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Lezen; Jacobus 1 
“Als die standvastigheid ook werkelijk blijft…” (vers 4) 
 
Tegenover standvastigheid staat instabiliteit. In 
Groningen is de bodem instabiel en onstandvastig. 
De aardbevingen vanwege de gaswinning blijven 
de gemoederen bezighouden. Ook in het klimaat 
lijkt alles in beweging; het weer is onstuimig en we 
krijgen steeds meer te maken met extremen. De 
barometer geeft “wisselvallig en onbestendig” aan.  
In de Europese politiek tekent zich ook een 
verschuiving af en niet minder in ons eigen land. 
Onze samenleving raakt haar balans kwijt en 
machten en krachten strijden tegen elkaar om de winst van het 
electoraat. Ondertussen neemt vereenzaming, armoede en 
afhankelijkheid toe. We verliezen de grip op het leven en onze 
persoonlijke toekomst. Stilzwijgend raken we steeds verder af van de 
verworvenheden van ons voorgeslacht: vrijheid, stabiliteit en 
bestaanszekerheid. 
De vraag die Jacobus zijn lezers stelt brengt ons in verlegenheid; “Als die 
standvastigheid ook daadwerkelijk blijft, dan zult u volmaakt zijn.”  
Maar als duidelijk wordt dat we verder afraken van die standvastigheid, 
verdwijnt dan ook de door Jacobus genoemde volmaaktheid?  
Met andere woorden (maar dan omgedraaid); Als we steeds meer 
onvolmaaktheden in de samenleving ontdekken duidt dat dan op gebrek 
aan standvastigheid? 
Dat lijkt me wel! Als standvastigheid daadwerkelijk is, verheugen wij ons 
in volmaaktheid. Maar indien geen standvastigheid is, dient zich de 
onvolmaaktheid aan. Dat is een vicieuze cirkel. Afnemende 
maatschappelijke stabiliteit leidt tot toenemende onvolmaaktheid, wat 
weer leidt tot verder afnemende stabiliteit. Een glijdende schaal! 

Meditatie 
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Kun je dat doorbreken? Zolang in Groningen naar gas geboord blijft 
worden, nemen aardbevingen toe. Zolang de migrantenstroom groeit, 
maar opvang beneden de maat is, neemt maatschappelijke onrust toe.  
Zolang in het aanbod van de zorg bezuinigd wordt terwijl de vraag 
toeneemt, neemt ook de druk op de zorg alleen maar toe. 
Kennelijk boort Jacobus hier een buitengewoon complex probleem aan 
wat tot grote zorgen leidde in de samenleving; hij noemt het zelfs een 
beproeving. Zowel de individu als de samenleving kan zijn als een golf 
die door de zee heen en weer wordt bewogen (vers 6).  
De kerken zijn vanouds stabiliserende elementen in de veranderende 
wereld. Zij bewaren de vaste fundamenten die ons land lange tijd 
hebben gekenmerkt. Voor velen was de kerk een baken (!) op een 
onstuimige en dreigende zee. Nog steeds ervaren mensen de kerk als 
een rustpunt waar je op adem komt, waar je schuilen mag en weer grip 
krijgt op de dingen van je bestaan. Christus als Hoofd van de kerk heeft 
zich daarvoor ingezet. Het kruis van de Heer staat vaak afgebeeld te 
midden van golven en wind. Een eenzaam mens zoekt er toevlucht en 
vaste grond. In Christus is het enige rustpunt van ons hart. 
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

02-10 09.30 Ds. Van Bruggen, 
Israëlzondag 

Kerk en Israël 

09-10 09.30 Ds. Van Bruggen, 
Startzondag met 
activiteiten 

Voedselbank 

16-10 09.30 Ds. Van Bruggen KiA Werelddiaconaat 
Indonesië 

23-10  09.30 Ds. Van Ginhoven 
 

Beeld en geluid 

30-10  09.30 Ds. Van Bruggen 
 

Onderhoud gebouwen 

06-11 09.30 Ds. Van Bruggen 
Zendingszondag 
m.m.v. Koor Glorify 

KiA Zending Zambia 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

   05-10 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

06-10 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

07-10 19.30 Knutselclub; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

09-10 09.30 Startdienst met 
activiteiten; zie info 
verderop in dit Baken 

Moriakerk 

02-11 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

03-11 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

06-11 09.30 Zendingszondag 
m.m.v. koor Glorify 

Moriakerk 

   
                    

  

Agenda 
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Bedankjes 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes en attenties die ik 
mocht ontvangen op mijn 85e verjaardag.  
Het was een mooie dag. 
 
