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Lezen Lukas 1 vers 57 en 2 vers 6 
“De aangebroken dag.” 
 
Was het voor de beide moeders nu de 40ste week welke aanbrak of de 
eerste week (De 280ste dag of de 1ste dag.)? We zijn in de 
zwangerschap geneigd te vragen naar hoeveel weken iemand is. Iemand 
is in week 10 of in week 38, maar tellen we dan op of af? Is het in week 
10 nog 10 weken te gaan of nog 30 weken te gaan?  
 
De bijbel zal in de meeste gevallen aftellen in plaats van optellen, omdat 
als je aftelt je al kennis hebt van de dag waarop je telling moet 
uitkomen. Als iemand aftelt van 40 naar 1 dan weet die persoon dat bij 
de telling van week 4,3,2 uiteindelijk week 1 aanbreekt. Precies zoals we 
op oudejaarsavond doen als we 10 seconden voor het nieuwe jaar ook 
gaan aftellen; 10, 9, 8, … 1, nul! Van nul weten we dan precies en 
nauwkeurig te zeggen dat het de aanvang van het nieuwe jaar betreft.  
 
Zo lijkt het er op dat de geschiedenis zich langzaam maar zeker ontrolt 
zoals het aftellen van het oude jaar; de countdown! Zoals ook de joden 
in de synagoge de boekrol lezen; telkens rolt de boekrol een stukje 
verder uit tot het laatste gedeelte van de boekrol is aangebroken. Zo is 
ook de dag van de bevalling aangebroken! Voor Elisabeth en voor Maria. 
 
Bijzonder is dat de adventskaarsen ons de tegenovergestelde richting 
wijzen. Elke zondag wordt een volgend kaarsje aangestoken en een 
vlammetje toegevoegd aan het licht dat brandt. Steeds helderder en 
feller wordt het licht, we tellen niet af van 4 terug naar 1, maar we tellen 
op van 1 naar 4. Opmerkelijk omdat we met kerstfeest de komst van het 
licht belijden in de donkere nacht. Wij hebben die nacht dus eigenlijk 
stap voor stap al een beetje lichter gemaakt. Onze poging om bij het 
aanbreken van de kerstdag al wat voorbereid te zijn. Dan is advent 
geworden tot een soort voorproefje van het kerstfeest. We tellen dan 

Meditatie 
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niet meer af tot de dag aanbreekt maar we tellen op, het wordt telkens 
een beetje meer kerst. 
 
Maar wat breekt er dan eigenlijk nog aan als de dag van de bevalling is 
aangebroken? Kan het kindje stap voor stap geboren worden, telkens 
een beetje meer totdat die er helemaal is? Langdurige bevallingen zijn 
een moeder tot een grote last en uitputting, enkele uren kan al te veel 
zijn laat staan dagen of weken.  
 
Is dat wat Lukas bedoelt als hij schrijft dat de dag van de bevalling is 
aangebroken; dat die dag de langverwachte grote verandering gaat 
brengen. Niet beetje bij beetje en stapje voor stapje maar ineens en 
allesbepalend komt er een keerpunt in de tijd. Kerstfeest betekent ook 
daarom een keerpunt in ons leven. Advent bereidt ons daarop voor, we 
raken ons steeds meer bewust van de wereld waarin wij leven, de 
duisternis van ons bestaan en steeds dieper gaande nacht waarin wij 
leven. Advent geeft ons ook de gelegenheid dat persoonlijk te gaan 
ervaren; de noodzaak en het verlangen om verlost te worden van het 
onrecht in deze wereld, het gebrek aan vrede, het geweld en het 
egoïsme. Advent doet ons het toenemende duister beseffen, het wordt 
niet lichter maar met de week meer donker tot het volledig verduisterd 
is en dan breekt de dag aan - lang verwacht - dat het licht schijnt in de 
duisternis. Dan wordt het kerstfeest en schijnt het volle licht van Gods 
liefde in ons leven en in deze wereld.  
 
