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Galaten 5;22 
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.” 
 
Daar moet het ons na Pinksteren dus niet aan ontbreken; dat mag 
duidelijk zijn. Met dat de Heilige Geest is uitgestort over de gemeente 
zijn ook daarvan alle vruchten gegeven. Of tenminste is de 
vruchtbaarheid en de wasdom daarin gegeven. Zo zou het moeten zijn! 
Het kan flink buikpijn geven als je onrijpe vruchten plukt en eet. Van 
peren eten en pruimen die nog veel te hard zijn en door de zon nog 
onvoldoende gerijpt krijg je spoedig spijt. Soms rijpen vruchten aan de 
boom maar het kan ook in een mandje zijn op een droge donkere plaats, 
of in de vensterbank in de zon. Hoe het ook zij: vruchten moeten rijpen 
om er de volle smaak van te kunnen ontdekken. Dat betekent dat ook in 
de vruchten van de Geest we geduld moeten hebben, we moeten de 
wasdom niet overhaasten.  
Maar wat gebeurt er als we de rijpe vruchten veronachtzamen, dat wil 
zeggen dat we ze te lang op de keukentafel in de fruitschaal laten liggen. 
Die laatste peer of kiwi waar niemand meer naar omkijkt en hier en daar 
al wat rimpelig is geworden, een donker plekje vertoont en al wat zacht 
en plakkerig voelt. Op het laatst verliest de overrijpe vrucht haar waarde 
en wordt weggegooid om plaats te maken voor de nieuwe frisse appels. 
Gebeurt dat ook met de vruchten van de Geest; dat we er niet meer 
naar omkijken, van geen waarde meer achten en weggooien. Zijn we 
slordig en verkwistend of haastig en voorbarig in wat we elkaar te 
bieden hebben en wat ons wordt aangereikt. Met andere woorden, 
liggen de vruchten van de Geest in de schaal op tafel maar neemt 
niemand de moeite om ze consumptie-klaar te maken? Is dat wat aan de 
gang is in onze samenleving. Dat de Heilige Geest is uitgestort maar als 
een overvolle fruitschaal op tafel staat en geen mens de moeite neemt 
van de vruchten te nemen? Heeft onze maatschappij geen voordeel aan 
de vruchten van de Geest of komen ze met een prijskaartje? 

Meditatie 
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Het is toch triest dat een “vitamine bommetje” (Kiwi) blijft liggen en de 
mens aan vitamine-C-gebrek lijdt. Als het aanbod er is, vrij en 
overvloedig, maar er is geen vraag. Misschien moeten mensen ook 
ontdekt worden aan hun tekort, de risico’s ervan en de gevolgen. Een 
bezoek aan een dokter kan je daarbij helpen. Jezus wil zo’n dokter zijn 
voor mens en samenleving. Hij ontdekt je aan de risico’s en je gebreken 
en wijst op wat beschikbaar is gemaakt tot genezing en heelheid. 
Pinksteren wijst ons op de vruchten van de Geest die goed smaken en 
een weldaad zijn voor Gods schepping. Neem ervan! Laat de tinteling op 
je tong en in je hart tot vreugde zijn! 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

05-06 09.30  Ds. Van Bruggen,  
Pinksteren 

Zending Zuid-Afrika 
 

12-06 09.30  Ds. Van Bruggen,  
Heilig Avondmaal,  
na de dienst koffiedrinken 

Project de Delta voor 
Indonesië;  
3e collecte: 
Vluchtelingenkinderen 
in Griekenland 

19-06 09.30  Dhr. Verwijs 
 

Het Baken 

26-06 09.30  Ds. Grisnigt 
 

Binnenlands diaconaat 

03-07 09.30  Ds. Kleinbloesem 
 

KiA Werelddiaconaat 
India 

10-07 09.30 Ds. Wouters Project de Delta voor 
Indonesië 

 
 
 
 
 
 

Datum Tijd Wat Waar 

08-06 19.30 Kerkenraadsvergadering Bij de Koster 

22-06 19.30 Concert Convocare; 
Zie info bij Activiteiten 

Moriakerk 

07-07 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 
 

    

  

