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Lezen Lukas 2: 22-24 
“Rein verklaard” 
 
Daar waren dus wetten en regels voor! Voorschriften die alles te maken 
hadden met gezondheid en welzijn. Deze gezondheidsvoorschriften 
waren van religieuze aard, de priesters zagen er op toe dat de regels in 
acht genomen werden en aan de wetten werd voldaan. Daarmee had de 
godsdienst van Israël een (medische) verantwoordelijkheid in de 
samenleving. In Lukas lezen we hoe Jozef en Maria zich schikken in de 
regels van Mozes en ook Jezus werd daaraan onderworpen. Wie rein 
verklaard was kreeg daarmee een soort gezondheidsverklaring, iemand 
werd vrij verklaard van onreinheid, ziekte of aandoeningen. Jozef en 
Maria waren in de Tempel om van de priester zo’n verklaring te 
ontvangen. En aangezien zij aan de voorwaarden voldeden kregen zij die 
verklaring ook. 
In de context van de bijbel is het dus helemaal niet zo merkwaardig dat 
je ten aanzien van je gezondheid een reinverklaring hebt. Een soort QR-
code. Maar waarom schuurt het dan toch zo enorm tegen ons aan? En 
als het in onze samenleving een discussie oplevert was dat dan ook in de 
tijd van Jezus’ geboorte zo?  
Het was niet de eerste keer dat Jozef en Maria zich schikken in 
opgelegde regels en aankondigingen. Nog maar even geleden waren zij 
op reis gegaan op last van de hoogste burgerlijke overheid van het land. 
De regeringsleider had dat zo bepaald; dat heel zijn rijk moest worden 
ingeschreven. En ook Jozef en Maria gingen op reis naar Bethlehem om 
zich te laten inschrijven omdat zij uit het huis en geslacht van David 
waren. Zeker zal getwijfeld zijn aan de zinnigheid van een dergelijke 
maatregel en of je daar wel aan zou moeten meewerken. Het was maar 
zeer de vraag hoe edel en nobel het streven van de keizer was. 
Niettemin schikken de beide jonge mensen zich in wat de samenleving 
van hen verwacht en wat de godsdienst hen voorschrijft. 
  

Meditatie 
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Wat is er met de mensheid gebeurd? Waar hebben we een afslag gemist 
en hoe kon het zover komen dat het vertrouwen in de overheid en de 
kerk zo is afgenomen. Dat zij alle gezag lijken te zijn verloren en telkens 
achter de feiten aanlopen, niet in staat te regisseren en te faciliteren? 
Doet de overheid het niet goed of laat het gedrag van de burgers te 
wensen over?  
Deden Jozef en Maria het zo gek nog niet en zat die samenleving van het 
oude Israël best goed en doordacht in elkaar. De bijbel verhaalt ons van 
wetten en voorschriften die iets te zeggen hebben over onze mentale en 
geestelijke gezondheid; daar zijn kerk en overheid samen voor 
verantwoordelijk! Er moet een goede balans zijn tussen wat fysiek 
verantwoord is en wat geestelijk verantwoord is, dat moet niet strijdig 
zijn en uit evenwicht. In de tijd van Jezus loopt dat harmonieus in elkaar 
over, echter in onze tijd conflicteert dat wel eens.  
In het aanstaande jaar 2022 zal het een uitdaging worden om het 
geestelijk welzijn en het lichamelijk welzijn weer terug in balans te 
krijgen. Jozef en Maria vinden de balans in het offer dat zij brengen: 
twee jonge duiven. Een gezond en evenwichtig 2022 vraagt ook onze 
overgave, dat is de bereidheid om bij het omarmen van het ene, het 
andere niet uit te sluiten.  
In een samenleving welke ontegenzeggelijk staat in het teken van 
Corona mogen wij niet voorbijgaan aan die verantwoordelijkheid om het 
samen te doen! 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

02-01 09.30  Ds. Van Bruggen Attenties, fruit en 
bloemen 

09-01 09.30  Ds. Van Ginhoven 
 

Kerkverwarming 

16-01 09.30  Ds. Van Bruggen Ondersteuning 
Gemeenten 

23-01 09.30  Ds. Van Bruggen 
 

Missionair werk 

30-01 09.30  Ds. Van Bruggen 
 

Jong Protestant 

06-02 09.30 Ds. Van Bruggen KiA Werelddiaconaat 
Oeganda 

 
 
