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Lezen Prediker 4: 4-6 
“Beter één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg.” 
 
Die ene vogel in de hand en de tien in de lucht kenden we wel. Maar dat 
in de bijbel ook te lezen is over één hand gevuld met rust dat beter is 
dan beide vuisten vol gezwoeg, dat is een opmerking waard. Toch?  
Want in bepaalde fase van het leven lijkt het erop dat het vullen van 
beide vuisten met heel veel werk ons beter afgaat dan het vullen van 
een enkele hand met rust. Met alle gevolgen van dien; overwerkt, burn-
out en veel stress. Niet weinig onder ook jonge mensen met ambitie en 
prestatiedrang. Lang geleden liet ik mij informeren over de do’s en 
don’ts van een dominee door een “zware” collega. Vakantie en vrije tijd 
was ijdelheid en predikant onwaardig, het past niet bij zijn roeping. De 
Heere sluimert noch slaapt en evenmin Zijn getrouwe dienstknechten.  
Ik was in die tijd nogal onder de indruk van zijn vroomheid en 
indrukwekkende staat van dienst en nam het aan als een waar woord.  
Ik vond de gulden middenweg! Al dan niet als vakantieganger naar 
exotische oorden dan wel als getrouwe en nimmer aflatende en 
hardwerkende dominee. Zo kon ik vroomheid en vrijheid goed met 
elkaar combineren; we reisden naar de meest inheemse bestemmingen 
rondom de evenaar, bezochten tropische stranden en paradijselijke 
wouden. Als zendingswerker was ik in staat het deugdzame en 
aangename met elkaar te verenigen en er ook nog eens gezegend in te 
worden, een aanrader voor de verstokte predikant die van zijn 
gemeente tot vervelens toe niet los kan komen. Hoe gelukkig kon ik dus 
zijn met het vooruitzicht een reis naar Rwanda te ondernemen en nog 
enkele weken aansluitend naar de meer noordelijke delen van Afrika af 
te reizen.  
Maar ach, het reizen staat onder druk, vliegschaamte, CO2 uitstoot, 
personeelsgebrek en stakingen maken reizen allerminst een 
vanzelfsprekendheid. Aan het lot van een hardwerkende dominee is 
weinig gelegen; de beide vuisten vol gezwoeg maar weinig rust gegeven. 

Meditatie 
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“ ’t Is hier ook stikke mooi dominee.” Zo gaf mij een Wasschappelse 
dame mee enkele dagen voor ik naar Midden-Afrika zou vliegen. Maar 
hoe kon ze dat weten? Heb je de tropen nodig om rust te ervaren? Is het 
reizen naar de Oost de garantie op vakantie? Moet je ver van huis om je 
ene hand gevuld met rust te krijgen?  
Het ligt niet aan de bestemming, daar had die oude Godvruchtige 
voorganger gelijk in. Maar wat hij wel verzuimde te zeggen is dat ook 
Prediker(s) beter één hand gevuld heeft met rust dan beide vuisten 
overlopend van veel gezwoeg. En wat voor dominees geldt, dat betreft 
toch iedereen? Het is goed je rust te nemen en het zwoegen voor een 
poosje na te laten. Dat is afstand nemen en recreëren, de rust hervinden 
en opladen. Dat komt de gemeente ten goede en daarmee de Heer van 
de kerk. Lange tijd kunnen de zwoegende vuisten zich belangrijk en zelfs 
onmisbaar voelen. Tot je het zicht krijgt op de handen van Jezus. Zij 
hebben de arbeid gedaan en dragen de sporen ervan mee. Het herinnert 
ons allen aan het volbrachte werk waar een mens niets aan toevoegen 
zal. Het komt niet aan op wat onze handen voortbrengen in zwoegen en 
draven, maar dat zij in rust en vrede tot zegen mogen zijn.  
Dus, of ik of een ander, lezer en luisteraar, het zij dat wij reizen, het zij 
dat wij op Westkapelle blijven: beter is het één hand te doen rusten dan 
beide vuisten te laten zwoegen. 
 