Die dag breekt aan op Gods tijd en Advent vraagt ons halsreikend te 
verwachten in toenemend verlangen. Zoals elke week in de 
adventsperiode ons hart sneller gaat kloppen als een kaarsje wordt 
ontstoken als teken van groeiende hoop en sterker wordend vertrouwen 
dat over 4,3,2,1 week de dag zal aanbreken dat Christus wordt geboren 
en in Hem het licht wordt gegrepen dat alle duisternis wegneemt en dat 
voor alle tijd en eeuwigheid schijnen zal voor de mensen. 
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Collecte 

05-12 09.30  Ds. Van Bruggen,  
2e Advent 

KiA Zending Rwanda 

12-12 09.30  Ds. Van Bruggen,  
3e Advent 

KiA Binnenlands 
diaconaat 

19-12 09.30  Ds. Van Bruggen,  
Heilig Avondmaal,  
4e Advent 

Jong Protestant 

24-12 20.00  Ds. Van Bruggen,  
Kerstavonddienst  
m.m.v. Peter Slabber 
Onder voorbehoud 

Onderhoud 
gebouwen 

25-12 09.30 Ds. Van Bruggen,  
1e Kerst 

KiA Kinderen in de 
knel 

26-12 09.30 Morgengebed 
m.m.v. ouderlingen 

Attenties, fruit en 
bloemen 

31-12 19.00 Ds. Van Bruggen, 
Oudejaarsdienst 

Kerkverwarming 

02-01 09.30 Ds. Van Bruggen, 
koffiedrinken na de dienst 

Attenties, fruit en 
bloemen 

09-01 09.30 Ds. Van Ginhoven 
 

Kerkverwarming 

 
 
 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

17-12 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

www.kerkdienstgemist.nl 

18-12 19.30 Kerst Sing-in;  
Komt te vervallen 

 

22-12 15.00 Kerstzangmiddag; 
Zie info bij Activiteiten 

www.kerkdienstgemist.nl 

 
 
 
 
 

                
  

Agenda 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Bedankjes 
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten en attenties die 
we hebben ontvangen t.g.v. ons 55-jarig huwelijk. 
 
Lou en Nel Minderhoud 
 
 

 
29 oktober was voor ons een feestelijke dag.  
We danken allen die ons verrasten met felicitaties, kaarten, bloemen op 
ons 50-jarig huwelijksjubileum. 
En dankbaar zijn we dat we die dagen in gezondheid hebben kunnen 
vieren. 
 
Piet en Nellie Hengst 
 

 
 
Dank voor het bezoek dat ik van een vertegenwoordigster van de Kerk 
mocht ontvangen en voor het boekwerk. Nogmaals dank aan Leuntje 
Cijsouw. 
 
Groetend,  
André Toutenhoofd 
  

Uit de gemeente 
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In memoriam K. Lievense-Verhulst 
Op zondag 31 oktober 2021 is in de leeftijd van 94 jaar overleden ons 
gemeentelid Kornelia Lievense-Verhulst. Kee was belijdend lid van onze 
gemeente. Ze woonde tot september 2013 op Papestraat 5; daarna 
verhuisde ze naar zorgcentrum Simnia, afdeling Toorop, in Domburg. 
Kee was getrouwd met Huibregt Lievense met wie ze samen drie 
kinderen kreeg: Johanna, Adrie en Jan. Huib is in 2005 overleden. 
Kee was een actieve en geïnteresseerde vrouw met veel verschillende 
interesses en hobby’s.  
Ze werd lid van het Wasschappels Dameskoor toen ze 19 jaar was en ze 
is lid gebleven tot haar 80e.  Kee zong graag, en genoot ook van de vele 
optredens van het koor en de reizen die ze daarvoor moest maken. 
Kee trok er graag op uit, in binnen- en buitenland. Ze leerde Engels en 
Frans; Duits sprak ze al omdat ze ’s zomers ook aan Duitse badgasten 
verhuurde. Ze genoot van de uitstapjes met het gezin en van de 
vakantiereizen met de Plattelandsvrouwen en met vrienden. Maar 
Westkapelle vond ze toch de mooiste plek op aarde. In de zomer ging ze 
naar het badstrand en zwom iedere dag, tot laat in het seizoen.  
Thuis was ze vaak in de tuin te vinden, die ze met veel plezier 
onderhield. 
In Simnia had Kee veel steun aan allen die haar daar regelmatig kwamen 
bezoeken. Afgelopen Kerst kreeg ze corona; ze knapte wel weer op, 
maar werd niet meer de oude. 
Ze is op 31 oktober overleden in het bijzijn van haar naaste familie. 
De rouwdienst werd gehouden op zaterdag 6 november o.l.v. ds. L.P.J. 
van Bruggen, waarna Kee begraven is op het kerkhof bij de toren.   
We wensen haar kinderen en familie Gods kracht en bijstand toe. 
 