 
  

Rooster kerkdiensten 



januari 2022                                                                               6                                                         

 
 

 
 
 
 

Datum Tijd Wat Waar 

19-01 20.00 Bezoek aan 
Zeemanskapel van de 
Stichting Mission to 
Seafarers Vlissingen.  
Zie voor meer informatie 
het boekje Vorming & 
Toerusting 2021-2022 

Zeemanskapel van de 
Stichting “Mission to 
Seafarers Vlissingen” te 
Ritthem 

22-01 14.00 – 
16.00 

Wandelen langs de 
Westkappelse Kreek. 
Voor meer informatie 
zie het boekje Vorming 
& Toerusting 2021-2022 

Vertrek Abraham 
Calandplein 

26-01 15.00 Moderamen Bij de Koster 

27-01 19.30 Bijbelgroep Bij de Koster 

02-02 19.30 Kerkenraadsvergadering Bij de Koster 

 
 
 

                 
  

Agenda 
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Bedankjes 
We zijn dankbaar dat we ons 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. 
Ondanks de beperkingen is het mede door de vele felicitaties, bloemen 
en kado's toch een feestelijke dag geworden.  
Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Wim en Kobi Maranus 
 
 
We zijn blij en dankbaar dat we al 50 jaar samen mogen zijn.  
De feestelijke viering moesten we uitstellen, maar het werd toch een 
bijzondere dag door de mooie versiering en de vele kaartjes en bloemen 
waarvoor we iedereen willen danken. 
 
Nel en Pau de Witte 
 

 
 
  

Uit de gemeente 
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In memoriam Johannes Theune 
Op 26 november 2021 is op 88-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid 
Johannes Theune.  
Zijn vader was molenaar van molen “De Roos”, daar waar bij het 
bombardement in 1944 zoveel mensen verdronken zijn. Doordat zijn zus 
hem ervan heeft weerhouden om daar ook zijn toevlucht te zoeken, 
heeft hij het bombardement overleefd. Dat heeft grote indruk op hem 
gemaakt. Het leven ervoer hij als heel waardevol en daarvan heeft hij in 
zijn verdere leven vaak getuigd.  
Hij ging werken als timmerman in de wederopbouw. Gaandeweg leerde 
hij ook metselen, stukadoren en tegelzetten.  
Op 22 juli 1960 is Jo getrouwd met Mien van Rooijen. Ze kregen 4 zonen.  
Jo was een actieve man: klussen bij de kinderen, oppassen op de 
kleinkinderen, modelbouw, volière, sier- en moestuin en niet te 
vergeten zijn accordeon. Samen met Piet van Rooijen heeft hij veel 
“ouwerwesse” op muziek gezet en ten gehore gebracht op de “Zing 
maar mee” avonden.  
Jo is lang gezond geweest, maar de laatste tijd ging het allemaal wat 
moeilijker en moest hij dingen meer en meer aan anderen overlaten. 
Dat viel niet mee, maar hij kon er in berusten en wat nog wel mogelijk 
was, deed hij zelf. In het bijzijn van Mien is hij op 26 november vrij 
onverwachts overleden. 
Op 2 december is Jo begraven na een herdenkingsdienst in de 
Moriakerk. Daarin stonden we stil bij Psalm 23: “De Heer is mijn 
Herder”. Wat een troost mag daar van uitgaan. Er is natuurlijk veel 
verdriet, maar de dankbaarheid voor zijn mooie leven en huwelijk 
overheerste in de dienst. We wensen zijn vrouw Mien, zijn zonen Bram, 
André, Jan en Ard en hun gezinnen Gods kracht en nabijheid toe. 
 