Allen een hartelijke vakantiegroet, 
Ds. Peter en José van Bruggen 
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

03-07 09.30 Ds. Kleinbloesem, 
Koffiedrinken na de dienst 

KiA Werelddiaconaat, 
India 

10-07 09.30 Ds. Wouters 
 

Delta voor Indonesië 

17-07 09.30 Ds. Van Ginhoven 
 

Onderhoud orgel 

24-07 
 

09.30 Ds. Wouters 
 

Attenties, fruit en 
bloemen 

31-07 09.30 Ds. Ruitenburg  
 

Onderhoud gebouwen 

07-08 09.30 Ds. Van Bruggen 
Koffiedrinken na de dienst 

Beeld en geluid 

14-08 09.30 Ds. Van Bruggen KiA Zomerzending 
Egypte 

21-08 09.30 Ds. Dekker Nederlands 
Bijbelgenootschap 

28-08 09.30 Ds. Van Bruggen 
 

Het Baken 

04-09 09.30 Ds. Van Bruggen,  
Afscheid kinderen 
kindernevendienst; 
Koffiedrinken na de dienst 

KiA Werelddiaconaat 
Myanmar 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

Elke vrijdag in 
juli en augustus 
15.00 – 17.30  

Openstelling Moriakerk; 
Zie info bij Activiteiten 

Moriakerk 

07-07 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 
 

15-07 10.00- 
17.30 

Goede doelenmarkt; 
Zie info bij Activiteiten 

Kerkplein 
Moriakerk 

04-08 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 
 

01-09 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 
 

   
 
 
 
 

          
  

Agenda 
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Dankbetuiging 
Het gemis zal altijd blijven, maar de steun en het medeleven na het 
overlijden van onze lieve dochter 

MONICA VERHAGE 
heeft ons goed gedaan. 
 
Onze hartelijke dank daarvoor. 
Fam. Verhage 

 
 
  

Uit de gemeente 
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In memoriam Cornelia Elizabeth Lous-Dekker 
Op woensdag 1 juni is Cornelia Elizabeth Lous-Dekker op 87-jarige 
leeftijd in het woon-zorgcentrum De Kreek overleden. Corrie is geboren 
op 15 augustus 1934 en woonde op Torenstraat 51. Ze was getrouwd 
met Poulus Lous die op 8 juli 2017 is overleden. 
Samen kregen ze 2 kinderen: Kees en Petra. Corrie was een trouw en 
betrokken kerkganger, het geloof en de kerkelijke gemeenschap waren 
belangrijk voor haar. Ook was ze lid van de NCVB (later Passage) en 
jarenlang penningmeesteresse in het bestuur. Ze was erg geïnteresseerd 
in andere mensen en zeer zorgzaam, ze stond altijd voor iedereen klaar.  
Corrie ging graag op vakantie en genoot van de fietstochtjes van de 
NCVB en uitjes met haar familie. Ze was erg handig met naald en draad 
en naaide zelfs trouwjurken, ook die van haarzelf. Ze is ook vrijwilligster 
geweest bij de wekelijkse bejaardensoos waar ze voor koffie, thee en 
een drankje zorgde en hielp mee in het kraam voor hulp aan Polen en op 
de zendingsmarkt. Corrie leidde een dienstbaar leven. 
Nadat in juli 2017 haar man Pou was overleden werd ze zelf in oktober 
getroffen door een zwaar herseninfarct, na ziekenhuis en revalidatie 
bleek dat thuis wonen niet meer mogelijk was. Ze verhuisde naar de 
Tulpstraat in Koudekerke en daarna naar Krekepad 3 in Westkapelle.  
Ze leed erg onder haar afasie, wat ze in haar hoofd wilde zeggen kon ze 
niet meer met woorden duidelijk maken en dat was erg moeilijk voor 
haarzelf maar ook voor de mensen om haar heen. Toch heeft ze in de 
drie jaar dat ze in De Kreek woonde, mogen genieten van de mensen om 
haar heen, goede zorg, de vele uitstapjes en de seniorenmiddagen. 
Enkele weken geleden werd ze weer getroffen door een herseninfarct 
waarna haar toestand verslechterde. Ze overleed op 1 juni.  
De dankdienst voor haar leven, die geleid werd door Ds. Peter van 
Bruggen, werd gehouden op dinsdag 7 juni in de Moriakerk. 
De tekst van de overdenking kwam uit Psalm 84 vers 2: Hoe lieflijk is uw 
woning, Heer van de Hemelse machten. Daarna is ze begraven op de 
begraafplaats bij de toren. 
We wensen Kees en Janine, Petra en Nico en de kleinkinderen en 
verdere familie Gods troost en nabijheid toe nu ze hun moeder en oma 
moeten missen. 
 