Adri Kleinepier 
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Onze zieken 
Met grote schrik kwam het nieuws ons dorp binnen dat even voorbij de 
vuurtoren op weg naar haar werk Daphne Boogaard een ernstig ongeluk 
had gekregen, waarna ze met alle mogelijke spoed naar Rotterdam is 
gebracht. De eerste dagen waren cruciaal en de familie was (en is) 
vervuld met grote vrees voor haar leven. Bij het schrijven van Het Baken 
is Daphne voor haar familie, verloofde Coen en de dokteren nog altijd 
onbereikbaar en hebben zij nog vele vragen over haar conditie. Zij zijn 
samen gesterkt in het vertrouwen dat ze in goede handen is. Veel 
vragen spelen door de gedachten en maken het hart onrustig en 
verdrietig. Vragen die ook richting de Here God gaan! We weten van 
Daphne en Coen dat zij beide een sterk stel zijn en samen stevig in het 
geloof staan. Dat geloof mag ook nu voor allen die om haar bed staan 
een sterkte zijn waaraan zij zich mogen vasthouden. Wij bidden hen alle 
mogelijke kracht toe en bidden dat de hoop sterker zal zijn dan de 
wanhoop.  
Voor een kaartje; Familie Boogaard, Noordstraat 57, 4361 BL 
Westkapelle. Coen Dekker, Schorerstraat 44, 4341 GN Arnemuiden. 
 
 

Langzaam weer op slot 
Ook in het pastoraat gaan we voorzichtiger worden in het bezoekwerk. 
In verpleeg- en verzorgingshuizen gelden verscherpte maatregelen en is 
bezoek geen vanzelfsprekende zaak meer. Ook bij de kwetsbare en 
oudere gemeenteleden zijn we terughoudend. Om besmettingen zoveel 
als mogelijk te voorkomen werken we op afspraak en vergewissen we 
elkaar dat geen onredelijke risico’s worden genomen. Hiermee wordt 
het gemeentewerk opnieuw een zware slag toegebracht. Juist de 
onderlinge contacten en de vragen rond pastoraat en geloof zijn in deze 
tijd zo belangrijk en bouwen de gemeente. Toch zullen we hierin 
nauwkeurig moeten zijn. Het pastoraat en het kringwerk zal dus in de 
komende periode beperkt zijn of zelfs geheel niet mogelijk.  

Uit de pastorie 
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Wat de erediensten betreft zullen we ons uiterste best doen de lofzang 
gaande te houden. Een Coronacheckbeleid zal niet bij de erediensten 
worden toegepast omdat dit niet past bij het karakter van de openbare 
eredienst. We hebben als kerkenraad unaniem besloten dat onze 
vergaderingen vallen onder de Coronacheck. Dat geeft ons de 
mogelijkheid om onze vergaderingen door te laten gaan. 
Wat het bezoek aan de erediensten betreft is het advies zonder meer de 
Covid-regels in acht te nemen en te waken voor schijnveiligheid. Wie 
klachten heeft blijft thuis net zoals mensen met een zwakke gezondheid 
dat doen; de Kerk-TV biedt een goed alternatief voor het bijwonen van 
de dienst. Tenslotte wijzen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en 
het respect daarvoor in de keuzes die gemaakt worden. We hopen dat 
we op deze wijze de kerk open kunnen houden en plaats kunnen bieden 
aan hen die weloverwogen ter kerke willen gaan.  
 