Rooster kerkdiensten 

Agenda 
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Bedankjes 
18 maart begon als een mooie zonnige dag, maar veranderde voor ons al 
snel in een zwarte dag door het zware ongeluk dat Noa kreeg. Grote 
onzekerheid was er die dag, maar ook de dagen erna. Al snel waren er 
verschillende lichtpuntjes en die zijn er nog steeds.  
We zijn enorm dankbaar en blij dat we nu 7 weken verder alweer zover 
mogen zijn, waarbij we een beetje vooruit durven kijken. We zijn er nog 
niet en dat duurt zeker nog een aantal maanden, maar elke stap is er 
weer één naar meer herstel en weer dingen zelf kunnen doen!   
Alle gebeden, kaarsjes die gebrand zijn, gedachten die bij ons waren, 
bezoekjes, kaartjes en berichtjes die we ook nu nog steeds krijgen 
hebben Noa, maar ook Luca en mijzelf en de rest van de familie er 
doorheen gesleept!  
Ook namens mijn ouders, broer, zus en zwager willen we iedereen 
daarvoor ontzettend graag bedanken!! Het heeft ons enorm geholpen 
en gesteund! 
 
Mirjam Janse, Noa en Luca 
 
 
 
 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de prachtige plant, die ik 
gekregen heb omdat ik aan allebei mijn ogen ben geopereerd i.v.m. 
staar. 
 
Groeten, 
Matty Roose 

  

Uit de gemeente 
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In memoriam Jakomina Neeltje (Monica) Verhage 
Op 5 mei 2022 is op 52-jarige leeftijd overleden Monica Verhage, 
dochter van Jan en Wilma Verhage-van Rooijen.  
Haar levensverhaal lijkt heel veel op dat van haar broer Robin, die nog 
geen 2 maanden daarvoor is overleden. Ook Monica woonde in De 
Nieuwe Haven in Vlissingen en ze werkte ook bij De Onderneming. 
Monica genoot van het leven, van de vele vakanties met het gezin, maar 
ze wist ook van de kleinste dingen iets moois te maken.  
Het overlijden van Robin was een groot verlies voor haar, maar ze was er 
van overtuigd dat hij nu op een plek is waar het beter is dan hier. Dat 
was voor haar een grote troost. Ze was heel belangstellend en 
meelevend naar de mensen om haar heen. Ze verveelde zich nooit, was 
altijd bezig met knutselen, schilderen of het luisteren naar 
luisterboeken.  
Een paar maanden geleden kreeg ze last van een longontsteking, 
waardoor de zorgen om haar gezondheid toe waren genomen. Haar 
overlijden kwam echter totaal onverwacht. Er leek niets bijzonders aan 
de hand en ineens was ze er niet meer. Onbeschrijfelijk als je dat als 
ouders voor de tweede keer mee moet maken, er zijn eigenlijk geen 
woorden voor.  
Op woensdag 11 mei is Monica begraven op de begraafplaats in 
Westkapelle, naast Robin. Daaraan voorafgaand was er een rouwdienst 
in de Moriakerk in het bijzijn van familie, vrienden, medebewoners en 
personeel van Gors. De schriftlezing was uit Johannes 14: 1-6. Daarin 
zegt Jezus: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij”.  
We bidden Jan en Wilma dat vertrouwen toe en wensen hen heel veel 
sterkte in dit grote verlies. 
 
Kees de Pagter 
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In memoriam Apolonia Cijvat-Huibregtse 
Op zaterdag 14 mei is Apolonia Cijvat-Huibregtse in Simnia overleden. 
Ploon was geboren op 24 mei 1935 en heeft gewoond op Koudorpstraat 
21. Ze was getrouwd met Aarnout Cijvat en ze kregen 2 dochters: Anja 
en Diana. 
Ploon werd al weduwe toen ze nog maar 34 jaar oud was, haar man 
stierf 18 juni 1970. Ze bleef achter met 2 jonge kinderen maar pakte, 
ondanks het gemis, haar leven weer dapper op. Ploon ging bij de 
thuiszorg werken en leerde autorijden. Later kon ze ook weer van het 
leven genieten en ging graag op vakantie en dagjes weg. Kinderen en 
kleinkinderen kwamen graag en veel bij haar op bezoek want je voelde 
dat je meer dan welkom was. 
Op latere leeftijd ging haar gezondheid achteruit en sinds oktober 2016 
verbleef ze in Simnia in Domburg. Op donderdag 19 mei is in besloten 
kring afscheid van haar genomen waarna ze in Middelburg is 
gecremeerd. We wensen Anja en Floor en Diana en Arjen met hun 
gezinnen kracht en sterkte toe nu ze hun moeder en oma moeten 
missen. 
 