Adri Kleinepier 
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Onze zieken 
Een woord van bemoediging voor de bewoners van de Kreek die telkens 
bij het overlijden van een medebewoner een groot verlies ervaren. Soms 
maakt het meer indruk als de andere keer maar steeds moet toch weer 
afscheid genomen worden en laat iemand een lege plaats achter. 
Verdriet treft dan ook de verzorgers en de vrijwilligers die overdag en  
’s nachts met liefde en toewijding zich inzetten voor de mensen. Bij de 
seniorenbijeenkomsten besteden we aandacht aan het wel en wee van 
allen die wonen en werken in en rond Wozoco; daar worden ook 
gebeden uitgesproken en om Gods nabijheid en troost gevraagd.  
Niet alleen in Wozoco maar op het dorp verblijven ook enkele 
gemeenteleden die in de afgelopen periode een behandeling hebben 
ondergaan en in afwachting zijn van revalidatie, uitslagen of 
vervolgbehandelingen. Ook als de periode verstrijkt en er was even niets 
te melden blijkt dat het niet altijd stil staat. We weten dat het voor 
sommige mensen in Westkapelle spannende tijden zijn en we wensen 
hen daarin rust en geduld toe. Gebed is voor allen in zorgen en 
tegenslag. Dank voor wie herstellen kon en hoopvol de toekomst inkijkt.  
Van enigszins herstel is ook sprake bij Monique van Maurik. Zoveel 
geduld en doorzetting is nodig terwijl soms maar kleine stapjes worden 
gezet. Maar enkele kleine stapjes vormen samen een grotere stap. We 
hadden veel bewondering voor de eerste keren weer in de kerk, dat was 
fijn! Daar moeten niet onmiddellijk grote verwachtingen aan 
vastgeknoopt worden want dat voert de druk weer op. Beter is het 
dankbaar te zijn met het kleine. Daarin is Monique geweldig sterk en 
dapper. We wensen het gezin en de familie veel sterkte en liefdevol 
geduld in het verdere herstel.  
Van echt herstellen is geen sprake meer bij de conditie van Anneke van 
Wijk. Langzaam maar zeker raakt het lichaam de kracht kwijt om 
weerstand te bieden. Toch is de toekomst niet onzeker want er is een 
diepe overtuiging en intense dankbaarheid voor alle kracht die gegeven 
is. Nog steeds klinkt een zonnige groet vanaf de Kreek, als symbool dat 
vreugde is in de verbondenheid die is en zal zijn en sterker dan alle lijden 

Uit de pastorie 
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en sterven. Als dan onvermijdelijk vroeg of laat het afscheid daar is zal 
diezelfde herinnering de basis zijn waarop mag worden losgelaten in 
geloof en verlangen en in de nodigende nabijheid van de Heer. We 
wensen Wim en Anneke en de kinderen veel sterkte. 
 

 
Bij de diensten 
Tijdens de afwezigheid van uw eigen predikant is op de zondagen 
voorzien in gastvoorgangers en voor het crisispastoraat zijn afspraken 
gemaakt binnen het cluster (Oostkapelle, Grijpskerke, 
Aagtekerke/Domburg en Westkapelle). Dat betekent een welkome en 
kleurrijke afwisseling van niet de minste personen op en onder de 
kansel. Dat maakt scherp en kritisch op wat je hebt of wellicht graag had 
willen hebben. Mag ik opwekken tot getrouwheid in de zondagse 
samenkomsten, als gezin, echtpaar of alleengaande. Laten we onze 
verbondenheid waarderen! 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering  
van woensdag 8 juni 2022 
 
Opening 
Ds. Van Bruggen leest een gedeelte voor uit Job 32. Kerntekst: “Maar het 
is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die 
inzicht brengt.” Daarna zingen we Gezang 513 en gaat ds. voor in gebed. 
 
Notulen kerkenraadsvergadering van woensdag 13 april 2022. 
Agendapunt 6c, 2e aandachtsstreepje, eerste zin wordt aangepast. 
 
Actielijst kerkenraadsvergadering van woensdag 13 april 2022. 
M.b.t. nr. 69: De collecte hoort bij de Dienst van dankbaarheid. Ds. Van 
Bruggen dient als Waker van de eredienst er op toe te zien dat de collecte 
op de juiste plaats in de eredienst wordt gehouden. I.v.m. corona is dit 
aangepast, in het bewustzijn dat het collecteren een onderdeel is van de 
eredienst. Voorgesteld wordt tijdens het onderdeel Dienst van 
dankbaarheid informatie betreffende het doel van de collecte op de 
beamer te plaatsen. Er komt een stukje in Het Baken. In het najaar 
evalueren. 
 
