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Meditatie
Lezen Psalm 119: 33 en 34
“Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.”
Het wordt een spannend najaar; wetten en regels, voorschriften en
adviezen volgen elkaar op. Regelgevers en wetshandhavers krijgen het
steeds moeilijker. De samenleving komt steeds verder in een kramp. Toch
doet er zich niet iets nieuws voor in onze maatschappij. Juist de kerk heeft
zich in het verleden schuldig gemaakt aan het instellen van wetten en
regels en het opleggen van gewoonten en tradities. Ook in de bijbel lezen
we van farizeeërs en wetsgeleerden die het als hun taak zagen de
samenleving strikt te reguleren aan vaste richtlijnen.
In de periode van de reformatie (Hervormingsdag 31 oktober) groeide het
verzet tegen een kerk die de mensen dwong, hen de vrijheid afnam en
wetten en regels oplegde. Het verzet was daarom zo groot omdat de
leiding van de kerk zich ermee verrijkte en zich macht toe-eigende
waardoor zij zichzelf boven God plaatste. De roep om vrijheid werd
heviger, er ontstond opstand, verzet en het leidde tot sociale en politieke
ontwrichting. De periode van de reformatie kenmerkte zich door grote
maatschappelijke onrust waarbij velen het met de dood moesten bekopen.
De mens heeft een aangeboren weerstand tegen regels. Dat begon al met
de vrucht in het paradijs; doe dat niet want je zal de dood sterven!! “Doe
dat niet!” werkt als een rode lap; het is een beperking waardoor we ons
bedreigd voelen. Adam en Eva deden het wel met alle gevolgen van dien.
Dezelfde strijd is te merken in onze tijd; de psalmist bezingt de
gehoorzaamheid aan wetten en verheerlijkt de navolging met hart en
mond en handen. Maar diezelfde psalmist (naar wordt gedacht Hiskia of
David) kende ook momenten van opstand tegen die wetten en bewuste
ongehoorzaamheid. De lezer wordt geprikkeld bij deze vrome
wetsgetrouwheid; kan dat wel waar zijn?
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In een videoboodschap hadden onze koning en koningin plaatsgenomen in
het beklaagdenbankje; zijn woorden wekten ontzag en verlegenheid op.
De majesteit eindigde met de woorden: “Betrokken, maar niet onfeilbaar!”
Daarmee plaatste hij zichzelf in de lange rij van mensen die net als wij
weliswaar hun best doen maar niet perfect zijn. De koning sprak niet
uitsluitend vanuit zichzelf en voor zichzelf; hij hield ons een spiegel voor.
Onze feilbaarheid (verwijtbaarheid) doet niets af aan onze betrokkenheid.
Natuurlijk valt er wat aan te merken en is niemand van ons volmaakt in de
gehoorzaamheid. Maar dat wil niet zeggen daarmee wetten en regels
minacht worden. De psalmist meent wat hij schrijft maar erkent ook de
weerbarstigheid ervan.
De reformatie was er op uit in geloof, kerk en maatschappij elkaar niet de
maat te nemen. Zij was een ernstige waarschuwing tegen een samenleving
waarin de wet boven God gesteld werd, waarbij de mens wordt geknecht
tot een slaafs wezen. Lange tijd heeft de kerk de samenleving gegijzeld
met een reeks van geboden en wetten. Vandaag de dag is haar rol daarin
uitgespeeld; de kerk is kwetsbaar geworden, zij dwingt niets af maar
bestaat bij de gunst van God en mensen. Maar zij spreekt nog altijd vanuit
de ervaring dat bit en toom geen doel bereikt.
Of zoals de ouden zongen:
Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Psalm 32: 5 (berijming 1773)
Ds. Peter van Bruggen
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Rooster kerkdiensten
Datum Tijd

