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Meditatie
Lezen Openbaringen 12 vers 4b t/m 6
Een bizarre geschiedenis over deze vrouw en het kind dat zij gebaard had een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden. Het is
mede vanwege deze teksten dat we Maria in de Roomse traditie vaak zien
afgebeeld met een stralenkrans van 12 sterren en aan haar voet de
vertrapte slang. Verwijzingen naar het boek Openbaringen. Dat het Maria
betreft is overduidelijk maar zij staat niet op zichzelf. Maria symboliseert
de kerk ofwel de christelijke gemeente. Haar vlucht naar de woestijn nadat
haar Zoon is weggenomen staat voor de periode dat de kerk als
opgejaagde gestalte leeft van het manna in de woestijn. Dat wil zeggen dat
God haar een plaats heeft gereedgemaakt om te schuilen waar Hijzelf haar
beveiligt en voedt. Wat dat betreft heeft de geboorte van haar
eerstgeborene haar weinig voordeel gebracht. Haar Kind is weggevoerd en
zelf vluchtte zij de woestijn in.
In vele opzichten bevindt de kerk zich inderdaad in de woestijn. In deze tijd
van Corona blijkt het onvermogen van de mens om het leven te regisseren.
We worden geconfronteerd met toenemende eenzaamheid,
zwaarmoedigheid en psychische nood. We blijken nauwelijks in staat de
passende zorg te verlenen die nodig is om elkaar te beschermen.
Kerstfeest kon daar helaas geen duurzame verandering in brengen. In de
komende maanden zullen meer mensen (waaronder jongeren en ouderen)
terugvallen in een geïsoleerd bestaan. Het kerstkind lijkt met de
kerstboom te zijn verdwenen, opgeruimd en opgeborgen. Een
ontnuchterende gewaarwording als we ons realiseren dat Christus in de
hemel is en wij nog altijd hier op aarde.
Toch is er iets opmerkelijks te melden over die vrouw in de woestijn. Zij
heeft een stralenkrans met 12 sterren om haar hoofd; een kroon! Zij is
vorstelijk en koninklijk in aanzien; gevlucht weliswaar, maar nochtans is zij
als een koningin. En gedurende de afgepaste tijd (1260 dagen) geniet zij de
bescherming en verzorging van haar Heer; dat is zolang als zij in de
woestijn is. Dat is het beeld van het volk Israël dat in de woestijn verzekerd
was van de liefdevolle en genadige nabijheid van de Here God.
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Kerstfeest jongstleden bracht ons de Zoon, als uit ons midden
voortgekomen eniggeboren Kind van God. Het bracht ons niet in de
zevende hemel maar doet ons verstaan dat de kerk als zegevierde gestalte
de haar van God toebedeelde dagen in de woestijn verblijft. Voor nu en
het komende jaar genieten wij de toewijding, de bescherming en de
liefdevolle zorg van onze God en Vader die ons in Christus de overwinning
heeft geschonken. Hoe dit jaar zich ook zal ontvouwen, dit moge ons tot
kracht en troost zijn. Wij verblijden ons en verheugen ons en in de
woestijn zal het ons aan niets ontbreken, voor tijd en eeuwigheid.

Nagekomen bericht
Terwijl Het Baken inmiddels was klaargemaakt voor vermenigvuldiging is
het volgende na intensief overleg tot stand gekomen (29 december).
Ofschoon er geen andere optie leek te zijn de diensten tot uiterste
soberheid terug te brengen, is vooralsnog ruimte gekomen voor diensten
in aanwezigheid van kerkenraad, koor en organist. Eerdere afkondigingen
daaromtrent komen dus te vervallen. De diensten blijven nog uitsluitend
te volgen via de bekende kanalen. Deze situatie zal per 19 januari worden
geëvalueerd en in overeenstemming met de dan geldende richtlijnen van
RIVM en overheid worden herzien. Het mag duidelijk zijn dat
besluitvorming en overeenstemming binnen de kerkenraad lastige
processen zijn wat veel van ons allen vraagt. Toch vinden we telkens weer
de ruimte die nodig is. Gedenk de broeders en zusters in uw voorbede!!