Ingekomen en verzonden stukken kerkenraad.  
Speciale aandacht voor het laatste ingekomen stuk van de lijst, t.w. de 
uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. Van Slooten op 3 juli 2022. 
Joost Gabriëlse, Adri Kleinepier en Jos van Breda zullen namens de PG 
Westkapelle bij de afscheidsdienst aanwezig zijn.  
 
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc. 
Predikant. 
Huwelijk Daphne Boogaard en Coen Dekker op 8 juli 2022, kerkelijke 
inzegening in Kleverskerke. Er moeten een ouderling en een diaken van de 
pg Westkapelle mee.  

Uit de kerkenraad
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Rwandareis ds. Van Bruggen van 23 juni t/m 6 juli 2022, vakantie ds. vanaf 
11 juli. 
Er komt een lijstje van aan- en afwezigheid van de clusterpredikanten en 
met de bijzondere erediensten van augustus t/m december 2022 op het 
prikbord in de consistorie te hangen en tevens doorgestuurd aan de 
kerkenraadsleden. 
Pastoraal team. 
Rapportage vergadering Pastoraal Team op 16 mei 2022 wordt 
doorgenomen. 
Diaconie. 
Verslag vergadering Diaconie d.d. 16 mei 2022 wordt doorgenomen. De 
lunch met senioren loopt heel goed. Aanwezigen betalen € 10,--. Geld wat 
overblijft zal door de Diaconie worden overgemaakt naar het Leger des 
Heils t.b.v. de Kerstmaaltijd voor daklozen. 
Verkort overzicht Jaarrekening 2021 college van diakenen. De Jaarrekening 
2021 moet nog via de accountant en kan vervolgens worden goedgekeurd. 
Zondag 25 juni 2023 staat een kerkdienst met Theo van Teijlingen op het 
programma. Tweede collecte van die dag in principe voor het goede doel 
van de Van Teijlingens. De Diaconie regelt dit verder. 
College van kerkrentmeesters. 
Verslag vergadering College van Kerkrentmeesters d.d. 3 juni 2022 wordt 
doorgenomen. 
Aan het infobordje bij de gevelsteen van Bethel wordt gewerkt. 
Onderhoud gebouwen. Plaatsen kunststof kozijnen in Bij de Koster zal nog 
eens worden bezien. 
Clusterteam N.W. Walcheren. 
Clusterdienst op zondag 11 september schuift door naar 11 juni 2023 (in 
Westkapelle), de tweede zondag na Pinksteren. 
Donderdag 22 september 2022: clusteractiviteit (fietstocht). 
Opgave V&T boekje 2022-2023. Svp kopij hiervoor vóór 1 juli 2022 
toesturen aan de scriba. 
Wim doet mondeling verslag van de clusterbijeenkomst van 23 mei 2022. Er 
bestaan verschillende meningen m.b.t. samenwerking binnen de cluster. 
Komt nog op de agenda voor de kerkenraadsvergadering van 28 september 
2022.  
Ring Walcheren. 
Verslag bijeenkomst Ring Walcheren in Serooskerke op 18 mei 2022. 



’HET BAKEN’                        13 

 
 

Onderwerp was De Groene Kerk. Het gaat dan niet over zonnepanelen, 
maar over een opdracht uit de Bijbel: we moeten voor de natuur zorgen. 
Wat moet/kun je vanuit de kerk doen. Zorg voor de schepping; het 
wordt wel geprobeerd dit mee te geven. In de liturgische 
bloemschikkingen zitten tegenwoordig meer dingen uit de natuur. Wat 
doe je met het brood bij de Avondmaalsviering? Kiezen voor biologisch 
brood? Dit kun je vooraf meedelen en zo een signaal afgeven. Er komt 
een stukje hierover in Het Baken. 
 
Voorstellen en mededelingen van het moderamen. 
Kerst Sing-In op 17 december 2022. Voorstel: meedoen. Kerkenraad 
akkoord. 
Openstelling Moriakerk. Joost Gabriëlse, Jos van Breda en Kees de 
Pagter zijn bereid een keer als gastheer mee te werken. 
Nieuwe versie Beleidsplan. In de novembervergadering van de 
kerkenraad bespreken. Vooraf per college relevante onderdelen 
aanpassen. 
Systeem van aftreden en benoeming ambtsdragers aanpassen. 
Moderamen werkt hier verder aan. 
 