Voorganger/bijzonderheden Collecte

01-11

09.30 Ds. Beukenhorst,
Zendingsdienst

08-11

09.30 Ds. Van Ginhoven

Zending, Delta voor
Indonesië, Kerk met
vrouwen in de hoofdrol
Jeugdwerk JOP

15-11

09.30 Ds. Van Bruggen

Kerkverwarming

22-11

09.30 Ds. Van Bruggen,
Eeuwigheidszondag
19.00 Ds. Van Bruggen,
Dankdag
09.30 Ds. Van Bruggen,
1e Advent
09.30 Ds. Van Bruggen,
2e Advent

Nederlands
Bijbelgenootschap
1e collecte Kerk,
2e collecte voedselbank
Kerk in Actie
Kinderen in de knel
Kerk in Actie
Kinderen in de knel

25-11
29-11
06-12

Agenda
Datum
04-11

Tijd
10.00

11-11
13-11
18-11
25-11
26-11
02-11

10.00
19.30
10.00
10.00
19.30
10.00
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Kunstkijkmorgen / inloopuur;
zie info bij ‘Uit de pastorie’
Kunstkijkmorgen / inloopuur
Knutselclub
Kunstkijkmorgen / inloopuur
Kunstkijkmorgen / inloopuur
Bijbelgroep
Kunstkijkmorgen / inloopuur

’

Waar
Moriakerk
Moriakerk
Bij de Koster
Moriakerk
Moriakerk
Bij de Koster
Moriakerk
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Uit de gemeente
Bedankjes
Langs deze weg wil ik de gemeenteleden bedanken voor het meeleven in
de vorm van e-mail, kaarten en telefoontjes bij het overlijden van mijn
vrouw Betsie van der Horst-Davidse.
Het heeft ons erg goed gedaan.
Mede namens mijn kinderen,
C. van der Horst
------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk dank voor alle kaarten en attenties voor mijn 80e verjaardag en
ons 55-jarig huwelijk.
Adrie en Gertrud Minderhoud
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In memoriam Betsie van der Horst-Davidse
Op 20 september 2020 is overleden ons gemeentelid Betsie van der HorstDavidse op de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde in Middelburg. De meesten
van u zullen haar niet kennen. Zij en haar man Kees zijn sinds een paar
maanden lid van onze gemeente. Kees is een trouw kerkganger, maar
Betsie was vanwege gezondheidsklachten genoodzaakt thuis te blijven.
Betsie zong graag en is jaren lid geweest van het kerkkoor Soli Deo Gloria.
Daarnaast heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan in Rustenburg, wat nu Hof
Mondriaan heet. Ze had helaas een zwakke gezondheid vanwege
longklachten. Vooral in haar latere jaren waren ziekenhuisopnames
regelmatig nodig. Daardoor werd het voor haar steeds moeilijker om met
van alles mee te doen. Doordat Kees met haar mee ging, kon ze gelukkig
toch ook nog dingen blijven doen, zoals wandelen op de boulevard in
Vlissingen, over het Bolwerk en naar de Markt. Doordat ook dat moeilijker
werd, was ze de laatste jaren vooral aan huis gekluisterd. Daar hield ze zich
vooral bezig met handwerken en voelde ze zich ook het meest op haar
gemak. Enkele ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen zomer hebben
helaas niet meer mogen baten. Ze is uiteindelijk in het ziekenhuis in Goes
overleden in het bijzijn van haar dierbaren.
De crematie heeft op vrijdag 25 september plaatsgevonden na een
samenkomst o.l.v. ds. Peter van Bruggen waarin we troost hebben gezocht
aan de hand van de zaligsprekingen uit de Bergrede.
We wensen Kees, de dochters Jeanette en Connie, schoonzoon Dave en de
kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe.
Kees de Pagter