Kees de Pagter 
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In memoriam Abigaël Johanna Huibregtsen-Simonse 
Op 6 december 2021 is op 97-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid 
Abigaël Johanna Huibregtsen-Simonse. Haar mooie naam werd afgekort 
tot simpelweg “Bie”. Ze was weduwe van Daniël Huibregtsen.  
Ze zijn in 1949 getrouwd in de Noodkerk in Westkapelle. De eerste jaren 
hebben ze gewoond in een noodwoning. In 1952 werd hun dochter Joke 
geboren. Halverwege de jaren ’50 konden ze verhuizen naar hun nieuwe 
huis in de Koestraat. Daar is haar man begonnen met een 
kippenboerderij eerst achter het huis en later op “Het Kamp” op het 
Noordervroon. Ze bleven wonen in de Koestraat. Bie hield zich daar 
bezig met het huishouden en de verkoop van eieren aan huis. 
Het overlijden van haar man in 1996 betekende een groot verlies, maar 
ze heeft de eenzaamheid toch vrij goed kunnen weerstaan. Ze genoot 
van het gezelschap van haar familie en vriendinnen. Later ging de ziekte 
Alzheimer haar meer en meer parten spelen, waardoor ze op den duur 
niet meer thuis kon blijven. In 2017 is ze verhuisd naar Arnemuiden, 
maar toen er een half jaar later plek was in “De Kreek” is ze weer 
teruggekeerd naar Westkapelle. Ze was daar een trouw bezoekster van 
de seniorenbijeenkomsten. 
Op vrijdag 10 december is ze begraven op de begraafplaats bij de Toren. 
In de afscheidsdienst in de Moriakerk is stilgestaan bij hun trouwtekst: 
Exodus 4: 20b en bij Johannes 10: 11-15. De Goede Herder leidt ons, 
juist ook door moeilijke tijden heen.  
We wensen Joke en haar gezin die leiding toe in het gemis om moeder, 
oma en opoe. 
 
Kees de Pagter 
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In memoriam van Huibregt Roelse 
Op zaterdag 11 december 2021 is Huibregt Roelse op 88-jarige leeftijd 
overleden in het verpleeghuis Scheldehof te Vlissingen.  
Huib werd op 1 Juli 1933 geboren in Westkapelle en heeft tot september 
2021 daar ook gewoond. Huib (beter bekend als Ute) was getrouwd met 
Johanna (Wantje) Gabrielse en woonde op Koestraat 54.  Zij kregen 2 
kinderen: Jolanda en Jos.                                           
In zijn werkzame leven was hij actief als vrachtwagenchauffeur en als er 
in de buurt geen werk was ging hij verder het land in om daar de kost te 
verdienen.                                                                          
Toen zijn vrouw Wantje in 2007 overleed was dat een groot gemis voor 
hem. Gelukkig konden zijn 3 kleindochters dat verzachten, waar hij dan 
ook met volle teugen van genoot. Hij was geweldig trots op hen! 
De ouderdom kreeg steeds meer grip op hem en na een val werd de zorg 
voor zijn dochter Jolanda te complex en kwam er steeds meer hulp. De 
thuissituatie werd te zwaar en Huib moest verhuizen naar Vlissingen. 
Zijn krachten namen steeds verder af en op 11 december is hij 
overleden. De afscheidsbijeenkomst is gehouden op donderdag 16 
december o.l.v. ds. L.P.J. van Bruggen. Er werd stil gestaan bij Psalm 27 
waarin gesproken wordt over een verlangen om te mogen rusten onder 
Gods hoede. Daarna is Huib begraven naast zijn Wantje op de 
begraafplaats bij de toren. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie Gods kracht en bijstand toe. 
 
Adri Kleinepier 
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In memoriam Barbora Faasse-Roelse 
Op maandag 13 december is Barbora Faasse-Roelse in Simnia overleden. 
Ze was belijdend lid van onze gemeente. Berra is geboren op 18 mei 
1923 en is bijna 70 jaar getrouwd geweest met Krijn Faasse. Voor ze 
naar Simnia moest verhuizen woonde ze op de Casembrootstraat 31. 
Samen kregen ze 5 kinderen: Piet, Rina, Kees, Lies en Krijn. 
Berra was een optimistische, vrolijke vrouw die veel zong. Ze ging graag 
op vakantie met haar kinderen maar ook busreizen met haar vrienden. 
Toen Piet met Magda in Leiden woonde ging ze vaak bij hen op bezoek. 
Ze had ook veel hobby’s, ze breide truien voor Roemenië en naaide 
boezeroens voor het winkeltje van Sientje en haakte doekjes voor 
Wanne en Klaar. Bakken deed ze ook graag en haar kinderen en 
kleinkinderen werden vaak verwend met lekkere dingen.  
Toen ze 3 jaar geleden niet meer thuis kon blijven wonen is ze naar 
Simnia verhuisd. Haar gezondheid ging de laatste tijd achteruit en toen 
ze ook nog Corona kreeg werd dat haar fataal. De dankdienst voor haar 
leven werd gehouden op maandag 20 december in de Moriakerk o.l.v. 
ds. Peter van Bruggen. De overdenking was n.a.v. Lukas 13: 18 en 19 
waarbij stil gestaan werd bij het mosterdzaadje dat een grote struik 
werd waar de vogels in kwamen schuilen. Zo was Berra, iedereen was 
welkom en ze stond voor iedereen klaar. 
Na de dienst werd ze naast haar man begraven op de begraafplaats bij 
de toren. 
We vragen Gods steun en bijstand voor haar kinderen met hun gezinnen 
en voor allen die haar zullen missen. 
 