Erediensten. 
Voorstel bijzondere kerkdiensten in september/oktober 2022:   
4 september afscheid Kindernevendienst, 11 september viering Heilig 
Avondmaal, 2 oktober Israëlzondag, 9 oktober Startzondag, 16 oktober 
bevestiging en afscheid ambtsdragers. 
Kerkenraad akkoord. 
 
Rondvraag. 
De buitendeuren van de kerk gaan tijdens de dienst niet meer op slot. 
Als de deuren op slot zijn is het toilet niet langs buiten bereikbaar. Men 
is dan genoodzaakt via de binnendeur de kerk te verlaten en dat vindt 
niet iedereen prettig. 
 
Datum volgende vergadering: woensdag 28 september 2022, 19.30, Bij 
de Koster; datum moderamenvergadering: woensdag 21 september 
2022, 15.00 uur, Bij de Koster. 
Sluiting. Ds. Van Bruggen sluit de vergadering met een gebed. 
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Kindernevendienst 
Elke zondag houden we tijdens de kerkdienst kindernevendienst in het 
gebouw “Bij de koster”. 
De kinderen gaan na het kinderpraatje en het kinderlied met de leidster 
mee en luisteren dan naar een verhaal uit de bijbel dat we vertellen uit 
de methode van het Nederlands Bijbelgenootschap: ”bijbelbasics”. 
Na de vertelling kan er met de kinderen over het Bijbelverhaal 
gesproken worden of kunnen er vragen gesteld worden. Ook is er tijd 
voor een verwerking. Dat kan een lied, kleurplaat, werkblad, spelletje of 
een knutselopdracht zijn. 
De kinderen vinden het fijn 
om samen bezig te zijn en 
om elkaar te helpen. Na de 
preek komen de kinderen 
weer terug in de kerk. 
We doen geregeld mee aan 
een project, bijvoorbeeld 
tijdens de Advent- en 
Kerstperiode. Dit wordt 
dan zichtbaar gemaakt 
voorin de kerk en op de 
beamer. Soms zingen de 
kinderen een lied tijdens 
een kerkdienst. 
Op zondag 4 september 
willen we afscheid nemen 
van de oudste kinderen van 
de kindernevendienst: Joël 
Duvekot, Nienke Kerckhoff, 
Noémi Cijsouw en Timon Houmes die na de zomervakantie naar het 
voortgezet onderwijs gaan. 
Ook nemen we afscheid van Tanja Houmes, één van ons team. 
Namens de kerkenraad willen we haar bedanken voor het werk dat ze 
vele jaren gedaan heeft als leidster van de kindernevendienst! 
We vinden het fijn dat Daisy, Karlien en Mariëlle ons huidige team 
(Ramona, Miriam, Maaike, Lilianne, Ina) komen versterken en wensen 
hen een fijne tijd toe en een prettige samenwerking met het team. 
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Ook heten we Maaike Eggebeen welkom als leidster bij de crèche (oppas 
van 0–4 jaar) tijdens de kerkdienst. Een gezellige tijd toegewenst. 
 