In memoriam Jan Dekker
Op 28 december 1927 is geboren ons gemeentelid Jan Dekker.
Jan is opgegroeid in Westkapelle. Na de lagere school heeft hij de
Ambachtsschool voor een deel doorlopen. De Duitsers kwamen hem
ophalen om voor hen te gaan werken. Palen maken die in de akkers gezet
werden. Deze werden door draden met elkaar verbonden en er werden
mijnen aan gehangen. Zo voorkwamen de Duitsers dat er parachutisten
konden landen. Hij is tijdens het bombardement gevlucht naar
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Oostkapelle. Toen broer Adrie uit militaire dienst kwam werd Jan
opgeroepen. Na zijn opleiding werd zijn bataljon naar Indië gestuurd. Hij
kwam in Malang op oost-Java terecht. In 1950 kwam hij heelhuids terug
naar huis. Hij hielp bij de wederopbouw van het dorp en studeerde
onderwijl voor zijn aannemersdiploma. Hij werd actief in de korfbal, de
gymnastiek en de jongensclub. Ze hielden met de meisjesclub een paar
keer per jaar een gezamenlijke activiteit. Jan ontmoette tijdens zo’n avond
Hannie. Het klikte tussen die twee. Op 17 mei 1957 zijn ze getrouwd. Ze
gingen wonen op Zuidstraat 64. Uit hun huwelijk kwamen twee kinderen
voort, Johan en Rienke. Jan heeft als timmerman tot 1958 overal gewerkt,
terwijl hij ’s avonds voor zijn onderwijsakte studeerde in Goes. In maart
1966 werd Jan aangenomen als leraar praktijkvakken op de LTS in
Hoofddorp. Hij gaf vooral houtbewerken (ook machinale). In Amsterdam
haalde hij het laatste deel van zijn onderwijsbevoegdheid. In Hoofddorp
werd hij actief in de kerk. Hij werd gevraagd kerkvoogd te worden en heeft
dat 8 jaar gedaan. Daarna bleef hij 20 jaar de ledenadministratie voor de
kerk doen. Hij was liefhebber van schaatsen en orgelconcerten en muziek.
Westkapelle trok – zeker bij Hannie – en in 1992 zijn ze weer op Zuidstraat
64 gaan wonen. Dat huis hadden ze altijd aangehouden. Jan en Hannie
kwamen weer trouw naar de kerk en binnen enkele jaren was Jan
kerkrentmeester bij de PKN Westkapelle. Jan werkte wat in de tuin en ging
wandelen. Eerst tot bij ‘Buckswegje’. Hoe ouder hij werd hoe korter de
afstand. Vier maanden geleden moest hij opgenomen worden in het
Gasthuis. Longontsteking. Op 11 oktober 2020 is hij gestorven. Hij mag vrij
van aardse zorgen rusten tot hij - na de opstanding van doden – kan
meewerken in de erediensten in Gods heerlijkheid. De uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 16 oktober 2020 om 13.00 uur in de Moria-kerk, o.l.v.
ds. L.P.J. van Bruggen. Aansluitend was de begrafenisplechtigheid op het
kerkhof bij de vuurtoren. We wensen de naaste familie en allen die hem
zullen missen kracht van God toe met hun verdriet en gemis.
Ad van Sighem
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Overleden
Op 15 oktober jl. is overleden mevrouw Emma Adriana Cijsouw-van
Biemen. Samen met haar man Huib kwam Emmy graag naar de seniorenbijeenkomsten in De Kreek alwaar ze inmiddels alleen woonde omdat haar
man verhuisd was naar Ter Reede. Ofschoon geen lid van onze gemeente
deelden we de band van het geloof. Emmy was overtuigd christen en
leefde lange tijd mee met de Pinkstergemeente. In het laatst van haar
leven vielen de kerkgrenzen weg en waardeerde ze de aandacht vanuit de
Moriakerk. Emmy heeft geleefd en is gestorven in groot vertrouwen op
haar Here en Heiland. Daags na het 60-jarig huwelijksjubileum mocht ze
worden thuisgehaald en kwam zij los van haar geliefde man, kinderen en
kleinkinderen. De uitvaart vond plaats vanuit de Moriakerk waarin ds. Van
Bruggen voorging op maandag 19 oktober. We gedenken haar man Huib
en de kinderen André, Jacqueline en Kris en hun gezinnen en wensen hen
sterkte toe in het verlies van moeder.
Ds. Peter van Bruggen