Ds. Peter van Bruggen
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Rooster kerkdiensten
Datum Tijd

Voorganger/bijzonderheden Collecte

03-01 09.30 Ds. Van Bruggen
10-01 09.30 Dhr. Janse
17-01 09.30 Ds. Van Bruggen

Attenties, fruit en
bloemen
Kerkverwarming

24-01 09.30 Ds. Van Bruggen

Ondersteuning
Gemeenten
Missionair werk

31-01 09.30 Ds. Poesiat

Jong Protestant

07-02 09.30 Ds. Van Bruggen

Delta voor Indonesië

Agenda
Datum

Tijd

05-02

19.30
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Knutselclub;
Zie info bij ‘Activiteiten’
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Uit de gemeente
Bedankjes
We willen iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, mailtjes,
telefoontjes, bloemen en attenties die we mochten ontvangen, na Adri zijn
oog-operatie, de knie-operatie van Rina en bij ons 50-jarig
huwelijksjubileum. Het was overweldigend!!
Maar bovenal danken we onze Heer die ons al zoveel jaar heeft gespaard
in voor- en tegenspoed. We konden er door Corona geen groot feest van
maken, maar door al dit meeleven werd het voor ons toch een prachtige,
feestelijke dag. Dankjewel.
Adri en Rina Kleinepier

------------------------------------------------------------------------------------We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen en
andere attenties die we voor ons 50-jarig huwelijk hebben gekregen.
Jan en Rina Maranus

------------------------------------------------------------------------------------Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaartjes, bloemen en
attenties die we gekregen hebben bij ons 50-jarig huwelijk.
Bo en Diny de Kam

------------------------------------------------------------------------------------We willen iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en attenties die
we kregen bij ons 40-jarig huwelijk. Ondanks alle maatregelen werd het
voor ons op deze manier toch een feestelijke dag.
Jan en Ineke Maljaars
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Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de attentie en kaartjes
die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.
Het was een feestelijke dag.
Jaap en Els van Vaardegem