 
Advent 
Het zal een merkwaardige kerst worden en het voert te ver er aan toe te 
voegen dat we langzaamaan gewend zijn geraakt. We wennen niet en 
staan het ook niet toe te wennen aan een situatie welke zoveel geweld 
doet aan het hart van het gemeentewerk. Toch gaan we een 
kerstperiode in welke wederom zich zal kenmerken door beperkingen en 
maatregelen. Ook dit jaar zal kerstfeest meer betekenis gaan krijgen in 
de beslotenheid van het gezin en de familie. Het is van belang advent 
niet slechts te beleven gedurende de zondagmorgenuitzending maar 
ook op andere momenten stil te staan bij de verwachting en de hoop. 
Het kerstproject van de kindernevendienst leent zich er prima voor 
binnen het gezin en met opa en oma te spreken over wat advent en 
kerst eigenlijk betekenen. Doe dat ook eens en bevraag de kinderen naar 
wat ze gedaan hebben tijdens de dienst op zondagmorgen. Vraag ook 
eens naar hoe het op school is, welke liedjes ze zingen en waar de 
verhalen over gaan. Laat zien aan de kinderen dat advent een mooie en 
belangrijke tijd is. Het project van de Kindernevendienst kan daarbij 
helpen. 
Op tafel zal de bloemschikking telkens symbolisch heenwijzen naar het 
thema en proberen we de preek, de kindernevendienst en het thema op 
elkaar af te stemmen. Soms komt dat de ene keer beter uit de verf dan 
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op andere keren. Telkens kunt u lezen hoe het bloemstuk is opgebouwd 
en welke elementen erin zijn verwerkt.  
Als we normaal vele advent- en kerstsamenkomsten konden organiseren 
moeten we nu erg terughoudend zijn. Met de kennis van nu denken we 
dat de kerkdiensten door kunnen gaan maar alle andere samenkomsten 
zullen digitaal zijn. We zullen vooraf verschillende opnames maken en 
voor de uitzending een en ander aan elkaar monteren. In elk geval 
proberen we middels de uitzendingen velen van u tot in de huiskamer te 
bereiken. Dat vraagt om ontzettend veel voorbereiding maar alle 
medewerkers doen het met vreugde.  
 
 
 

Bellen, mailen, appen 
Er zijn verschillende manieren om de dominee te bereiken in deze 
dagen. Niet zelden krijg ik een mail van gemeenteleden van 
verschillende leeftijden. Mooi is dat. Soms bellen mensen om iets te 
vertellen of een naam/adres door te geven. Ook als de dominee wellicht 
iets minder zichtbaar is blijft hij bereikbaar, aarzel niet. Dat appen wil 
echter bij mij nog niet zo lukken, dat gaat via mijn vrouw, maar voor de 
rest…  
 
Vanuit de pastorie wensen we van huis tot huis een gezegende 
adventstijd en een goede kerst en hopen en bidden dat het nieuwe jaar 
ons bieden zal waarnaar wij samen zo verlangen. 
 
Groet, 
ds. Peter van Bruggen 
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Actie Kerkbalans 2022 
Op 17 januari 2022 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 
welke bijdrage u voor 2022 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 2022 
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  

 
Giften voor de kerk 
In de afgelopen periode 20-10 t/m 21-10 ontvingen we voor de kerk 
giften van € 50,- en € 250,-. 
 
De kerkrentmeesters danken de gulle gevers hartelijk. 

 
Grote schoonmaak 
Met een flinke ploeg vrijwilligers is de kerk en consistorie weer 
schoongemaakt. De banken en vloeren gereinigd. Het zilver gepoetst.  
De luifel bij de ingang schoongemaakt. Het houtwerk geolied. De ramen 
en kozijnen schoongemaakt. De lampjes in de kroonluchters vervangen 
door ledlampen.  
Volgens de kerkgangers kon je het ruiken. 
Allen die hebben meegewerkt hartelijk dank. 
 