Adri Kleinepier 
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Onze zieken 
Bij het schrijven van Het Baken krijgen we goede berichten over Daphne 
en Koen. Wim en Ilona melden dat het vooruit gaat en stapje voor stapje 
kracht wordt teruggewonnen. De revalidatie vraagt veel energie en is bij 
tijden uitputtend maar levert mooie resultaten op. Het mag gezegd zijn; 
er is door velen gebeden en in alle mogelijk vormen is het gezin bedacht 
in kaartjes, groeten en berichtjes. Dat heeft de Here God ook gezien en 
Zijn oor in ons dorp te luisteren gelegd en heeft op wonderlijke wijze 
gered en geholpen. We wensen het gezin en de familie en vrienden 
sterkte en bidden Daphne kracht toe in het verder revalideren. 
Zonder naam, maar wel onder ons bekend, zijn de zieke gemeenteleden 
die op de ziekenbrief in de gemeente circuleren. We wensen onze zieken 
en herstellenden Gods nabijheid toe. In het bijzonder denken we aan de 
mensen die te maken hebben gekregen met de impact van Corona, 
ziekte en soms zelfs overlijden. Dat levert veel tegenstrijdige gevoelens 
en machteloosheid op. Laten we elkaar daarbij vast houden en middels 
onze gebeden elkaar tot zegen en troost zijn. 
We denken ook aan enkele zeer trouwe gemeenteleden die in de 
afgelopen periode zijn verhuisd naar een instelling. Daar wordt hen de 
passende en nodige zorg gegeven door toegewijde en liefdevolle 
mensen. Het is fijn te zien dat nieuwe bewoners na een - soms moeilijke 
- periode van gewenning hun plekje vinden en mogen genieten van 
gezelligheid en vreugde. 
 
 

Covid perikelen 
Bij het schrijven van Het Baken is de kerkenraad in het proces van 
besluitvorming over de wijze waarop de diensten en het kring/pastoraal 
werk vorm moet en kan krijgen. Dat is alles behalve eenvoudig, de 
kerkenraad draagt bij alle adviezen en richtlijnen ook een eigen (zware) 
verantwoordelijkheid. In de kerkenraad zijn verschillende gedachten 
daarover. Dat vraagt om geduld, wijsheid en vertrouwen! Daarin is de 
steun en het gebed in de gemeente een absolute vereiste. 

Uit de pastorie 
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Via de website, het aanplakbiljet “Bij de koster” en in het 
informatiekastje bij de kerk proberen we de meest actuele situatie aan 
te geven, ook kunt u voor de laatste richtlijnen en regels contact 
opnemen via de mail met de scriba.  
U zult begrijpen dat het kringwerk geheel is stilgelegd en bezoeken 
worden bij wijze van uitzondering gedaan.  
Velen van u zijn inmiddels bedreven met de mail, bellen of sturen een 
kaartje. Blijft u dat gewoon doen. 
 
 

Kerstgroet en Nieuwjaarswens 
De oplettende luisteraar heeft nog maar eens extra onderstreept dat 
“gezegende” kerstdagen zijn gewenst. We kregen vele kaarten en 
telefoontjes, berichtjes en zelfs kerstlekkernijen en traktaties. Bij alles 
wat we allemaal moeten missen hebben we aan liefde en nabijheid 
vanuit de gemeente en ons dorp geen gebrek. We zijn erg dankbaar en 
verwonderd bij alle kerstgroeten en nieuwjaarswensen. 
Vanuit de pastorie wensen wij u en jullie een gezegend 2022, dat 
voorspoed en welstand uw deel zal zijn en de vrede van Christus met u 
zal gaan. 
 
Namens de familie, 
ds. Peter van Bruggen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat we nog even af willen wachten hoe het herstel van Daphne 
Boogaard verloopt, is er ook deze maand geen interview.  
We wensen haar vanaf deze plaats een voorspoedige revalidatie toe. 
  