J. de Pagter-Roelse 
Torenstraat 64 
  

Uit de gemeente 
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Onze zieken 
Enkele van onze trouwe gemeenteleden waren door omstandigheden 
genoodzaakt naar elders te verhuizen. Om van het dorp te vertrekken 
kan dan leiden tot heimwee en verdriet; we leven met hen mee en 
denken aan hen. In het bijzonder aan Corrie Lievense die na een korte 
ziekenhuisopname in Goes overgebracht is naar Ter Reede (hospice). 
Daar was een warm welkom door vriendelijke mensen die helpen waar 
dat nodig is. Gelukkig gingen vertrouwde foto’s en handwerkjes mee. 
We wensen Corrie veel sterkte samen met de familie in de tijd die is 
aangebroken. Kee Boone was al geruime tijd in zwakke conditie en nog 
maar amper mobiel. Het leek beter om naar Simnia te gaan waar op de 
afdeling somatiek betere zorg verleend kon worden dan thuis mogelijk 
was. Dat is een hele stap waar tegenop gezien kan worden. Maar daarin 
staat geen mens alleen. We wensen Gods geborgenheid toe en de 
nabijheid van lieve mensen. 
In en uit het ziekenhuis waren enkele van onze gemeenteleden 
ondertussen volop in revalidatie en herstel. Daarbij is veel geduld en 
sterkte nodig; kleine stapjes die leiden tot vooruitgang.  
We denken hier ook aan allen die om welke reden ook zorgen hebben 
over geliefden, kinderen en kleinkinderen. Soms zijn we zo machteloos 
in de tegenslag die anderen treft. Toch zijn er dan soms kleine 
gelegenheden waarin we van betekenis kunnen zijn, al was het maar in 
onze gebeden. We dragen ouders en grootouders op in onze gebeden en 
wensen hen kracht en geduld.  
 

 
Aanvang winterwerk 
Er staat veel te gebeuren in de maanden die gaan komen; een breed 
aanbod van activiteiten en ontmoetingen waar elk gemeentelid en elke 
gast gebruik van kan maken. Al die activiteiten vragen om veel 
voorbereiding, inzet en tijd. Het is voor allen die daarin actief zijn fijn om 
te zien dat hun inzet niet tevergeefs is. Winterwerk is niet uitgevonden 

Uit de pastorie 
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om u en onze jongeren van de straat te houden, maar om 
gemeenschappelijkheid en verbondenheid te stimuleren en er 
ondertussen ook nog wat wijzer van te worden.  
 

 
Catechisatie 
Aanvang maandag 3 oktober 19.30 uur, Bij de Koster, voor de leeftijden 
van het voortgezet onderwijs. Dag, tijd en groepsindeling gaan we 
samen regelen. Via WhatsApp en persoonlijke uitnodiging ben je op de 
hoogte gesteld. Vrienden of vriendinnen zijn altijd welkom! 
 

 
Belijdenis 
Het is een waagstuk maar al meerdere jaren was in de Moriakerk geen 
belijdenisdienst. Daarom worden in de winterperiode 5 voorbereidings-
avonden georganiseerd om te komen tot het doen van belijdenis. 
Tijdens de ontmoetingen krijg je aan aanbod kennis en inzicht over alle 
onderdelen van het geloof en de kerk. De ontmoetingen zijn een aanzet 
tot groei in geloof en geven de ruimte voor gesprek. Je werd daartoe 
persoonlijk uitgenodigd!! Als je meent dat het iets voor jou is dan hoef je 
er niet aan te twijfelen of je welkom bent; natuurlijk! (Ook als je geen 
uitnodiging kreeg.) Ik hoop dat we een serieuze en mooie groep bij 
elkaar krijgen!! 
Aanvang vrijdag 28 oktober 20.00 uur Bij de Koster; daarna in overleg 
(tijd, plaats en dag). 
Voor info neem je gewoon even contact met mij op. 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Giften voor de kerk 
In de periode 21-08 t/m 24-09 ontvingen we voor de kerk een gift  
van € 50,-. 
 
De kerkrentmeesters danken de schenkster hiervoor hartelijk. 
 

 
Vrijwilliger(s) voor onderhoud tuin pastorie 
Voor de tuin van de pastorie (dus niet voor de kerktuin) zoeken we een 
vrijwilliger die regelmatig in samenspraak met de dominee wat 
onderhoudswerkzaamheden wil doen.  
We willen de bewoners van de pastorie daarmee enigszins ontlasten.  
Het is dus niet voor groot onderhoud zoals het snoeien van bomen. Daar 
zorgen de kerkrentmeesters voor. 
Als u denkt dat dit iets voor u is, dan kunt u zich opgeven bij een van de 
kerkrentmeesters. 
P.S. van de dominee en zijn vrouw: de waardering is enorm, we 
verzekeren u van koffie en een Zeeuwse bolus of Brabants 
worstebrooike aan de keukentafel.  
 