Uit de pastorie
Onze zieken
Verschillende mensen moesten voor behandelingen naar het ziekenhuis.
Vanwege de coronastrijd werden ziekenhuisbezoeken soms uitgesteld of
aangepast. Via de ziekenbrief blijven we op de hoogte van elkaars wel en
wee. Bij kleine of grote ziekenhuisplannen of ziekte en herstel kunt u dit
doorgeven aan Nelleke Reijnierse. Nu bezoek niet vanzelfsprekend is,
proberen we toch met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Soms
kan bezoek gewenst zijn en is nabijheid ook troostend en sterkend; juist als
behandelingen geen effect meer hebben en de dokter geen mogelijkheden
meer ziet. Als gedachten van eindigheid en afscheid gedeeld worden en in
geloof steun ervaren wordt en liefdevolle aanwezigheid van de Here Jezus.
Juist dan is het waardevol om in gebed Gods aanwezigheid te ervaren;
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vergevend, helend en troostend. Dan delen we ook Gods woord en horen
bekende verzen uit de bijbel om vrede te krijgen en dank voor zoveel
zegening die de Here heeft gegeven. We wensen kracht en vooruitzicht
toe!

Overleden
Elders leest u de In Memoriam van de mensen die zijn overleden. Wat
opvalt is dat bij zowel het overlijden en de laatste periode van iemands
leven als ook de uitvaart ondanks de Coronabeperkingen toch ruimte
gegeven wordt. Verzorgenden en verpleging doen hun uiterste best om
momenten van afscheid en rouw mogelijk te maken. Ook bij de uitvaart
wordt gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk maatwerk te geven.
Ook in Coronatijd is rouwen, treuren en verdriet belangrijk om te kunnen
delen en de nabijheid van elkaar te mogen ervaren. Ook bij de
verschillende overlijdens in de afgelopen periode konden ondanks de
beperkingen toch momenten gedeeld worden. We wensen alle
betrokkenen (ook professioneel) in hun verlies en hun gemis troost toe en
in de komende tijd zullen wegen gezocht worden om de namen te noemen
van allen die ons in moeilijke tijden ontvallen zijn.

Eeuwigheidszondag
Bij het schrijven van het kerkblad is het volstrekt onzeker in welke mate en
op welke wijze de aanstaande Eeuwigheidszondag gestalte gaat krijgen.
Het noemen van de namen van hen die ons ontvallen zijn wordt bij
voorkeur gedaan in aanwezigheid van de familie; dat is nu geen
vanzelfsprekendheid! Toch zal het noemen van de namen plaatsvinden en
gedenken wij de gestorvenen in de kring van de gemeente, dat is de
gemeenschap der heiligen; de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Die
gemeenschap is groter dan wat zich in de Moriakerk aftekent en overstijgt
muren en grenzen. Ook als u (net als andere diensten) deze dienst
meemaakt vanachter het beeldscherm of aan de geluidsbox verbinden wij
ons aan elkaar en doen de namen klinken in onze verbondenheid.
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Dankdag
Wie zal zeggen in welke mate wij dankbaar zijn voor gewas, arbeid en
visserij; wij horen van faillissementen, verliescompensaties, afgezegde
opdrachten en tegenvallende winsten. Ondanks vele toeristen in ons dorp
zijn wij allen geconfronteerd met een verslechterde economie; is er reden
tot dankbaarheid? Wij zijn uitermate bezorgd over wat ons te wachten
staat; hoever de recessie zal gaan, of onze economie zich zal herstellen; is
er reden tot vertrouwen? Er is op ons dorp bewondering voor de generatie
die met handen en voeten hebben bijgedragen aan een herrezen
Westkapelle na het bombardement. Onze oude generatie danken wij voor
hun tomeloze inzet ons dorp weer op te bouwen; zij hadden vertrouwen in
de toekomst en dankbaarheid voor wat was en kon. Zal ons dat ten
voorbeeld zijn! Dankdag zal meer dan anders in het teken staan van
vertrouwen dat dankbaarheid tot God verder gaat dan ons dagelijkse
brood; het feit dat de nood nimmer zo hoog kan zijn dan dat God zelf geen
uitkomst bieden zou. Reden tot dankbaarheid!