Interview 
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Samenvatting van de notulen van de Kerkenraadsvergadering 
van woensdag 17 november 2021, 19.30 uur, Bij de Koster. 
 
Opening 
Ds. Van Bruggen opent de vergadering door het lezen van een gedeelte 
uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het 2e hoofdstuk. Na een 
korte uitleg leest ds. lied 973 voor. Daarna gaat hij voor in gebed.  
 
Notulen kerkenraadsvergadering van woensdag 15 september 2021 
De kerkenraad gaat akkoord met de notulen. Agendapunt 8, laatste 
aandachtsstreepje – De gevelsteen zal worden opgeknapt. 
 
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc. 
Predikant 
Ds. is druk met bezoeken. Bezoekwerk: niet meer dan vier personen bij 
elkaar en altijd van tevoren contact opnemen. Het lukt nog niet om de 
catechisaties op poten te zetten. Alle catechisanten zijn erg druk bezet 
en de aanvangstijd is een probleem. De groep jongste catechisanten telt 
vier personen. De oudste groep telt vijftien personen. Als je anderhalve 
meter van elkaar af zit lukt het niet een echt gesprek te voeren. De 
Gemeente-Groei-Groep gaat voorlopig niet door; het is niet wenselijk 
met een vrij grote groep in een huiskamer te zitten. Over de Bijbelgroep 
en het Kringwerk wordt nagedacht. 
Pastoraal team 
Gesproken over een gezamenlijke activiteit met alle kerkenraadsleden. 
De bedoeling is iets te ondernemen waarbij we op een andere manier 
met elkaar omgaan. Voorlopig blijft dit in de wacht staan. 
Diaconie 
De Open Tafel is met Christel besproken. Vrijwilligers van Het Polderhuis 
willen helpen. De bedoeling is half februari te starten. Een en ander zal 
dorpsbreed bekend gemaakt worden.  
  

Uit de kerkenraad
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College van kerkrentmeesters 
Kerkenvisie. Er is een gesprek geweest met de gemeente Veere en Coup 
(adviesbureau). Veel kerkelijke gemeenten krimpen, daardoor komen 
kerken leeg te staan. Kerkgebouwen zijn vaak beeldbepalend. De 
burgerlijke gemeenten hebben geld ontvangen voor een onderzoek naar 
wat met de kerken te doen. Het gesprek was positief en de visie van de 
PG Westkapelle is duidelijk verwoord.  
Clusterteam N.W. Walcheren 
Omringende gemeenten krimpen. Domburg-Aagtekerke is gefuseerd. 
Hoe kunnen we elkaar helpen. In januari 2022 zal er een vergadering 
worden belegd betreffende “Hulp aan de buren – hoe doen we dat”. 
Hulp aan andere gemeenten kan bijvoorbeeld ook bestaan uit kennis 
delen. 

 
Erediensten 
De preekvoorziening wordt overgenomen door Harm Dingemanse en Jan 
Willem Reijnierse. De kerkdienst van zondag 26 december wordt een 
morgengebed; een korte dienst van ongeveer een half uur, verzorgd door 
kerkenraadsleden.  
 
Rondvraag 
Via de beamer zal worden aangegeven dat anderhalve meter afstand 
wenselijk is, ook in de bank. Verder zal tussen iedere bank waar mensen 
zitten een lege bank worden gecreëerd (om en om afplakken).  
Ds. Van Bruggen deelt mee dat er minder zal worden gezongen tijdens 
de kerkdienst. Het luisterlied is weer terug in de liturgie. 
 
Datum volgende vergadering:  
woensdag 2 februari 2022, 19.30 uur, Bij de Koster. 
Datum moderamenvergadering:  
woensdag 26 januari 2022, 15.00 uur, Bij de Koster. 
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KerkTV op een groot scherm ook voor ouderen 
Vele gemeenteleden hebben inmiddels de weg gevonden naar onze 
kerkdiensten op kerkdienstgemist. Toch komen er regelmatig aanvragen 
bij ons binnen om de kerkdiensten op een televisie te kunnen volgen. Bij 
sommige nieuwe smart-TV’s kan dat direct, maar voor de meeste TV’s is 
een eenvoudige oplossing een klein kastje, verbonden met het internet 
dat zeer eenvoudig te bedienen is. Als kerk stellen we deze kastjes voor 
€ 4,- per maand beschikbaar. Vanwege de simpele bediening is dit kastje 
vooral populair onder ouderen. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Reijnierse 
0118-571844 of Lou Toutenhoofd 0118-571758. 
 