Nabetrachting op het Kerstfeest
Heb dank, o Heer, voor ’t Licht aan ons gegeven
opdat we niet verdwalen, maar eeuwig mogen leven
bij U in ’t Vaderhuis. Wat heerlijk zal dat zijn!
Verlost van alle zonden, van ziekte, zorg en pijn.
Als Kind werd Gij geboren, in ’t kleine Bethlehem
opdat wij zouden horen en luisteren naar Uw stem.
Maar eens komt U terug als Koning van ’t heelal
zodat een ieder U als Heer erkennen zal.
Dan mogen wij voor eeuwig U prijzen, danken, loven,
met al Uw kinderen samen, voor Uw troon daarboven.
Dan heffen wij het loflied aan, ter ere van het feest
van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Een gemeentelid
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In memoriam Pieter Minderhoud
Op 27 november jl. is overleden ons gemeentelid Pieter Minderhoud. Hij
mocht de leeftijd van 100 jaar bereiken. Hij woonde tot het laatst toe op
zichzelf en wel in de Nieuwe Dijkstraat 1. Na het voltooien van de lagere
school ging hij werken in het boerenbedrijfje van zijn vader. Piet kende zijn
latere vrouw Marie al van de lagere school. Op de bruiloft van een vriend
sloeg bij hen de vonk over. In de zomer voor het bombardement kreeg Piet
het bericht dat hij een wagen volgeladen met benzine naar de Duitse
troepen in konvooi naar Noord-Frankrijk moest brengen. Hij heeft het
overleefd, maar de wagen is verloren gegaan. Het paard is na de oorlog
levend aangetroffen in Heinkenszand. Tijdens de inundatie van Walcheren
is Piet naar Heinkenszand geëvacueerd en Marie naar Kapelle. Dat werd
dus fietsen om z’n liefje te zien. In nov. 1945 zijn zij getrouwd. Ze gingen
wonen in Heinkenszand, daarna in een noodwoning op het vroon in
Westkapelle. Uit hun huwelijk zijn drie gezonde dochters geboren. Ze zijn
in 1951 naar een boerderij in Middelburg verhuisd. Dat boerenbedrijf
konden ze pachten. Ze hebben het van de grond af opgebouwd. Dat was
aanpoten! Toen de laatste dochter van de Mulo kwam en verpleegkundige
werd, was hij maar wat trots. Als vader was hij een lieve en gemakkelijke
man. In zakelijke dingen ook. Wellicht te gemakkelijk. Zijn vrouw moest de
doorslag geven bij de beslissing de boerderij te kopen of niet. Het werd
kopen. In 1989 is die weer doorverkocht aan z’n dochter Suus en haar
man. Piet vond het heerlijk om weer in Westkapelle te gaan wonen. Marie
wat minder. Toch hadden ze een paar goede jaren samen. Piet, is met z’n
vrouw, Jaap en twee kinderen nog in een camper naar z’n dochter Elly in
Toulouse geweest. Dat vond Piet geweldig. Begin 1999 moest Marie in het
Gasthuis opgenomen worden omdat ze Alzheimer bleek te hebben. Daar is
ze op 3-9-2001 overleden. Piet hield veel van zijn tuintje, van vaak
biljarten, mensen ontmoeten. Hij was ook een echte kindervriend.
’s Zondagsmorgens – het hoogtepunt van de week – kwamen de kinderen
koffie drinken. Voor elk van zijn kleinkinderen lag er snoep en chips klaar.
Toen Elly en haar man Klaas later in de USA woonden, is hij daar driemaal
met een dochter en gezin heen geweest. Toen hij niet meer goed kon
lopen, maakte hij de weggetjes rondom het dorp onveilig door met hoge
snelheid in z’n scootmobiel rond te rijden. De zorgvraag nam echter toe. In
2016 kreeg hij een herseninfarct. Hij moest 10 weken revalideren in Ter
Reede. Hij is er wonderbaarlijk goed uitgekomen. Af en toe viel hij. Dat liep
meestal goed af. Een week voor zijn overlijden, was dat anders. Hij viel en
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had een heupfractuur. Een paar dagen later werd hij geopereerd. Die
operatie is hij niet meer te boven gekomen. Hij is rustig overleden.
Op 2 december 2020 is hij na een afscheidsbijeenkomst in besloten
familiekring begraven op de begraafplaats in Westkapelle. We wensen de
nabestaanden in hun gemis troost en kracht van God toe.
Ad van Sighem
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Uit de pastorie
Onze zieken
We zijn verbonden met de ons bekende mensen die in het ziekenhuis
behandeld worden. Soms met hoop op genezing en herstel, maar ook met
het bewustzijn dat verlichting slechts tijdelijk zal zijn. Dappere en
liefdevolle mensen staan om hen heen en weten zich geroepen om nabij te
zijn. Gebeden worden uitgesproken, betrokkenheid getoond, waarmee de
gemeente zichzelf mag laten zien van haar liefdevolle kant. Al is het soms
op afstand we leven met elkaar mee, als buren, mensen in de straat,
familieleden en dorpsgenoten. Daarin mogen we sterk zijn, als we samen
dragen en samen zorgen. We wensen onze zieken sterkte en kracht; stille
momenten om gewaar te worden dat er Een is die altijd bij ons is. We
bidden herstel, heelheid en genezing toe en waar nodig kracht en hoop dat
wij een God van uitkomst hebben.