Adri Kleinepier 
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Onze zieken 
Onze zorg en verbondenheid gaat uit naar Jan en Wilma Verhage in de 
diepe smart die zij moeten dragen nu hun beide kinderen niet meer zijn. 
Het verdriet en het gemis eist de tol en heeft een weerslag op de 
conditie. We wensen hen samen troost toe en herstel van kracht om er 
voor elkaar te kunnen zijn. We denken ook aan diverse sterfgevallen in 
ons dorp die sporen nalaten van verdriet en ontzetting. Ook als de kerk 
daarin geen directe rol lijkt te hebben, zijn we bewogen en betrokken op 
elkaar en zoeken naar wegen om tot steun te kunnen zijn. 
Ook gaat onze aandacht uit naar de mensen die voor lange tijd 
revalideren en zich inzetten voor herstel, soms na een ongelukkige 
valpartij, soms ook na een risicovolle ingreep of een zware chemokuur. 
Langdurige ziekte kan eenzaamheid met zich meebrengen en soms zelfs 
op onbegrip stuiten, dat maakt het mogelijk nog zwaarder.  
We wensen troost toe en kracht en bidden dat middelen en 
behandelingen succesvol zullen zijn. Stil aan bemerken we een lichte 
stijging in de kerkgang. Dat wil zeggen dat kerkgangers die voorheen nog 
wat aarzelde vanwege kwetsbare gezondheid nu toch voorzichtig weer 
hun plek innemen in de bank. Daar zijn we blij mee; blij ook met de vele 
kerkTV-kijkers en luisteraars die ver weg en dichtbij elke zondag de 
verbondenheid met de Moriakerk zoeken. 
 
 

Voorgenomen huwelijk 
Op vrijdag 8 juli hopen Daphne en Coen hun huwelijk te laten inzegenen 
in de kerk van Kleverskerke. Beide beleven daarmee een hoogtepunt in 
hun relatie en de weg die zij samen zijn gegaan. Dat verliefd zijn, 
trouwen en een huis kopen geen vanzelfsprekendheid is weten zij maar 
al te goed! Dat maakt de dankbaarheid en de verwondering sterk en 
vast. In de voorbereiding op het huwelijk hebben we met elkaar 
gesproken over de betekenis van liefde, vertrouwen en verbondenheid. 
We hebben het huwelijk als eenheid tussen twee partners geplaatst 
tegen het licht van de samenleving. Over hoe het zich verhoudt tot je  

Uit de pastorie 
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omgeving. We hebben gesproken over de Bijbelse kaders van het 
huwelijk en Gods bedoeling met de verbondenheid tussen deze twee 
jonge mooie mensen die Hij samen heeft gebracht. We wensen Daphne 
en Coen samen met hun wederzijdse ouders en familie een gezegende 
en vreugdevolle dag toe. 
 

        
 
 
Rwandareis 
Vanaf donderdag 23 juni ben ik op reis naar en in Rwanda. Samen met 
enkele collega’s volgen we een studieprogramma over verzoening en 
herstel en bezoeken diverse jeugd- en diaconale projecten. Ook nemen 
we kennis van het gemeenteleven van lokale predikanten. De 
organisatie is in handen van Red een Kind en World Servants en 
daarnaast zal ik een collega bezoeken die door de GZB is uitgezonden.  
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In de periode erna zal ik Bij de Koster wat vertellen van mijn 
belevenissen en hoop ik wat beeldmateriaal te kunnen laten zien. 
Rwanda is negatief in de publiciteit gekomen vanwege de genocide toen 
in 1994 in 100 dagen tijd tussen de 500.000 en 1 miljoen Tutsi’s werden 
vermoord in een land dat beduidend kleiner is dan Nederland. Toch lijkt 
het land in 2022 stabiel, succesvol, vergevingsgezind en veilig te zijn 
maar schijn bedriegt wel eens…  
Voorbehoud van Jacobus; Covid en Apenpokken en verder alles dat 
daaronder valt (Jacobus 5: 15). 
 
 

Dank 
Op 4 mei overleed mijn vader en de opa van onze kinderen. Op dinsdag 
daarop is hij begraven bij zijn vrouw en onze moeder. Een mooi en 
vredig afscheid ging er aan vooraf. Het gemis krijgt een plaats. Zo gaat 
dat! We zijn overweldigd door zoveel meeleven, kaartjes en mail van uit 
de gemeente maar zeker ook uit het dorp en daarbuiten. We mochten 
telkens na intensief heen-en-weer rijden naar Brabant thuiskomen in 
Westkapelle waar ons liefdevol en zorgzaam meeleven wachtte.  
Voor alle nabijheid zijn we verwonderd en dankbaar. 
 
