedermelk naar
binnen. Daardoor groeit dat jonkie per dag met 90 kilo.
Anders dan de meeste grote dieren die grote prooi zoeken, is de blauwe
vinvis tevreden met het tegenovergestelde, namelijk hele kleine
garnaalachtige ongewervelden die in het water leven, 'krill' genaamd. Vier
maanden per jaar kan hij daarmee zijn vetreserves opbouwen, waarmee
hij het de rest van het jaar moet zien uit te houden. Een volwassen dier
moet dan per dag vier tot vijf ton naar binnenwerken. Aangezien één zo’n
diertje maar één gram weegt, betekent dat voor de blauwe vinvis een
behoefte van miljoenen per dag! Maar hoe werkt dat?
Blauwe vinvissen hebben een enorme, rekbare bek; zo groot zelfs dat zij in
staat zijn een volume water gelijk aan hun lichaamsmassa op te bergen. Zij
filteren dan de krill door een bijzondere, kamachtige structuur in de bek,
die baleinen heet. En hoe jagen zij op hun prooi? Uit onderzoek blijkt dat
de blauwe vinvis als een gestroomlijnd projectiel naar een diepte van
ongeveer 200 meter duikt. Maar dan draait hij zich om en gaat met open
bek weer naar boven. In korte tijd wordt hij 'volgepompt' met water. Als
een ballon komt hij langzaam naar boven. Om al dat water te beheersen
heeft hij een verlengstuk aan zijn bek; hij heeft plooien van huid en
blubber die van onder zijn bek tot aan zijn maag reiken.
In de Bijbel wordt de walvis niet bij name genoemd, al denken sommigen
dat de grote vis die de profeet Jona verzwolg, een walvis was. Toch heeft
God de walvis geschapen als een van de grote zeedieren, die voor hun
voedsel op Hem wachten (Psalm 104:25,26). C.T.
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Activiteiten
Kerstmiddag TV, woensdag 23 december, vanaf 15.00 uur
Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, zal er geen kerstzangmiddag zijn zoals andere jaren.
Maar we kunnen u dit jaar wel een goed alternatief aanbieden! U kunt de
kerstmiddag op woensdag 23 december vanaf 15.00 uur, thuis mee
beleven.
We gaan van de kerstmiddag een mooie live-uitzending maken die u weer
zoals gebruikelijk kunt volgen via www.kerkdienstgemist en via de
kerktelefoon.
Als u de uitzending wilt volgen en niet weet hoe dat moet, wilt u dan ruim
van tevoren contact opnemen met Jan Willem Reijnierse (0118-571844)
of Lou Toutenhoofd (0118-571758).
Wilt u graag een bepaald advent- of kerstlied horen? U kunt uw wens
doorgeven vóór 10 december aan Leuntje Cijsouw, telefoon 06-38406295.
Dan is de kans groot dat het in de uitzending komt.