Het nieuwe jaar
Geen mens op aarde zal bij de wisseling van 2020 naar 2021 niet de hoop
hebben dat het nieuwe jaar vooral het jaar zal zijn van het vaccin; al is
geen ding zeker in deze tijd. Maar bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020
kon geen mens bedenken dat na enkele maanden de samenleving geheel
ontwricht zou geraken. Als we iets geleerd hebben van het afgelopen jaar
dan is het wel de betrekkelijkheid van onze vooruitzichten. Velen zullen bij
de verwachtingen voor 2021 bescheiden zijn geworden. We zullen maar
niet al te ver vooruitzien en met de dag leven. “Elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen zorg.” Zo zei de Here Jezus zelf. Moeten we dus maar helemaal
niets meer plannen en vastleggen? Daar neigen we misschien wel een
beetje toe; immers kost het veel energie om je plannen bij te stellen of te
annuleren.
Doen we onszelf tekort? Jazeker! Als we niet meer de vreugde genieten en
de voorpret van de gebeurtenissen en vooruitzichten waar we blij van
worden dan ontzeggen we onszelf een stuk levensvreugde. Hopelijk vinden
we ten minste in ons geloof het vertrouwen om, ondanks alle
omstandigheden, vreugde te blijven putten uit mooie, liefdevolle en blijde
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verwachtingen. Dat wij in 2021 blijven hopen en verkondigen en daarin
onze vreugde hebben. Dan heeft deze samenleving nood aan “blijde
christenen”. Laten we daarin het licht zijn en de gemeente de lichtdrager.

Versoberde diensten
In de kerkenraad is besloten gedurende de lockdown en indien nodig ook
daarna de diensten in de Moriakerk te versoberen. Dat wil zeggen dat
tijdens de dienst en bij de voorbereidingen daarop we het aantal
verplaatsingen en menselijke contacten tot het minimum willen beperken.
Met gemengde gevoelens hebben we dus het besluit genomen tijdens de
diensten het aantal aanwezigen te beperken tot 3 personen; predikant,
koster en technicus (de persoon voor de uitzending en de beamer).
Ingaande op 27 december en de diensten daaropvolgend zal geen
kerkenraad aanwezig zijn, geen koortje, geen organist en geen bezoekers.
Tijdens de diensten blijft het Woord gepredikt en centraal staan; daarnaast
de dienst der gebeden en om de lofzang gaande te houden maken we
gebruik van youtube. De klok van de Moriakerk blijft geluid worden om
kerk en dorp op te roepen de Here te blijven zoeken en je te voegen in de
gemeenschap met Christus. We zullen tot het uiterste gaan om enerzijds
verantwoord en solidair te zijn en anderzijds onvoorwaardelijk trouw aan
God en Zijn Woord. De diensten blijven te volgen via Kerkdienstgemist en
via de kerktelefoon.
Nu het er op lijkt dat we verder weg zijn dan ooit van het “oude normaal”
voeg ik er aan toe dat het preken voor een lege kerk een uitputtingsslag is.
Temeer omdat op korte termijn daarin geen verandering verwacht wordt.
De dienst van het Woord vereist interactie, de wisselwerking van vraag en
aanbod, de geestelijke bezieling, de chemie van de Levende Heer en Zijn
gemeente. Daarvan verstoken te zijn legt een zware druk op de
dienstknecht. Velen wisten in het afgelopen jaren de weg naar de
Moriakerk te vinden en hervinden; we hebben ons verheugd in
toenemende betrokkenheid, er was verlangen om onder het Woord te
zijn. Samen hebben we de gemeente gebouwd! We hopen dat die
gezamenlijkheid blijvend zal zijn en bestand tegen wat zich aandient.
Gelukkig gebruiken steeds meer mensen de mail/telefoon of een
kaartje/briefje om contact te hebben vanwege een zondagse dienst, een
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pastoraal moment en een eenvoudige groet. We hopen dat we elkaar niet
uit het oog verliezen en in elkaars gedachten blijven.