Hartelijke groeten namens de kerkenraad,  
Ina Brasser–Flipse, jeugdouderling 
 

 
De groene kerk en theologie 
In mei jl. was er bijeenkomst van de Ring Walcheren met als 
hoofdonderwerp “De groene kerk en theologie”. Hieronder volgt een 
samenvatting wat daarin is besproken. 
Tjirk van der Ziel, onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede, sprak 
in de Johanneskerk over duurzaamheid en geloof naar aanleiding van 
het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort. Hij somde, 
behalve de opvatting dat het geen belangrijke prioriteit zou zijn, nog 
meer vooroordelen op tegen groene theologie. Zoals de mening dat 
ecologie en milieu linkse zaken zijn of dat het denken dat de milieu- en 
klimaatproblemen zo groot zijn dat onze inzet toch vruchteloos is. 
Vijftig jaar geleden veroorzaakte het rapport van de Club van Rome een 
schok. De makers stelden dat de hulpbronnen en onze welvaart eindig 
zijn. Het rapport leidde tot groeiend milieubewustzijn, ook onder 
christenen. In Nederland zijn daar duidelijke cijfers over voorhanden. Zo 
wilde in 2015 30 procent van de Nederlanders duurzamer gaan leven. 
Vier jaar later ging het om 48 procent. In 2021 maakte 69 procent, dus 
ruim twee op de drie Nederlanders, zich zorgen over de gevolgen van 
klimaatverandering. 
Van der Ziel stelde dat de bemoeienis van God met de wereld (mensen) 
zich uitstrekt tot de hele schepping. Dat wordt in het bijzonder duidelijk 
in de verzen 16-20 van 1 Colossenzen. De spreker vatte dat 
tekstgedeelte als volgt samen: ”Het gaat om het beeld van God, de 
onzichtbare, de eerstgeborenen van heel de schepping. In Hem is alles 
geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, het zichtbare en 
onzichtbare. En door Hem en voor Hem heeft Hij alles met zich willen 
verzoenen. Alles op aarde en alles in de hele hemel, door vrede te 
brengen met Zijn bloed aan het kruis.” 
Aan de hand van teksten uit onder meer Exodus en Deuteronomium 
maakt Van der Ziel duidelijk dat de mens zonneklaar de opdracht heeft 



  juli-augustus 2022                                                                         16                                                         

 
 

om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Het gaat zelfs om concrete 
regels. Denk aan het gebod om het land ieder zevende jaar braak te 
laten liggen (sabbatsjaar). Of aan de regels rond de oogst. Wie bij het 
binnenhalen van het graan een schoof vergeet moet die laten staan. Na 
het slaan van de olijftakken mag er geen nacontrole zijn of alles is 
opgeraapt. Hetzelfde geldt voor de druivenpluk. 
Deze regels zijn bijzonder heilzaam. In het jaar dat het land braak ligt is 
alles wat er toch opkomt voor de armen, weduwen, en wezen. Wat zij 
nog overlaten is voor de dieren. Hetzelfde geldt voor alles wat op het 
land blijft na de oogst. Wie zo te werk gaat zorgt niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor de ander. Denk hierbij aan Ruth die van Boaz de 
achtergebleven aren mocht rapen. 
In Leviticus 27 veroordeelt God de roofbouw die het volk pleegt op de 
natuur. Hij kondigt de ballingschap aan, waardoor de akkers zeventig 
jaar braak zullen liggen. In 2 Kronieken 36 staat dat die periode 
correspondeert met de sabbatsjaren die niet in acht zijn genomen. 
Volgens Van der Ziel schuilt hierachter een ecologisch principe. 
Zeker voor ons als kerk(mensen) ligt er dus een belangrijke opdracht. 
Het roer zal op velerlei gebied om moeten. 

 
 
Giften voor de kerk 
In de periode 22-05 t/m 23 -06 ontvingen we voor de kerk de volgende 
giften:  
1 x € 50,-, 1x € 100,- en 1 x € 125,-. 
Alle gevers daarvoor onze hartelijke dank. 
 
De kerkrentmeesters 
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Verantwoording collecten mei 2022 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in mei op:     € 1.076,45       
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €    358,82        
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) mei 
1 mei      Beeld en geluid         €  190,00   
22 mei     Missionair werk         €  115,90  
29 mei     Jong Protestant         €  196,50   
 
Diaconale collectes mei 2022 
8 mei  Kia nood Nigeria   € 257,10 
15 mei   Binnenlands diaconaat   € 226,20 
26 mei  Evangelisatie eigen dorp  € 116,00 
Giften van € 50,00, € 25,00 en € 10,00. 
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 

Collectedoelen in juli/augustus 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 

• 3 juli      KIA  Werelddiaconaat India 
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 
buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met 
een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de 
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en 
sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het 
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verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met 
kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 

• 10 juli        Project Walcherse Diaconieën 

• 17 juli        Eigen gemeente onderhoud orgel 

• 24 juli        Attenties Fruit en Bloemen 

• 31 juli        Onderhoud Gebouwen   

• 7 augustus       Beeld en Geluid 

• 14 augustus KIA  Zomer Zending   Egypte 
Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een 
groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk 
de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een 
betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen 
met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen 
georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en 
huizen worden gerepareerd. 
 