Giften voor de kerk 
In de periode van 22-11 t/m 20-12 ontvingen we voor de kerk een gift 
van € 150,- 
 

Actie Kerkbalans 2022 
In de week van 17 januari t/m 29 januari houden we de actie Kerkbalans. 
Voor onze kerk is dit de belangrijkste manier waarop we onze inkomsten 
krijgen. 
We vragen elk jaar aan de gemeenteleden om een gift die we gebruiken 
om onze kosten te betalen. De grootste kosten zijn die voor de predikant 
en het onderhoud van de gebouwen. 
Zo staat in 2022 het buitenschilderwerk, het vervangen van de beplating 
op de kerktoren en het vervangen van een deel van het sanitair in de 
planning. 
Tijdens de actie Kerkbalans komen vrijwilligers bij u langs met de 
envelop met een formulier waarop u kunt invullen wat u als gift in 2022 
wilt geven. De antwoordenvelop wordt later weer opgehaald. Op 
maandag 31 januari tellen de kerkrentmeesters hoeveel de 
gemeenteleden hebben toegezegd of reeds hebben gestort om voor 
2022 bij te dragen. 
U begrijpt dat we deze actie warm bij u aanbevelen. 
 
De kerkrentmeesters 
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Wijkindeling Protestantse Gemeente Westkapelle december 2021 
 

Wijk: Naam: Straten: 

 
1 

Ouderling: Kees de Pagter 
Jakob Brasserstraat 31 
Tel. 572136 
 
 
Diaken: Ineke Maljaars-de Buck  
Torenstraat 32 
Tel. 572048 

d’Arke,  
Jakob Brasserstraat 
Ridderkerklaan 
Utrechtsestraat 
De Casembrootstraat 
De Baan 
Krekepad 
Charley Tooropstraat 
Piet Mondriaanpad 
Grindweg 
Parkweg 
Prelaatweg 
Domineeshofweg 
Joossesweg 
Vikingpark 
Duinweg 
 

 
2 

Ouderling: Adri Kleinepier  
Torenstraat 44 
Tel. 571755 
 
Diaken: Wilma Hoogesteger-Brasser 
Bazienstraat 9 
Tel. 06 4282 7537  

Papestraat 
Noordstraat 
Markt 
Koudorpstraat 
Buitenrust Middelburg 

 
3 

Ouderling: Adri Kleinepier 
Torenstraat 44 
Tel. 571755 
 
Diaken: Ab Hoogstrate 
Smidstraat 2 
Tel. 570294 

Kloosterstraat 
Achterweg 
Zuidstraat, vanaf 97 en 104 
Koestraat 1 t/m 41 en 2 t/m 
66 
Rookstraat 
Weverijstraat 
Nieuwe Dijkstraat 
Krekelstraat 
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4 
 

Ouderling: Wim Boogaard 
Noordstraat 57 
Tel.: 571529 
 
Diaken: Ab Hoogstrate 
Smidstraat 2 
Tel. 570294 

A. Virulystraat 
Benoordenhoutseweg 
Boekhoutstraat 
’t Hout 
Molenweg 
Rustenburg Middelburg 
Scheldehof Vlissingen 
 

 
5 

Pastoraal medewerker: 
Nelleke Reijnierse-Wouters 
Torenstraat 33 
Tel. 571844 
 
Diaken: Wilma Hoogesteger-Brasser. 
Bazienstraat 9 
Tel. 06 4282 7537 

Koestraat vanaf 43 en 68 
Bellinkstraat 
Oude Zandweg 
Benaresweg 
Kon. Wilhelminastraat 
’t Hofje 
Oranjestraat 
Jan Campertstraat 
Eva Besnyöstraat 
Schelpweg 
Achillesweg 
 

 
6 

Ouderling: Adri Kleinepier 
Torenstraat 44 
Tel. 571755 
 
Diaken: Jolinda van Breda-de Witte 
Molenweg 5 
Tel. 572550 

Beatrixstraat 
Irenestraat 
Margrietstraat 
Kon. Julianastraat 
Bernhardstraat 
Kerkeweg 