Nieuwjaarsgroet
We kregen veel (vanwege de Coronacrisis wellicht zelfs meer) kaartjes,
groeten, mailtjes en we werden getrakteerd op lekkernijen, advocaat en
bloemen.
Wat geweldig om op Westkapelle te zijn en heerlijk om vroeg in de avond
richting thuis te rijden en in de verte de vuurtoren te zien seinen: “Hier
moet je zijn” zo zegt zij! Al was het jaar niet eenvoudig (genoeg daarover
elders) we staan er niet alleen in. We hebben een trouwe God en Vader
die zorgt voor ons.
Namens vrouw en kinderen wens ik u en jou in alle dingen een gezond en
gezegend 2021 toe en bid dat wij elkaar in goede en kwade dagen zullen
treffen met woorden van hoop en kracht. Zoveel dank voor alle wensen en
zegenbeden.
ds. Peter van Bruggen
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Uit de kerkenraad
Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering PG Westkapelle,
gehouden op woensdag 18 november 2020, 19.30 uur, Bij de Koster.
Opening
Ds. Van Bruggen opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit
II Korintiërs 6. Daarna gaat hij voor in gebed.
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc.
Predikant.
Het pastoraat is tot een minimum teruggebracht. Wel ontvangt ds.
tegenwoordig meerdere mails. Activiteiten rond Kerst: 18 december
Seniorenbijeenkomst, 23 december Kerstmiddag TV, 24 december
Kerstavonddienst, 25 december Kerstmorgendienst. Peter Slabber,
Maartje Hoogesteger en Anneke van Wijk zullen aan verschillende
activiteiten meewerken. M.b.t. het inloopuur/kunstkijken is besloten dit
toch maar uit te zenden via Kerk TV. Deze ontmoeting wordt als heel
gezellig ervaren. Ds. wordt consulent voor Biggekerke-Meliskerke, echter
niet voor pastoraat.
Pastoraal team.
Rapportage vergadering d.d. 2 november 2020.
Opgemerkt wordt dat de kindernevendienst slecht bezocht wordt. De
kinderen ontvangen de informatie m.b.t. het Adventsproject thuis.
Diaconie.
Verslag vergadering d.d. 4 november 2020.
Er zijn inmiddels twee fietsen aangeboden t.b.v. de Syrische familie,
waarvan er één geschikt is. Verder hebben zich nog geen vrijwilligers
gemeld, ook niet voor de tuin. Wim heeft een grasmaaier beschikbaar.
Avondmaalsviering – Er wordt gezocht naar een vorm binnen de coronamaatregelen. Wellicht is het mogelijk in december nog een
Avondmaalsviering te organiseren.
De actie voor vluchtelingenkinderen op 11 november 2020 heeft € 3.368,20
opgebracht.
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Begroting 2021 Diaconie.
Er is een hoger bedrag voor giften begroot. De kerkenraad gaat akkoord met
deze begroting.
College van kerkrentmeesters.
Verslag vergadering d.d. 6 november 2020.
Geen opmerkingen.
Begroting PG Westkapelle 2021.
Na een toelichting door Jan Willem gaat de kerkenraad akkoord en wordt de
begroting vastgesteld en goedgekeurd.
Classis Delta.
Impressie vergadering classis Delta op 28 september 2020.
Opvallend is de informatie m.b.t. de regiogemeente Het Kruispunt
(bondsgemeente). Verder geen opmerkingen.
Werkgemeenschap Walcheren.
De Werkgemeenschap heeft niet vergaderd.
Clusterteam N.W. Walcheren.
Waarnemers bij beroepingsproces.
Er is gevraagd of iemand wil meekijken bij het beroepingswerk binnen de
kerkelijke gemeente Aagtekerke-Domburg, omdat de kans bestaat dat
gemeenten moeten samenwerken.
Ring Walcheren.
De gezamenlijke vergadering van de Ring Walcheren is doorgeschoven
naar mei 2021. Westkapelle is gastvrouw.
Voorstellen en mededelingen van het moderamen
Overeenkomst vertrouwenspersonen.
De kerkenraad gaat akkoord met de concept-overeenkomst.
Evaluatie met beide vertrouwenspersonen gebeurt door de voorzitter van
de kerkenraad. De kerkenraad wordt op de hoogte gebracht van de
werkzaamheden via de voorzitter.
Rooster kerkenraadsvergaderingen 2021.
De kerkenraad gaat akkoord met kerkenraadsvergadering op 20 januari en
moderamen op 13 januari 2021. Het vergaderrooster voor 2021 komt op
de agenda voor de vergadering in januari.
Erediensten
Kerkdienst op Eeuwigheidszondag.
Januari 2021