De kerkrentmeesters 

Uit de kerkenraad
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Verantwoording begroting 2022 van de kerk en diaconie  
Hierbij een samenvatting van de begrotingen (kerk en diaconie) van 
2022 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. 
Volgend jaar staat het buitenschilderwerk en het vervangen van het 
plaatwerk aan het torentje op de begroting.  
We hopen op een goed resultaat van de actie Kerkbalans en zullen het 
tekort aanvullen vanuit de verkregen legaten. 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 
maandag 6 december t/m zaterdag 11 december a.s. 
Voor (meer) informatie over de begroting van de diaconie kunt u een  
afspraak maken met de penningmeester van de diaconie Joost Gabriëlse 
tel. 0118- 572083, e-mail gabberj@zeelandnet.nl van maandag 6 
december t/m zaterdag 11 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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Overleden gemeenteleden 2020-2021 
 
Naam overledene 
Adres 

Overlijdens-
datum 

Leeftijd 

Pieter Minderhoud 
Nieuwe Dijkstraat 1, Westkapelle 

27-11-2020 100 jaar 

   
Lourus Hendrikse 
Koudorpstraat 24, Westkapelle 

29-12-2020 88 jaar 

   
Willem Huibregtse 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 

04-01-2021 93 jaar 

   
Huibregt Cijsouw 
Zuidstraat 150, Westkapelle 

19-01-2021 88 jaar 

   
Willem de Buck 
Koudorpstraat 3, Westkapelle 

04-02-2021 92 jaar 

   
Trijntje Adriaantje Hengst-Rotte 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 

05-02-2021 91 jaar 

   
Marina Jacoba Louwerse-Aarnoudse 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 

11-02-2021 90 jaar 

   
Johanna Wilhelmina van der Welle 
Adriaan Virulystraat 15, Westkapelle 

16-02-2021 73 jaar 

   
Elisabeth Gertrud Minderhoud-Kremeier 
d’Arke 13, Westkapelle 

12-05-2021 80 jaar 

   
Jakomina Adriaanse-Hendrikse 
Willebrordstraat 11, Westkapelle 

14-05-2021 93 jaar 
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Overleden gemeenteleden 2020-2021 
 

Naam overledene 
Adres 

Overlijdens-
datum 

Leeftijd 

Johannes Houmes 
Molenwal 28, Westkapelle 

18-05-2021 81 jaar 

   
Apolonia Hengst-Simonse 
Molenweg 10, Westkapelle 

23-07-2021 93 jaar 

   
Adriana Pouwelse-de Wolf 
Willebrordstraat 6, Westkapelle 

04-09-2021 87 jaar 

   
Kornelia Lievense-Verhulst 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 

31-10-2021 94 jaar 
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Kindernevendienst  Advent- en Kerstproject 2021  
van het Nederlands Bijbel Genootschap 
We sluiten de komende zondagen aan bij het project met als thema: Tel 
je mee? 
Misschien vraag je je wel eens af of je eigenlijk wel meetelt. Of je ertoe 
doet als je niet heel rijk, knap, beroemd, machtig of slim bent. De bijbel 
vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat 
op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als 
een klein en hulpeloos kind en zijn familie was arm. Zo liet God aan ons 
zien dat juist ’kleine’ mensen, zonder macht of invloed, een speciale plek 
bij Hem hebben. 
De kinderen van de kindernevendienst hebben een Adventsposter Tel je 
mee? en een boekje gekregen. Elke zondag van de Adventtijd en met 
Kerst openen we een luikje van de poster. 
Zo zie je steeds meer de Bijbelverhalen bij het thema tevoorschijn 
komen. En met Kerst zie je hoe alle verhalen bij elkaar komen. 
Tijdens de kindernevendiensten gaan we een lied: ”muziek van de 
herders” zingen, een verhaal vertellen en een opdracht maken in het 
boekje. Daarna kunnen de kinderen thuis de andere opdrachten maken 
die bij de Adventsweek horen en met Kerst. 
Tijdens het kindermoment in de kerk zal er een lied gekozen worden dat 
over het Bijbelverhaal gaat. 
We hopen dat we samen een fijne tijd hebben met de kinderen tijdens 
de nevendiensten. 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst, 
Ina Brasser-Flipse 
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Oplossing: ___________________________________________  
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Verantwoording collecten oktober 2021 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in oktober op    €  751,92         
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie               €  250,57      
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) 
3 oktober   Kerk en Israël                        €  157,50 
10 oktober   Jong Protestant                     €  291,09 
24 oktober   Beeld en Geluid                     €  196,52 
 
Diaconale collectes over oktober 
17 oktober     KiA Werelddiaconaat         €  261,65 
 
Giften voor de diaconie: 1 x € 10,00 en 1 x € 30,00 
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 