• 21 augustus    Ned. Bijbelgenootschap  

• 28 augustus    Het Baken 

• 4 september   KIA  Werelddiaconaat  Myanmar  
Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking 
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte 
volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten 
en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in 
Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, 
maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en 
training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek 
kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 
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Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 7 juli, 4 augustus en 1 september zijn er weer 
seniorenbijeenkomsten in ‘De Kreek’.  
Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur.  
Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met 
Marja, tel. 06-30173436. 
 
Graag tot ziens bij één van deze seniorenbijeenkomsten! 
 
 

Clusterdiensten 
Nu we het Corona gevaar grotendeels te boven zijn, hadden we graag de 
gezamenlijke clusterdienst met de andere kerken weer ter hand 
genomen. Helaas, het heeft niet mogen zijn. Op de normale datum 
(eerste zondag na Pinksteren) konden niet alle dominees present zijn en 
dat gaat toch ten koste van het “samen”-gevoel. Ook het weer 
opschudden van de organiserende commissie gaf toch wat heropstart- 
problemen. De organisatiecommissie is dus samen geweest en moest tot 
het volgende besluit komen: ook dit jaar hebben we geen clusterdienst. 
Hebben we dan helemaal geen contact met de andere kerken? Jawel, 
we hebben toch wat leuks gevonden, iets interactiefs, iets waar 
ontmoeting met de andere gemeenteleden centraal staat. Zie 
onderstaande uitnodiging voor een leuke activiteit op 22 september! 
En volgend jaar? In een jaar kan veel gebeuren, maar we hopen dan toch 
weer een mooie clusterdienst te kunnen organiseren, met een geoliede 
commissie (waarvoor u zich altijd kunt aanmelden). 
 
Groet,  
Organisatiecommissie clusterdienst 
  

Activiteiten 
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Happen en Trappen in 4 clusterdorpen 
 

 
 
Wanneer:  donderdag 22 september 2022 
Aanvang:  17.30 uur op de 1e locatie,  
  slotborrel om 21.30 uur Bij de Koster te Westkapelle 
 
Misschien bent u bekend met het fenomeen dineren en tussen de 
gangen verplaatsen naar een volgende eetlocatie, dat is precies wat we 
willen organiseren met de 4 gemeenten in ons cluster. 
In de Bijbel wist men het al; aan tafel en onderweg zijn, daar komen de 
gesprekken op gang.  
De wisseling van plaats, koks en gezelschap maakt het tot een levendige 
avond met gezelligheid en ontmoeting tussen mensen van de dorpen 
Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.  
Op bovenstaande plaatsen worden de gerechten in of nabij de kerk 
geserveerd, waarbij de kerk van uw eigen dorp dient als startlocatie, hier 
wordt ook het verdere verloop van de route en avond bekend gemaakt.  
Om 21.30 uur eindigen we gezamenlijk voor koffie/thee/borrel ‘Bij de 
Koster’ aan de Markt te Westkapelle. 
Aanmeldingen: Wim Boogaard Wiboogaard@zeelandnet.nl of Petra 
Hollebrandse pjhollebrandse@zeelandnet.nl en via de inschrijflijst 
achterin de kerk. 
Deadline voor aanmelden:  19 september 2022 
Kosten: voor het 3-gangen locatiediner en de slotborrel wordt een 
bijdrage van € 5,00 p.p. gevraagd. 
Vervoer: in principe op de fiets, maar vervoer per auto kan ook (samen 
rijden). 
Georganiseerd door: Commissie clusterdienst Aagtekerke/Domburg, 
Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle.  

Openstelling Moriakerk  

 

mailto:Wiboogaard@zeelandnet.nl
mailto:pjhollebrandse@zeelandnet.nl
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Elke vrijdag in juli en augustus en 10 september in 2022 
Tijdens de zomerperiode gaan de deuren van de Moriakerk aan de 
Markt elke vrijdagmiddag open voor publiek.  
Bezoekers maken er naast het interieur van de Moriakerk, ook kennis 
met het kerkelijk leven op het dorp door de expositie ‘Westkapelle en 
haar kerken, toen en nu’. De expositie toont de geschiedenis van de drie 
kerken op Westkapelle: de Protestantse Gemeente, de Gereformeerde 
Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente. De drie deelnemende 
kerken hebben ieder twee informatiepanelen over hun eigen gemeente 
samengesteld.  
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verdwenen kerken, zoals de 
oorspronkelijk Katholieke Willibrorduskerk (nog wel in gebruik als 
vuurtoren) en de Molukse kerk.  
Als extra bij de expositie is een mooie PowerPoint-presentatie te zien. 
Ook zal regelmatig het grote Van Leeuwenorgel worden bespeeld door 
ervaren organisten.  
Tijdens de bezichtigingsdagen (15.00 – 17.30 uur) zal er altijd iemand 
aanwezig zijn om een toelichting te geven over de expositie.  
Op 10 september, tijdens de monumentendag, is de kerk en de expositie 
ook te bezoeken van 10.00 – 17.00 uur. 
Graag tot ziens!  
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Goede-doelen-markt vrijdag 15 juli 
Kerkplein Markt Westkapelle van 10.00 tot 17.30 uur 