Bloemen in de kerk
We waren al gewend aan de bloemschikking gedurende de
lijdenszondagen voorafgaande aan Pasen. Op diezelfde manier gaan we in
de komende adventsweken kennismaken met een steeds veranderend
bloemstuk waarin symbolische en Bijbelse verwijzingen in te herkennen
zijn. We proberen tijdens de diensten en de invulling ervan de
verschillende elementen op elkaar af te stemmen. Van de schikking
worden mooie foto’s gemaakt en uitleg gegeven. Veel kijkplezier en
inspiratie gewenst; met dank aan de bloemendames!

Kunstkijken
Op woensdagmorgen om 10.00 uur gaan we de kerk gebruiken voor
inloop/ontmoetingsmorgens. Bij (ernstig) gemis aan ontmoetingen zoals
de Bijbelkring, groeigroep en gesprekskringen en een pastoraal bezoek van
predikant of ouderling kregen we de idee aangereikt meer met de kerk te
gaan doen. De kerk is ruim, hoog en biedt (tot op heden) plaats aan 30
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personen volgens de RIVM. Met dat gegeven organiseert de dominee op
woensdagmorgen een samenzijn waarbij we plaatsnemen in de banken of
rondom de tafel. Er is dan gelegenheid voor ontmoeting, gezellig
samenzijn en een informatief deel. Gebruikmakend van de beamer zal ik
een aantal christelijke (Bijbelse) kunststukken laten zien (tekeningen,
schilderijen, glas-in-lood en sculpturen) waar we samen over van
gedachten kunnen wisselen. Ik zal er wat bij uitleggen (algemene
informatie van internet/boeken) en samen komen we dan tot leuke,
interessante en inspirerende ontdekkingen.
Mogelijk kunnen we dit ook in de avond doen (herhaling) voor mensen die
overdag niet kunnen; echter weten we niet of in de nabije toekomst een
bezoek aan de kerk in de avonduren mogelijk zal blijven.
De eerste woensdag kunstkijkmorgen/inloopuur is woensdag 4 november
a.s. om 10.00 uur. Anderhalve meter regeling is van kracht! Mondkapje
geadviseerd. Het is vrije inloop; reserveren niet verplicht. We drinken (tot
op heden) geen koffie (tenzij je het zelf meeneemt). Iedereen is welkom,
ook als je niet van de Moriakerk bent natuurlijk!! We eindigen om 11.30
uur.
Info bij dominee, tel. 0118-855607