Collectedoelen in december 2021 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 
 

• 5 december    Zending Rwanda 
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen 
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. 
‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een 
nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team 
kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn 
kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en 
helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, 
medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op 
scholen en in kerken. 
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• 12 december    Binnenlands Diaconaat 
Een stabiel thuis voor kinderen   
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje 
in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde 
en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In 
jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een 
stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 
28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
 

• 19 december   Jong Protestant  
Jongeren doorleven het verhaal van Kerst  
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n  
zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een 
spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de  
Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de 
huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo 
ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken 
ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat 
Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
 

• 24 december  Kerstavond     Onderhoud gebouwen 

• 25 december     Kerstmorgen    Kinderen in de Knel 
Kom op voor kinderen in de knel    
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen 
kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op 
uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen 
op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht 
en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In de loop van 2021 
maken we via de website en op andere manieren bekend welk 
kinderproject het meest urgent is. 

• 26 december       Attenties fruit en bloemen  

• 31 december     Oudjaar   Kerkverwarming 

• 2 januari           Attenties fruit en bloemen 
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Kerstcampagne Kerk in Actie 
Vorige week is bij de uitgang van de kerk het magazine ‘Geef Licht’ 
uitgedeeld, wat inzicht geeft in de situatie in de Griekse 
vluchtelingenkampen. Duizenden kinderen moeten hier onder 
erbarmelijke omstandigheden opgroeien. 
Met de kerstcampagne Geef Licht zorgt Kerk in Actie ervoor dat 
kinderen voedsel, kleding en onderwijs krijgen. 
Dit jaar is er in Westkapelle geen huis-aan-huis collecte voor dit doel, 
maar we vragen u een bijdrage voor deze actie over te maken op 
bankrekening van de diaconie of Kerk in Actie. 
Mensen die thuis met ons meekijken/-luisteren en het magazine willen 
ontvangen, kunnen dit kenbaar maken bij een van de diakenen. Het 
magazine wordt dan bij u thuisbezorgd. 
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Seniorenbijeenkomst Wozoco 
Op vrijdag 17 december is er een uitzending via 
www.kerkdienstgemist.nl van het Seniorenkerstfeest in de WOZOCO, 
aanvang 14.30 uur. Deze uitzending is zonder publiek en met  
medewerking van diverse gemeenteleden en muzikanten.  

 
 
Kerst Sing-in 2021 

De Kerst Sing-in die gepland staat op zaterdag 18 december a.s. komt 
helaas te vervallen. 

 
 
Gemeente-groei-groep nog even uitgesteld  
In de november editie van het Baken schreef ik dat we de gemeente- 
groeigroep weer gaan opstarten. We hebben dit gezien de actuele 
situatie nog maar even uitgesteld. Op maandag 7 februari om 19.45 uur 
op Torenstraat 33 is de eerste bijeenkomst gepland. Daarvoor nodigen 
we ook mensen uit die vrijblijvend eens kennis willen maken met een 
gemeente-groeigroep. 
Voor degenen die zich voor het eerst aanmelden voor maandag 31 
januari graag een bericht naar mij.  
 