De ZWO-commissie hoopt dit jaar weer aanwezig te zijn met een 
goed gevuld kraam. 
Daar hebben we uw/jouw hulp bij nodig! 
 
Wij vragen u allemaal mee te helpen om ons kraam te vullen met 
aantrekkelijke koopwaar zoals

• eigengemaakte producten zoals koekjes, cakes, gebak, blokjes,  
jam, advocaat of andere lekkernijen, 

• eigengemaakte kaarten. 

• Bent u creatief en wilt u iets knutselen, handwerken of iets  
dergelijks, dan houden wij ons aanbevolen. Misschien zijn er mannen 
en/of vrouwen die, net als vorig jaar, zelf (samen) leuke, verkoopbare 
spullen willen maken! 

• Ook kunnen wij allerlei (redelijk goede) spulletjes gebruiken  
om te verkopen. Heeft u iets liggen dat u niet meer gebruikt,  
dan zijn wij er blij mee.  

• Zou u ook een leuk prijsje kunnen schenken? We willen  
weer een mooie verloting organiseren. 

Op woensdagavond 13 juli en donderdagavond 14 juli zijn wij als ZWO-
commissie vanaf 19.00 uur aanwezig ‘Bij de Koster’ om uw spullen in 
ontvangst te nemen. Wilt u al eerder iets kwijt dan kunt u contact 
opnemen met Nellie Dominicus, tel. 571265.  
 
De opbrengst van ons kraam op de markt zal zijn voor het ZWO-project 
‘Delta voor Indonesië’ van Kerk in Actie. Informatie hierover vindt u op 
onze website.  
  
Doet u mee? U komt toch ook op 15 juli? 
We hopen dat de thermometer in de kerk voor ‘Delta voor Indonesië’ na 
afloop van de markt weer een stuk omhoog kan! 
 
Namens de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking) alvast hartelijk bedankt! 
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Gebed voor elke dag 
 

Trouwe Vader in de hemel, 
geef mij dat ik elke dag 

steeds meer op u mag gaan lijken 
door te doen wat U mij vraagt. 

Laat mijn handen voor U werken. 
Laat mijn voeten voor U gaan. 

Wil mij door Uw Geest zo sterken 
om blij mijn levensweg te gaan. 

 
Here Jezus die mijn leven 

met Uw bloed hebt vrijgekocht, 
al mijn zonden hebt vergeven, 

mij in liefde heeft gezocht. 
Dat ik daarvan mag getuigen. 

Steeds Uw grote Naam bezing. 
Doe mijn knieën voor U buigen 
in ootmoed en verwondering. 

 
Heil’ge Geest die ons de gaven 
van de Zoon deelachtig maakt, 

geef dat w’ons steeds mogen laven 
aan de bron die nooit opraakt. 

Dat we aan ’t einde van ons leven 
mogen horen Uwe stem: 

“Kom mijn kind, je mag nu leven 
in het Nieuw Jeruzalem”. 

 
 

Een gemeentelid 
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De liefde van God 
Psalm 103: God heeft de mensen gemaakt en hij houdt heel veel van 
hen. Zijn liefde is zo groot als de hele wereld. 
 
Maak een wereldbol met mensen uit allerlei verschillende landen erop. 
Gods liefde is zo groot als de hele wereld. 
Wat heb je nodig? 
- de werkbladen met de wereldbol en de verschillende mensen 
- vetkrijt, kleurpotloden/stiften, scharen, lijm. 
Kleur de wereldbol en de mensen in. Knip daarna de plaatjes van de 
verschillende mensen uit. Maak een knipje in het midden van het 
vouwrandje van de mensen. Vouw het linkerdeel van het vouwrandje 
naar voren, en het rechterdeel naar achteren.  
Plak de mensen op de wereldbol. 
  

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 

 
 