Wij hopen dat u thuis van deze feestelijke uitzending met liederen,
muziek, beelden en woorden zult genieten!
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Seniorenbijeenkomst Wozoco / thuis op 18 december
Vrijdagmiddag 18 december willen we toch onze Kerst Seniorenbijeenkomst houden in het Wozoco bij de kreek, van 14.45 tot 16.00 uur.
Natuurlijk is het erg jammer dat onze trouwe bezoekers er niet bij mogen
zijn. Maar natuurlijk willen we jullie toch laten meegenieten en dat kan
via kerkdienstgemist.nl. U kunt dan thuis en op de woningen meezingen
met de bekende kerstliederen.
Ds. Peter van Bruggen zal een korte overdenking houden.
Anneke zal op het orgel een prachtig kerstlied spelen.
Er zal ook een gedicht voorgelezen worden door Marja.
We zullen bellen met Nel Roode, teamleidster van De Kreek, om te vragen
hoe het is en gaat op de woningen in deze coronatijd.
We hopen op een mooie en fijne kerstmiddag.
Groeten van,
Ds. Peter van Bruggen
Marja Verhage
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Kinderrubriek
Advent en Kerstfeest – Het Licht komt
Advent, de periode vóór het Kerstfeest, is een tijd van hoop en van
verlangen. De profeet Jesaja is de profeet van de hoop. Hij ziet het al
voor zich: 'Een volk dat woont in het donker, zal een groot licht
zien'.
En in Bethlehem waken de herders, die in het duister van de nacht
de wacht houden bij hun kudde. Zij zien plotseling een helder licht...
Het Kindje in de kribbe heeft vele namen. Namen die vertellen wie
Hij eigenlijk is. Vandaag horen we een heel bijzondere naam van
Jezus. Hij wordt het Licht genoemd. Jezus is het Licht dat alles wat
donker is wegjaagt. Dat gebeurt al vanaf het begin van de wereld.
Het licht werd als eerste door God gemaakt. Alle leven, alle mensen,
en alle fijne dingen zijn door het Licht gemaakt. Maar je snapt: het
donker is niet blij met het Licht. Het donker wil de baas blijven en
daarom het Licht niet toelaten in de wereld, want dan is het niet
donker meer.
Op een dag stuurde God een man, Johannes, die moest vertellen
over het Licht. Daardoor dachten sommige mensen dat hij zelf het
Licht was. Maar zij vergisten zich. Het Licht kwam pas na hem.
Johannes, die de Doper werd genoemd, was degene die de komst
van Jezus moest voorbereiden. ‘Bekeer je,’ zei hij. ‘Gods Koninkrijk
komt er aan. Bereid je voor op de komst van Zijn Rijk.’
Toen kwam Jezus naar deze wereld. Het Licht kwam ineens heel
dichtbij. Jezus, Gods Zoon, het Licht der wereld, werd mens. De
wereld was daar niet altijd blij mee. Sommigen hielden van het
donker. Maar de mensen die wel blij waren met het Licht zagen en
begrepen God beter door het Licht. Zo werden ze kinderen van God
en leefden ze in Gods nieuwe wereld en volgens Gods richtlijnen.
We moeten dus zeker goed luisteren naar wat Johannes te vertellen
heeft. Hij heeft goed begrepen hoe belangrijk Jezus is, dat Jezus de
Zoon van God is. Hij weet dat het Licht ons helpt en gelukkig maakt.
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Kaarsenliedje
Steek één kaarsje aan.
Kerstfeest is nog ver.
Kijk eens naar het vlammetje.
't Lijkt wel een ster.
Steek twee kaarsen aan.
Licht wordt groter nu.
Donker gaat verdwijnen,
Heer wij danken U!
Steek drie kaarsen aan.
Helder is hun schijn.
’t Duurt nog maar een poosje,
dan zal ’t Kerstfeest zijn.
Steek vier kaarsen aan.
’t Feest komt dichterbij.
Jezus is voor ons geboren.
Kom, wees blij!
Alle kaarsen branden.
Kerstfeest geeft ons licht.
Kijk eens naar de vlammetjes,
’t is een mooi gezicht.
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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 te zetten met postadressen van
inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het
kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding
daarvan op prijs gesteld, 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 Waterwel
SVRZ Simnia, zorgcentrum
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes
Emergis
SVRZ Ter Poorteweg
SVRZ Tulpstraat
Verpleegcentrum Buitenrust
Zorgcentrum Eben-Haëzer
SVRZ ‘t Gasthuis
Hof Mondriaan
Hof ’t Seijs
Verpleeghuis Willibrord
SVRZ De Egelantier
Zorgcentrum De Zoute Viever
Erasmus Medisch Centrum
Sophia Kinderziekenhuis
Oogziekenhuis Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede
Verpleeghuis Picassoplein
Buurtzorgpension Vlissingen
SVRZ het Krekepad
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee
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Agathastraat 26
Simniapad 1
Wilrijkstraat 10
‘s Gravenpolderseweg 114
Oostmolenweg 101
Ter Poorteweg 29
Tulpstraat 4
Buitenruststraat 221
Briandlaan 2
Noordpoortplein 2
Vrijlandstraat 28
Griffioenstraat 40
Bachtensteene 14
Egelantier 1
Dongestraat 1
Dr. Molewaterplein 40
Dr. Molewaterplein 40
Schiedamse Vest 180
Wielingenlaan 2
Sandenburghlaan 2
Koudekerkseweg 88
Vredehoflaan 370
Pablo Picassoplein 87
Joost de Moorstraat 27
Krekepad 1 of 3
Koning Gustaafweg 2

4363 BD
4357 HJ
2650
4462 RA
4481 PM
4371 RM
4371 EB
4337 EP
4334 GP
4331 RN
4337 EE
4334 BK
4331 AC
4356 JS
4388 VJ
3015 GD
3015 GD
3011 BH
4535 PA
4351 RL
4382 EE
4382 CJ
4382 KB
4382 HK
4361 JJ
4301 NP

Aagtekerke
Domburg
Edegem, B
Goes
Kloetinge
Koudekerke
Koudekerke
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oostkapelle
Oost-Souburg
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Terneuzen
Veere
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Westkapelle
Zierikzee
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