Familie van Bruggen 
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Samenvatting van de Notulen van de kerkenraadsvergadering van 
woensdag 13 april 2022 
 
Ds. Van Bruggen leest, als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Pasen, een gedeelte uit Markus 14. Daarna gaat hij voor in 
gebed. 

 
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc. 
Het huidige Beleidsplan is van 2019; een nieuwe versie is nodig. Komt op 
de actiepuntenlijst. 
Info betr. catechisatie en Bijbelgroep (mondeling). De catechisaties zijn 
afgesloten. Voor de jongeren is er nog de bijeenkomst op 1 mei a.s.  
De Bijbelgroep is eveneens afgesloten.  
De GemeenteGroeiGroep komt dit seizoen nog één keer bij elkaar. 
Er wordt gewerkt aan het regelen van koren die in een kerkdienst willen 
meewerken  
Open Tafel was een succes. Er is samengewerkt met dames van Het 
Polderhuis in de bediening. Het maximum aantal gasten is 25, maar er 
waren nu 33 aanwezigen.  
Het schoonmaken en inrichten van Woestduyn voor vluchtelingen uit 
Oekraïne is goed gegaan. Inmiddels is de voormalige ambtswoning van 
de burgemeester aan De Casembrootstraat ook beschikbaar voor 
vluchtelingen. 
De  Zendingszondag van 6 november 2022 is besproken. Er is een 
speciale inzameling op zaterdag 5 november. Volgende jaar zal een 
gastpredikant voorgaan in de Zendingsdienst en de dienst zal worden 
ingevuld door de ZWO-commissie. 
Jan Willem geeft een toelichting bij de voorlopige jaarrekening van 2021. 
De kerkenraad gaat akkoord. 
De energiekosten stijgen. Gewezen wordt op zonnepanelen. Op het 
schilderwerk zou bezuinigd kunnen worden door voor kunststof kozijnen 
te kiezen.  
Collecteren bij de kerkdienst weer op de oude manier? De kerkenraad 
vindt het hiervoor nog te vroeg, er zijn nog veel besmettingen. De 

Uit de kerkenraad
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collecte is een onderdeel van de eredienst. Op termijn moet dit weer als 
vanouds geregeld worden.  
Er is onduidelijkheid m.b.t. de jaarlijkse clusterdienst. Wordt nader 
uitgezocht. 
Bijeenkomst Ring Walcheren is op woensdag 18 mei 2022 te 
Serooskerke  Is bestemd voor zowel kerkenraadsleden als 
gemeenteleden. 
 
Voorstellen en mededelingen van het moderamen. 
Openstelling van de Moriakerk op vrijdag is akkoord. Op 
Monumentendag eveneens.  
Ambtsdragers. Diaken Jolinda van Breda-de Witte, ouderling Adri 
Kleinepier en de ouderling-kerkrentmeesters Harm Dingemanse en Piet 
de Visser stoppen ermee. Voor deze vacatures zullen, via Het Baken, 
aanbevelingen worden gevraagd aan de gemeenteleden. Het systeem 
van aftreden en benoeming moet worden aangepast.  
De gang van zaken bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt 
besproken. 
I.v.m. de Rwandareis van ds. Van Bruggen en zijn daaropvolgende 
vakantie worden de kerkenraadsvergadering van 6 juli en de 
moderamenvergadering van 29 juni geschrapt. 

 
Datum volgende vergadering:  
woensdag 8 juni 2022, 19.30 uur, Bij de Koster. 
 
Datum moderamenvergadering:  
woensdag 1 juni 2022, 15.00 uur, Bij de Koster. 
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Giften voor de kerk 
In de periode 24-04 t/m 21 -05 ontvingen we voor de kerk 2 x een gift 
van € 500,-.  
Alle gevers daarvoor onze hartelijke dank. 

 
Bijdrage Solidariteitskas  
Voor ieder gemeentelid van de Protestantse Kerk in Nederland betaalt 
het college van kerkrentmeesters jaarlijks verplicht een bijdrage aan de 
solidariteitskas. Per jaar wordt aan gemeenteleden een bedrag van  
€ 10,00 gevraagd. Van dit bedrag is de helft bestemd voor de landelijke 
kerk. De andere helft is voor onze eigen gemeente. Het geld voor de 
landelijke kerk is bestemd voor het verlenen van steun aan gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met Het Baken van juni 
ontvangt u hiervoor een acceptgiro.  
 