 
7 

Ouderling: Kees de Pagter 
Jakob Brasserstraat 31 
Tel. 572136 
 
Diaken: Ineke Maljaars-de Buck 
Torenstraat 32 
Tel. 572048 

Bazienstraat 
Smidstraat 
Zuidstraat 1 t/m 63 en 2 t/m 
66 
Noordkerkepad 
Dreefje 
Willebrord Middelburg 
Nieuw-Sandenburgh Veere 
 

 
8 

Pastoraal medewerker: 
Nelleke Reijnierse-Wouters 

Molenwal 
Huijgensstraat 
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Torenstraat 33 
Tel. 571844   
 
Diaken: Joost Gabriëlse 
Beatrixstraat 40 
Tel. 572083 

Vikingstraat 
Torenstraat 
Willebrordstraat 
Europaplein 
 
Voorkeursleden (mensen 
buiten Westkapelle, die lid 
zijn van PG Westkapelle) 
Ter Reede Vlissingen 
Ambachtsveld Oost-Souburg 
 

 Pastoraal medewerker: 
Leonie Dingemanse-Minderhoud 
Noordstraat 35 
Tel. 572376 

Simnia Domburg  
Waterwel Aagtekerke 
De Egelantier Oostkapelle 

 Jeugdouderling: 
Ina Brasser-Flipse 
Parkweg 22 
Tel. 571827 

 

 

 
 
Koster Moriakerk 
Onze kosters in de Moriakerk verzetten heel wat vrijwilligerswerk. Naast 
hun belangrijke taak in de erediensten doen zij in de kerk ook de 
uitvaartdiensten, bruiloften en andere bijeenkomsten. We zijn op zoek 
gegaan naar een extra koster en het resultaat is dat Ineke de Witte 
bereid is gevonden om het team van Marja, Monique, Jaap, Marten en 
Kees te komen versterken. 
  
Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat ook hierin weer is voorzien. 
  



januari 2022                                                                               20                                                         

 
 

      
 
Verantwoording collecten november 2021 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in november op:    €   689,43       
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €   215,14           
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) november 2021 
14 november   Ned. Bijbelgenootschap             €  188,75  
21 november   Omzien naar elkaar                    €  190,88 
24 november   Dankdag voor de kerk                €  785,50 
 
Extra gift voor de kerk  € 50   
 
Diaconale collectes november 
7 november Kia zending Guatemala   €  967,00 
24 november Delta voor Indonesië   €  313,80 
28 november KIA werelddiaconaat   €  268,25 
 
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 

Collectedoelen in januari 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 

• 2 januari           Attenties, fruit en bloemen 

• 9 januari           Kerkverwarming 

• 16 januari           Ondersteuning Gemeenten 
Toerusting voor werkers in de kerk 
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel 
genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot 
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is 
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belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt 
de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een 
groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 

• 23 januari           Missionair werk 
Kerk in, van en voor het dorp 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als 
geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel.  
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 
gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën 
kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, 
van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor 
(opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken 
met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 
 

• 30 januari          Jong Protestant 
Interactief aan de slag met de Bijbel 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste 
score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het 
spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij 
Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's 
centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie 
kans om hen betrokken te houden. 
 

• 6 februari         Werelddiaconaat Oeganda 
Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren 
en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training 
op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige 
zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed 
op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun 
kennis weer door aan anderen. 
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De wijzen uit het oosten 
 

De wijzen, de wijzen 
die gingen samen reizen 
vertrouwend op een Koningsster. 
Zij wisten niet hoe ver. 

Zij volgden het teken. 
De dagen werden weken. 
Dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan 
 

“O koning, wil ons horen. 
Er is een prins geboren!. 
In ’t Oosten is zijn ster gezien. 
Staat hier zijn wieg misschien?” 

Herodes hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
“Een koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.” 
 

De wijzen, de wijzen 
die moesten verder reizen 
De ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 

Zij hebben gevonden 
het Kind door God gezonden, 
dat Koning en dat Knecht wil zijn 
voor ieder groot en klein. 
 

                                    
 
Dit is de laatste kinderrubriek die ik voor Het Baken verzorg. Ik heb dit 
werk altijd met plezier gedaan, maar het is nu tijd voor een nieuwe 
schrijver. Jeugdouderling Ina Brasser-Flipse neemt het van mij over. Veel 
succes, Ina! 
 
Ria Willemse-Kaland 

Kinderrubriek 
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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  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 

 
 