14

De familie van de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden
is uitgenodigd.
Jeugddiensten.
Er is nog geen gesprek geweest m.b.t. de (nieuwe vorm van) de
jeugddiensten.
Er zal weer een koortje van in principe vijf personen gevormd worden
t.b.v. het zingen tijdens de kerkdiensten.
Rondvraag
Er zal een datum in januari afgesproken worden voor het jaarlijkse
gesprek met ds. Van Bruggen. Dit zal in principe plaatsvinden met
dezelfde personen als vorig jaar.
Datum volgende vergadering: woensdag 20 januari 2021, 19.30 uur, Bij de
Koster.
Datum moderamenvergadering: woensdag 13 januari 2021, 15.00 uur, Bij
de Koster.
Sluiting
Ds. Van Bruggen sluit de vergadering met een gebed.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorging Baken en kerkbode in Simnia
De bezorging van het Baken en de kerkbode wordt al jaren gedaan door
Anneke en Jaap Hengst. Nu ze hebben aangegeven hiermee te stoppen wil
ik hen namens de kerkrentmeesters hartelijk bedanken voor het elke
maand bezorgen van deze bladen. Het is belangrijk dat juist ook onze
ouderen in een verzorgingstehuis die extra aandacht krijgen.
De kerkrentmeesters gaan op zoek naar iemand die het van hen kan
overnemen. Het gaat om ongeveer 10 adressen.
Jan Willem Reijnierse

Gift ontvangen
Er is een gift voor de kerk ontvangen van € 1.000,- tbv het onderhoud van
de kerk. De kerkrentmeesters danken daarvoor de gulle gevers.
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Verantwoording collecten november 2020
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)
Deze bracht in november op:
€ 780,16
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie
€ 260,05
en is daarnaar overgemaakt.
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) november 2020
8 november Jeugdwerk JOP
€ 37,20
15 november Kerkverwarming
€ 101,71
22 november Ned. Bijbelgenootschap
€ 71,30
25 november Dankdag voor de kerk
€ 324,05

Collecteverantwoording november 2020 diaconie
1 november
Delta voor Indonesië
€ 820,47
25 november Voedselbank
€ 373,65
29 november Kinderen in de Knel
€ 189,80
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collectedoelen in januari 2021
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)
• 3 januari
Attenties, fruit en bloemen
• 10 januari
Kerkverwarming
• 17 januari
Ondersteuning Gemeenten
Goed toegerust aan de slag.
In de kerk in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen
actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot
missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot
beheer. Met een divers trainings-aanbod helpt de academie van de
Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo
goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de
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kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo
gaan ze goed toegerust aan de slag!
• 24 januari
Missionair werk
Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom
is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen
die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding
met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun
dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle
mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionairdiaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van
betekenis.
• 31 januari
Jong Protestant
Sirkelslag: interactief bijbelspel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel.
Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in
verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een
bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig
met geloofsonderwerpen.
• 7 februari
Werelddiaconaat
Bangladesh Beter bestand tegen het water
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg.
Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de
inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed
mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld
door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
meer lezen kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
“Op 1 februari herdachten we de watersnoodramp. Daarom collecteren
we voor de inwoners van Bangladesh die elk jaar te maken hebben met
overstromingen.”
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Meubels gratis af te halen
Het Jugendheim in de Zuidstraat ruimt bedden en wat stoelen op.
Het betreft stapelbedden en eenpersoonsbedden. Ze zijn 15 jaar oud.
Wie interesse heeft, kan tot half januari contact opnemen met Kobi
Maranus, tel 571544.