Jan Willem Reijnierse  

Activiteiten 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Helaas kunnen we ook dit jaar vanwege de coronasituatie de 
kerstzangmiddag niet organiseren zoals we gewild hadden: samenzijn en 
samen kerstliederen zingen in “Bij de Koster”.  
Maar we kunnen u wel een alternatief aanbieden! U kunt de 
kerstmiddag thuis meebeleven, op woensdag 22 december vanaf 15.00 
uur. 
We gaan van de kerstmiddag een mooie live-uitzending maken die u 
weer zoals gebruikelijk kunt volgen via www.kerkdienstgemist.nl 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! 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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In het licht van de ster 
Blij huppelt Iris achter papa, mama en Mark aan door de donkere stad. 
Elke dag loopt ze deze weg naar school. Over bruggetjes en langs de 
oude huizen. Het is altijd al een gezellige route, dwars door het oude 
centrum, maar vanavond helemaal. Het carillon van de Grote Kerk speelt 
een oud kerstlied en de lampjes die overal branden geven de stad een 
extra sprookjesachtige sfeer. 
Iris ziet nog meer klasgenootjes die in de richting van de school lopen 
voor de kerstfeestviering. In haar zak voelt ze het twee-euromuntstuk. 
Aan het eind van de avond mag ze daarmee zelf warme chocolademelk 
halen. Ze kan zich er nu al op verheugen. 
De rookwolkjes van haar adem verdwijnen in de donkere nacht. Ze lijken 
richting die ene ster te kringelen, die daar zo fel aan de hemel schittert. 
Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig naar de klanken van een moderner 
kerstliedje dat brutaal het geluid van het carillon overstemt. Steeds 
duidelijker is het te horen. Het brengt haar tot vlakbij school, waar een 
man met een gitaar de vertolker blijkt te zijn. Op de grond ligt een pet, 
waarin slechts een paar muntjes liggen. 
Mark trekt aan haar mouw, ze moeten nu echt opschieten. Terwijl het 
gitaarspel langzaam weer wordt opgeslokt door de klanken van het 
carillon, kijkt Iris over haar schouder. Haar ogen ontmoeten de droeve 
blik van de muzikant, maar dan is daar de school al. 
De kerstviering is een waar feest met lichtjes, muziek en een verhaal. 
Eén gedicht raakt Iris in het bijzonder: Wees een lichtje voor de mensen 
om je heen, zoals een ster die aan de donkere hemel straalt. Het doet 
haar even denken aan de felle ster van zojuist en aan de ster boven de 
stal waar Jezus werd geboren. Misschien was het dezelfde ster wel… 
Dan is het al tijd voor de chocolademelk. Ze voelt de munt in haar hand 
branden, maar ze is vast besloten. Ze hoeft dit jaar geen chocolademelk. 
De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem toe en werpt 
haar munt in het petje. Meteen brandt er een lichtje in zijn ogen en ze 
wordt helemaal warm van binnen, nog warmer dan de chocolademelk 
gedaan zou hebben. En als ze haar adem uitblaast richt ze haar blik weer 

Kinderrubriek 
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op de ster. De ster die, zo weet ze, even weerspiegelde in de ogen van 
de muzikant. 
 

Laat je lampje altijd schijnen 
wees een licht voor iedereen 
dat zal de kilte doen verdwijnen 
en zorgt voor vrede om je heen 

 
 
 
 

     



december 2021                                                                            30                                                         

 
 

  



’HET BAKEN’                       31 

 
 

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  Agathastraat 26                    4363 BD Aagtekerke 

SVRZ Simnia, zorgcentrum  Simniapad 1 4357 HJ Domburg 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen  Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, B 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes ‘s Gravenpolderseweg 114    4462 RA Goes 

Emergis   Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge 

SVRZ Ter Poorteweg  Ter Poorteweg 29 4371 RM Koudekerke 

SVRZ Tulpstraat                                                                  Tulpstraat 4                                 4371 EB Koudekerke 

Verpleegcentrum Buitenrust  Buitenruststraat 221 4337 EP Middelburg 

Zorgcentrum Eben-Haëzer   Briandlaan 2 4334 GP Middelburg 

SVRZ ‘t Gasthuis  Noordpoortplein 2 4331 RN Middelburg 

Hof Mondriaan  Vrijlandstraat 28 4337 EE Middelburg 

Hof ’t Seijs   Griffioenstraat 40 4334 BK Middelburg 

Verpleeghuis Willibrord Bachtensteene 14 4331 AC Middelburg 

SVRZ De Egelantier Egelantier 1 4356 JS Oostkapelle 

Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat 1 4388 VJ Oost-Souburg 

Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180 3011 BH Rotterdam 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen 

Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh Sandenburghlaan 2  4351 RL Veere 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen Koudekerkseweg 88 4382 EE Vlissingen 

Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 4382 CJ Vlissingen 

Verpleeghuis Picassoplein Pablo Picassoplein 87 4382 KB Vlissingen 

Buurtzorgpension Vlissingen Joost de Moorstraat 27 4382 HK Vlissingen 

SVRZ het Krekepad    Krekepad 1 of 3 4361 JJ Westkapelle 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee Koning Gustaafweg 2   4301 NP Zierikzee 

 
 