De kerkrentmeesters 

 
Jaarrekening 2021 van de kerkrentmeesters en diaconie 
Hierbij een samenvatting van de jaarrekeningen over 2021 van de 
Protestantse Gemeente Westkapelle en het college van diakenen. 
Wij stellen u in de gelegenheid om informatie in te winnen over de 
jaarcijfers. Voor (meer) informatie over de cijfers van de kerk kunt u een 
afspraak maken met de voorzitter van de kerkrentmeesters Jan Willem 
Reijnierse, tel. 0118-571844, e-mail westcape@zeelandnet.nl, van 
maandag 13 juni t/m maandag 20 juni a.s. 
Voor (meer) informatie over de cijfers van de diaconie kunt u contact 
opnemen met de administrateur Wibo Verstraate tel. 06-22806517,  
e-mail weweve@zeelandnet.nl van maandag 13 juni t/m maandag 20 
juni a.s. 
De kerkenraad zal beide rekeningen definitief vaststellen en 
ondertekenen. Vervolgens worden ze ter controle gestuurd naar het 
Classicaal College voor de Behandeling van de Beheerszaken van de PKN 
(CCBB). 
 
Het college van kerkrentmeesters en diakenen 
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Zeeuwse Dag Kerkenraad 
Als kerkenraad zijn we voortdurend bezig met allerlei taken waarvoor 
we zijn aangesteld. Dat vereist veel afstemming en overleg. Daarvoor 
hebben we allerlei middelen ter beschikking zoals telefoon, email, 
whatsapp of gewoon even bij elkaar langsgaan. Gelukkig is de sfeer in de 
kerkenraad prima en kunnen we ook plezier hebben met elkaar. Dat is 
wel gebleken op zaterdag 30 april jl. toen we Bij de Koster met elkaar 
incl. partners een Zeeuwse Dag hebben gehouden. Gewoon om elkaar 
eens op een andere manier te leren kennen dan in onze diverse 
kerkelijke functies. Ze noemen dat met een mooi Nederlands woord ook 
wel teambuilding.  
We begonnen ’s middags met koffie en een “mini” bolus (mini is in de 
bakkerswereld een relatief begrip, zo merkten we). Vervolgens werden 
we opgedeeld in een aantal teams. Met die teams gingen we allerlei 
Zeeuwse spellen doen, zoals sjoelen op een bolusbaan, ringwerpen, 
viswerpen, koe melken en het in elkaar zetten van een Zeeuwse muts of 
pet. Tussendoor genoten we van heerlijke zoete en hartige gerechten, 
die Christel en haar team ons voorschotelden. Er was veel hilariteit en 
gezelligheid en we ontdekten verrassende dingen. Zo bleek onder 
andere dat je niet per se een agrarische achtergrond hoeft te hebben 
om heel goed te kunnen koe melken en dat oud korfballers niet 
automatisch goed zijn in het mikken van een bal in een klomp. Wat 
overigens ook wel erg moeilijk was, de klomp was te klein of de bal te 
groot of een combinatie van die twee. 
We hebben genoten van elkaars aanwezigheid en kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde dag! 
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Verantwoording collecten april 2022 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in april op:     €  808,80          
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €  269,60       
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) april 
24 april        Onderhoud gebouwen    € 203,32 
 
Diaconale collectes april 2022 
3 april  Kia zending    € 186,00 
10 april  Fruit en bloemen   € 179,50 
14 april  Delta voor Indonesië   €   88,65 
14 april  Hongersnood Afrika   € 506,95  
15 april  Delta voor Indonesië   € 102,90 
Gift   € 10,00  
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 
De inzamelingsactie voor Oekraïne die begin maart in de kerk gehouden 
is, heeft het mooie bedrag van € 5.315,00 opgebracht. Het bedrag is 
overgemaakt op giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties.  
Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage. 
De diaconie heeft bovenstaand bedrag verhoogd met € 3.000,00 uit 
eigen middelen. 
Tevens heeft de diaconie ook nog € 2.000,00 overgemaakt voor de 
hongersnood in Afrika.  
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Collectedoelen in juni 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 

• 5 juni      Pinksteren Zending Zuid-Afrika    
Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 
verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 
mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 
inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere 
landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het 
kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook 
in kinderen zodat er een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden optreedt. 