Potgrondactie 2021
Beste gemeenteleden,
Ook dit jaar willen we weer proberen zo veel mogelijk Bijbels te laten
verspreiden in landen waar Christenen worden vervolgd zoals China, India,
Irak, Pakistan en Noord-Korea.
Dankzij de potgrondactie “Plant een Bijbel” van de H.V.C. (Hulp vervolgde
Christenen) wordt dit mogelijk gemaakt.
De potgrond kost € 4,50 per zak, is universeel (voor binnen èn buiten) en
de inhoud van een zak is 40 liter.
2 zakken potgrond = 1 Bijbel!
U kunt een opgaveformulier afhalen en inleveren op Molenweg 5 of
Bazienstraat 9 of bestellen via de mail: dehoogjes@zeelandnet.nl
Ook is het mogelijk via planteenbijbel.nl een online bestelformulier in te
vullen.
Bestellen is mogelijk tot en met 25 februari 2021.
Afhaaldag is op 20 maart 2021 van 10.00-13.00 uur op Bazienstraat 9.
Wij hopen weer veel Bijbels te kunnen laten uitdelen!
De diaconie
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Activiteiten
Knutselclub
Vrijdag 11 december hebben de
kinderen uit Westkapelle weer lekker
kunnen knutselen 'Bij de Koster'! Er
kwamen heel wat kinderen, wel 25!
In de leeftijd vanaf groep 7 t/m 15 jaar.
Deze keer hebben we een winterdorp
gemaakt van hout. Van steigerhouten
planken tot houten blokjes en stronken
van bomen. Deze spullen stonden
allemaal gereed en de kinderen konden
zelf kijken welke materialen ze wilden
gebruiken. Zo werd er met verf de achterwand en de huisjes ingekleurd, er
was een spuitbus voor sneeuw, spijkers en een slinger met lichtjes die ze
erbij konden gebruiken!
We zorgen altijd dat er voorbeelden staan. Zo hebben ze een idee hoe het
gaat worden! Het mooie is dat de kinderen zelf hun creativiteit erin
stoppen en we zijn als leiding altijd verbaasd over het mooie en creatieve
eindresultaat!
De volgende knutselclub is vrijdag 5 februari 2021 van 19.30 tot ± 21.30
uur. Dan maken we iets creatiefs met keien. Mocht dit vanwege de
coronamaatregelen niet door gaan, wordt dit via facebook bekend
gemaakt.
Tot de volgende keer!
Groetjes van de leiding:
Elma Dekker, Han Reijnhoudt, Harriët van Moolenbroek, Wim
Hoogesteger, Sylvia Minderhoud, Tanja Houmes en Karlien van Sluijs
PS: volg ons op facebook: knutselclubwestkapelle voor meer info en foto’s
en/of kijk op de website van onze kerk: www.pgwestkapelle.nl
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Corona
Het werd van hogerhand geregeld
ontmoet elkaar niet meer aan huis,
houd afstand, wees alert
blijf het liefst gewoon maar thuis.
Bedrijven, winkels zijn gesloten
ouderen zitten eenzaam en alleen,
Lockdown legt zijn stempel
het virus is dodelijk en gemeen!
Kerken mogen niet meer open
alleen te volgen digitaal,
iedereen heeft ermee te maken
en het treft ons allemaal.
Maar één Deur staat wijd open
je mag komen als je wilt,
er is een rijk gedekte tafel
die ieders honger stilt.
Bij God is er geen Lockdown
kom binnen zet je neer,
bij Hem is er geen afstand
Hij is jouw Heiland en jouw Heer!
Want de Hemel kent geen zieken
er is geen virus of IC,
louter vreugde, louter blijdschap
volkomen rust en vree!
Alles is volmaakt en veilig
want Jezus als de Weg,
bevrijdt ons van elk onheil
dát heeft Hij ons gezegd!
Dichter: Hengstman-van Olst, Els
Januari 2021
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Kinderrubriek
Midden in onze winter
Midden in onze winter
zo donker, guur en koud,
komt God opnieuw vertellen
dat Hij van mensen houdt.
Het pasgeboren leven,
het kind van Bethlehem,
Gods vleesgeworden liefde,
zijn Zoon, zijn hart, zijn stem,
Hij kwam onder ons wonen,
de aarde werd zijn thuis.
Hier leefde Hij en stierf Hij
onschuldig aan een kruis.
Dat kruis brengt ons nieuw leven,
dat heeft Hij ons beloofd.
De hemel is weer open
voor wie in Hem gelooft.
De bloesem van zijn liefde
bloeit dwars door onze kou.
Zoveel houdt God van mensen,
zoveel houdt Hij van jou!

Tineke Tuinder-Krause
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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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