Internetkijken op zondag en een kaartje/mailtje
Helaas moesten we in de afgelopen weken terug naar het maximum van
30 kerkbezoekers; dat halen we bij lange niet! Ik kan niet zeggen hoezeer
ik de kerkgangers mis en beeld me in dat u allemaal aan de screen zit te
kijken of aan de kerktelefoon luistert. Maar zit u daar nu ook? Met name
het praatje met de kids is leuk en gezellig maar hoe weet ik nu of de kids
ook kijken en of ze mijn ballonnen en vliegtuigjesverhaal begrijpen.
Dus: een kaartje of een leuke tekening van de kids, of een posting of een
mailtje is “stikke” leuk!
Groeten,
ds. Peter van Bruggen
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Uit de kerkenraad
Herinnering Betaling kerkbode!!! (Dus niet voor Het Baken)
In de vorige twee Bakens stond een oproep om het abonnementsgeld van
€ 17,00 over 2020 voor de kerkbode te betalen. Helaas hebben
verschillende gemeenteleden na herhaalde oproep dit nog niet gedaan.
Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan per omgaande doen? Dit voorkomt
dat de kerkrentmeesters bij u een brief moeten bezorgen met een
herinnering.
Wilt u als u de betaling voldoet de volgende twee dingen vermelden:
Kerkbode 2020 en uw adres. Zo kunnen wij nagaan of de betaling is
gedaan en voorkomt u dat we u ten onrechte een herinnering sturen. Wij
zien uw betaling graag tegemoet vóór 14 november 2020.
Het bedrag kunt u overmaken op bankreknr. NL57 RABO 0314 4009 58 ten
name van de Protestantse Gemeente Westkapelle met in de omschrijving
“Kerkbode 2020 en uw adres”.
Namens de kerkrentmeesters,
Jan Willem Reijnierse

Oude tafels 120 x 75 cm beschikbaar voor gemeenteleden
Voor onze bijgebouwen zijn nieuwe tafels aangeschaft. Deze tafels zijn
opklapbaar en wegen veel minder dan de oude. De nieuwe tafels nemen
bij de opslag dus veel minder plaats in en zijn ook veel beter te
verplaatsen.
Door deze aankoop komen de oude tafels beschikbaar. We stellen de oude
tafels ter beschikking aan gemeenteleden. Bij tweedehandsaanbieders
kom je prijzen tegen van € 50,- per stuk. We hebben gemeend dit niet te
moeten vragen en het anders te doen. Als een gemeentelid één of
meerdere tafels wil hebben, kan hij/zij dat per mail of per telefoon bij mij
kenbaar maken. Dan plaats ik hem of haar op de lijst.
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Zijn er meer liefhebbers dan tafels dan hanteren we de volgende criteria:
Maximaal 1 tafel per huisadres en daaropvolgend een loting.
De sluitingsdatum is 1 december.
We vragen dus geen bijdrage voor de tafels maar als u een vrijwillige
bijdrage wilt geven stellen we dat uiteraard zeer op prijs.
Namens de kerkrentmeesters,
Jan Willem Reijnierse

Vrijwilligers bedankt!
Zelfs in deze coronatijd zijn er voor onze gemeente nog veel vrijwilligers
actief ondanks alle beperkingen. Daarom deze opsomming als blijk van
grote waardering.
Onze gemeente kan niet bestaan zonder de massale inzet van de vele
vrijwilligers. Door al die gemeenteleden die belangeloos en kosteloos hun
steentje bijdragen aan alle dingen die er moeten gebeuren kunnen wij
bestaan. De grote betrokkenheid en bereidwilligheid om wat te doen is
geweldig. Om nog eens te laten zien wat er allemaal in onze gemeente
door vrijwilligers gebeurt geef ik de volgende opsomming met het risico
dat iets vergeten wordt:
De kerkenraadsleden en de mensen die hen ondersteunen, de kosters, de
boekhouders en de mensen die de jaarlijkse controle van de boeken doen,
de ledenadministrateur, de leiding kindernevendienst en crèche, de
kerkhulpverleners, de medewerkers aan de kerkbalans, de leiding van de
knutselclub, de persoon die op zondag ouderen ophaalt voor de
kerkdiensten, de persoon die de website verzorgt, de mensen in
verschillende commissies zoals de zendingsdienstcommissie, het
beamteam, de kerstzangmiddag, de personen die alles op het gebied van
beeld en geluid regelen, de personen die de kerktelevisie- en
kerktelefoonverhuur regelen, de redactie van en de rondbrengers van het
Baken, de mensen die de kerktuin onderhouden, degenen die recent de
opknapbeurt van het gebouw “Bij de Koster” hebben verzorgd, de dames
die met het verjaardagsbusje rondgaan, de leiders van de diverse kringen,
de vrijwilligers die regelmatig mensen bezoeken, de mensen die de kerk
schoonhouden, de vrijwilligers bij de seniorenbijeenkomsten in de
Wozoco, de ploeg vrijwilligers die helpt bij de schoonmaakactie van de
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kerk, diverse mensen die klusjes doen voor het onderhoud van de kerk, de
verzorging van de wekelijkse bloemen in de kerk, het versieren van de
kerstboom, het maken van de bloemschikking bij erediensten tijdens de
feestdagen, de medewerkers aan de kerktelevisie uitzendingen, de
mensen die als vrijwilliger in de eredienst een muzikale bijdrage geven en
de vele behulpzame handen samen met de beheerder bij bijeenkomsten
van onze gemeente in het gebouw “Bij de Koster”.
Allen hartelijk dank!
Namens de kerkrentmeesters,
Jan Willem Reijnierse