• 12 juni       Project Walcherse diaconieën  

• 19 juni       Het Baken 

• 26 juni       Binnenlands diaconaat     
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen 
van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte 
asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er 
is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de 
Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam 
en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en 
stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. 

• 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 
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met 
kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
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Inzamelingsactie voor Oekraïne  
Op zaterdag 7 mei 2022 is er door de gezamenlijke Walcherse kerken 
een inzamelingsactie gehouden voor de inwoners van Oekraïne.  
In Westkapelle konden levensmiddelen, toiletartikelen, medicijnen, 
water e.d. ingeleverd worden in de Moriakerk en in de kerk van de 
Gereformeerde Gemeente. 
Bij de Moriakerk is tijdens de inzamelingsactie de Oekraïense vlag 
opgehangen. Deze vlag hebben we gekregen van vluchtelingen, die in 
ons dorp verblijven. Enkele van deze vluchtelingen hebben tijdens de 
actie onze kerk bezocht.  
Wij zijn als diaconie verheugd dat zoveel inwoners van Westkapelle 
diverse van bovenstaande artikelen bij ons in de kerk gebracht hebben.  
Om 12 uur waren er zeker 40 volle dozen, waarvoor hartelijk dank. 
Alle door de inwoners gegeven spullen in de Moriakerk en in de kerk van 
de Gereformeerde Gemeente zijn door Wilco Houmes naar Middelburg 
gebracht en van daaruit zijn ze met vrachtauto’s naar Oekraïne 
vervoerd. 
 

            
 
 Foto: Leuntje Cijsouw 
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Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 7 juli is er weer een seniorenbijeenkomst 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 donderdag 7 juli! 
 
 
 
 

Zomerconcert Convocare in de Moriakerk 
Elk jaar sluit het Zeeuws Reformatorisch Orkest “Convocare” het seizoen 
af met een zomerconcert. Ook dit jaar weer in de Moriakerk op 
woensdag 22 juni. 
Het repertoire bestaat uit een variatie aan klassieke muziek, geestelijke 
liederen enz. Ook zal Convocare muziek laten horen voor orgel en 
orkest.  
De entree is vrij. Er is een collecte bij de uitgang. 
Aanvang 19.30 uur. De deuren gaan open om 19.10 uur. 
 
U bent van harte welkom! 
  

Activiteiten 
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Openstelling Moriakerk  
Elke vrijdag in juli en augustus en op 10 september  
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 PowerPointpresentatie 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!  
 

GEZOCHT: Gastheren en gastvrouwen voor deze kerkopenstelling  
Voor de kerkopenstelling zoeken we vrijwilligers die aanwezig zijn 
tijdens de vrijdagen van 15.00-17.30 uur in juli en augustus. 
Wil je meedoen als gastheer of gastvrouw dan kun je je aanmelden bij 
Ab of Jos. Vooraf krijgt je een lijstje met werkzaamheden die nodig zijn 
om de kerkopenstelling goed te laten verlopen. 
Wil je je vóór 21 juni a.s. aanmelden zodat we het rooster voor de 
zomerperiode kunnen afronden. 
Geef je reactie door aan Jos: 
Jos van Breda, Kon. Wilhelminastraat 12. tel.: 06-10571441  
email: josvb@zeelandnet.nl 
 
De commissie ‘Openstelling kerk’ 

  

mailto:josvb@zeelandnet.nl
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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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     De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. 
     Romeinen 8: 26 

Maak je geen zorgen als je niet weet wat je moet bidden. Want de 
heilige Geest is bij ons. Als jij niet meer weet wat je moet bidden, dan 
bidt Hij voor je. Hij weet precies wat je nodig hebt. Hij vraagt God om je 
te helpen. En God luistert altijd naar de heilige Geest. Hij zorgt ervoor 
dat het goed komt. Ook al ben je nu zo verdrietig dat je denkt dat je 
nooit meer blij wordt, God zorgt ervoor dat je op een dag weer blij zult 
zijn. Hij gaat ons later een prachtig leven geven, dat nooit meer 
ophoudt. Je ziet het nog niet, maar geloof me maar, het gaat echt 
gebeuren. Want God houdt van ons. God houdt van jou. 

 
De heilige Geest steunt ons 
Kun jij deze pinksterduif vullen met de woorden die eronder staan?  
Als je alle woorden goed invult, lees je een zin uit het Bijbelgedeelte van 
vandaag.  

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 

 
 