Gift
In de afgelopen periode is er een gift van € 50,- voor de kerk
binnengekomen.
Onze hartelijke dank hiervoor.
De kerkrentmeesters

Verantwoording collecten september 2020
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)
Deze bracht in september op:
€ 753,75
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie
€ 251,25
en is daarnaar overgemaakt.
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Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) september 2020
13 september Jeugdwerk JOP
€ 288,35
27 september Vredeswerk Verlangen naar vrede
€ 231,70

Collecteverantwoording september 2020 diaconie
6 september
Werelddiaconaat Ghana
€ 278,50
20 september Zending wereldwijd
€ 265,35
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collectedoelen in november 2020
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)
• 1 november Zending Indonesië
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in
de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs
en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de
handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten
van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in
het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook
krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk
werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw
najaarszendingscollecte!
• 8 november Jeugdwerk JOP
Nederland - Opvoeden doe je niet alleen
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En
waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een
gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hen een plek
biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die
gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die
gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten
dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders
helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan
volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en
kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.
November 2020
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• 15 november Kerkverwarming
• 22 november Ned. Bijbelgenootschap
• 25 november Dankdag 1e collecte Kerk 2e collecte Diaconie
• 29 november KIA Kinderen in de knel
Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht:
gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De
directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte
de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs
in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze
een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun
ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden
die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.
Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.
• 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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Collecte vluchtelingenkinderen
In de week van 29 november tot 5 december wordt er een landelijke
collecte gehouden door Kerk in Actie voor de opvang van
vluchtelingenkinderen in de Griekse kampen. Hierover komt informatie in
de kranten, via TV spotjes en op Huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie.
In plaats van deze collecte willen we als diaconie een collecte houden in de
kerk op 11 november tussen 18.30 en 20.30 uur.
De kerkklok zal dan ieder kwartier even luiden om u hieraan te herinneren.
U kunt natuurlijk uw gift ook storten op het nummer van de diaconie
onder vermelding van ’Vluchtelingenkinderen’.
We hopen dat u mee wilt helpen, zodat er voedsel, kleding en onderwijs
komt voor deze kinderen.
Het rekeningnummer van de diaconie is: NL 02 RABO 0314413588

Oproep voor hulp asielzoekers
Enkele gemeenteleden hebben de afgelopen tijd bezoekjes gebracht aan
de Syrische familie in de Julianastraat. Bij het laatste bezoek gaven ze aan
dat ze graag met mensen uit het dorp in contact willen komen (als maatje).
Bv. om samen boodschappen te doen, te wandelen of gewoon een beetje
te praten. De ouders gaan 2 dagen per week in Middelburg naar school, en
willen door de contacten beter Nederlands leren spreken. Ook de kinderen
gaan naar school, samen met andere buitenlandse kinderen. Als ze de taal
voldoende beheersen mogen ze naar een gewone basisschool.
Haider, het zoontje van 10 jaar, gaat iedere dag op de fiets naar
Middelburg. Zijn fiets is eigenlijk te klein, dus willen ze graag een wat
grotere fiets.
Wie kan en wil bv. 1 keer per maand iets met deze mensen ondernemen?
Ook zoeken ze iemand die wil helpen om de tuin te onderhouden.
En is er iemand die nog een goede ongebruikte jongensfiets heeft staan
die hij aan Haider wil geven?
We hopen dat er mensen zijn die deze gastvrije familie willen helpen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Kobi Maranus, tel: 0118
571544
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Startzondag quiz-antwoorden
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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 voor 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!

November 2020

20

Kinderrubriek
Een strikvraag voor Jezus
Wat is een strikvraag? Dat is een vraag die bedoeld is om iemand
mee te vangen. Soms is er helemaal geen goed antwoord op. En het
kan ook zijn dat de vragensteller probeert de ander een onjuist
antwoord te laten geven.
Jezus woonde in Galilea. Die streek werd bezet door de Romeinen.
Iedereen moest doen wat de Romeinse keizer wilde. Zo moesten de
mensen een gedeelte van het geld, dat ze met werken verdienden,
afgeven aan de keizer. Dat
vond niemand leuk en de
mensen mopperden erover.
Ze verzonnen allerlei
manieren om het geld niet te
hoeven betalen. Maar als je
niet het geld aan de keizer
gaf, dan werd je in de
gevangenis gezet!
De Farizeeën en de
Herodianen (groepen Joodse wijze mannen) hadden een hekel aan
Jezus en aan de manier waarop Hij over God sprak als zijn Vader. Ze
probeerden steeds dingen te verzinnen om Jezus in de val te laten
lopen. Daarom bedachten ze met elkaar een strikvraag, over het geld
dat aan de keizer gegeven moest worden.
Ze zeiden tegen Jezus: “Meester, U vertelt altijd de waarheid en U
weet wat God van ons wil. Kunt U ons vertellen of wij geld aan de
keizer moeten betalen of niet?”
Ze dachten dat Jezus zijn geld niet aan de keizer zou willen geven.
Als Hij dat zou zeggen, zouden ze Hem in de gevangenis kunnen
stoppen en dat was wat ze wilden.
Maar Jezus zei: “Jullie proberen Mij in de val te laten lopen! Laat Mij
eens een geldmuntje zien!” Snel pakte één van de mannen een
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muntstuk. Jezus keek naar het muntje en zei: “Kijk, er staat een
afbeelding van de keizer op. Het is zijn munt. Geef dus aan de keizer
wat van de keizer is. Maar geef dan wel aan God wat God toekomt.
Geef aan God de liefde en aan de keizer het geld.”
De Farizeeën en de Herodianen waren verbaasd over dit antwoord.
Ze liepen snel weg en waren teleurgesteld omdat het niet gelukt was
om Jezus in de val te laten lopen.

Liedje: Geef aan de keizer waarom hij vraagt
De machtigen op aarde zijn nog niet uitgeteld;
hun munten hebben waarde,
hun beeld staat op het geld.
Refrein:
Geef daarom aan de keizer,
aan de keizer waarom hij vraagt.
Maar geef aan God, aan God de Heer,
de hoogste eer vandaag!
De munten van de keizer
ze brengen geen geluk,
want rijkdom maakt niet wijzer
en geld breekt zoveel stuk. Refrein
God slaat geen gouden munten
geen geld uit ons bestaan,
maar neemt alleen de liefde
van alle mensen aan.
Refrein
Uit: Alles wordt nieuw, deel IV, nr. 24, Nijkerk 1979
Muziek: Wim ter Burg, tekst: Hanna Lam
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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
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
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
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
Veere
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Westkapelle
Zierikzee
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