 

Aanpassing prijzen ingaand 1 januari 2023 
We passen een aantal prijzen met ingang van 1 januari 2023 aan.  
Huur kerktelefoon en kerktelevisie kastjes  € 5,- per maand 
Abonnement Kerkbode    € 20,- per jaar 
Het Baken voor niet gemeenteleden   € 10,- per jaar 
 
De kerkrentmeesters 
 
 
  

Uit de kerkenraad
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Herinnering betaling abonnement van de Kerkbode  
Noord- en West-Walcheren 
Als u een abonnement op de Kerkbode Noord- en West-Walcheren 
heeft, vragen we u om de kosten voor het jaarabonnement van 2022 te 
voldoen. De kosten voor het jaar 2022 bedragen € 18,00. 
Wilt u als u de betaling voldoet de volgende twee dingen vermelden: 
‘Kerkbode 2022’ en uw adres. Zo 
kunnen wij nagaan of de betaling is 
gedaan en wordt voorkomen dat we u 
ten onrechte een herinnering 
sturen. 
Wij zien uw betaling graag tegemoet 
vóór 31 oktober 2022.  
Het bedrag kunt u overmaken op 
bankreknr.: NL57 RABO 0314 4009 58 
ten name van de Protestantse 
Gemeente Westkapelle met in de 
omschrijving “Kerkbode 2022 en uw 
adres”. 

 
 
Herinnering betaling kosten van het Baken voor lezers  
die geen lid zijn van de Protestantse Gemeente Westkapelle 
Als u geen lid bent van onze gemeente 
en u ontvangt Het Baken, dan 
vragen we u de kosten daarvoor te 
voldoen. De kosten voor het jaar 2022 
bedragen € 8,00. 
Wilt u bij de betaling van uw bijdrage 
het volgende vermelden: 
‘Baken 2022’ en uw adres zodat we 
kunnen nagaan of de betaling is gedaan. 
Wij zien uw betaling graag tegemoet 
vóór 31 oktober 2022. 
 

 

 



oktober 2022                                                                                 12                                                         

 
 
 

Het bedrag kunt u overmaken op bankreknr. : NL57 RABO 0314 4009 58 
ten name van de Protestantse Gemeente Westkapelle met in de 
omschrijving “Baken 2022 en uw adres”. 
 
Bij voorbaat onze dank. 
Namens de kerkrentmeesters, 
Jan Willem Reijnierse 
0118571844 
westcape@zeelandnet.nl 
 
Het Baken is voor leden van de Protestantse Gemeente Westkapelle 
gratis. Elk jaar weer blijkt dat een aantal gemeenteleden toch een 
bijdrage wenst te geven. De onkosten bedragen per jaar € 8,00. 
Als u een bijdrage voor het Baken doet, wilt u dit dan in de omschrijving 
van uw betaling vermelden? 
 

 
Betalingen Kerkbode en Baken een moeizaam proces 
Elk jaar verloopt de betaling van de kerkbode en het Baken bijzonder 
moeizaam. 
Vorig jaar moesten we 40 personen een herinneringsbrief sturen. Een 
aantal mensen dat na de herinneringsbrief niet betaalde, hebben we 
persoonlijk benaderd om aan de betalingsverplichting te voldoen. 
We vinden dat erg vervelend en het kost ons te veel werk. We vinden 
dat we als kerkrentmeesters genoeg werk te doen hebben en onze tijd 
beter kunnen besteden.  
Dus voor alle duidelijkheid het gaat om het abonnement van het 
Ringblad/Kerkbode Noord- en West-Walcheren en de verplichte 
bijdrage voor Het Baken voor niet-gemeenteleden. 
 
Als de betaling niet vóór 31 oktober a.s. bij ons binnen is dan sturen we 
u een herinneringsbrief en brengen we daarvoor de verzend- en 
administratiekosten van € 2,00 in rekening. 
 
De kerkrentmeesters 
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Startdienst zondag 9 oktober 
Op deze startzondag aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen 
willen we weer een startdienst organiseren, dit jaar rondom het thema 
‘Aan tafel’.  
De kerkdienst begint zoals altijd om 9.30 uur en de voorganger is onze 
eigen predikant ds. L.P.J. van Bruggen.  
 
Na twee jaar met beperkende maatregelen vanwege corona willen we 
nu weer een gezamenlijke activiteit organiseren na de dienst. Het is de 
bedoeling om bij en rondom ‘Bij de Koster’ leuke spelletjes te doen die 
voor iedereen, jong en oud, geschikt zijn.  
Tussen de spelen door gaan we gezellig met elkaar aan tafel!  
Iedereen is uitgenodigd, wie doet er mee? 
 
Opgeven hiervoor, graag vóór 3 oktober a.s. in verband met de 
voorbereidingen, kan door onderstaand strookje.  
 

Wij/ik doe(n) mee met de activiteiten na de startdienst op 9 oktober: 
 
Naam:        ................................................................... 
 
Aantal personen:   ............. 
 
Strookje kan ingeleverd worden bij Nella van Sluijs, Krekelstraat 15 of 
Maja Peene, Beatrixstraat 62. Aanmelden kan ook per e-mail: 
nellavansluijs@kpnmail.nl  of  mpeenejr@zeelandnet.nl.  

 
 
De startdienstcommissie (Wilma Dronkers, Margreet de Pagter,  
Maja Peene en Nella van Sluijs) hoopt op veel deelnemers!  
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Verantwoording collecten augustus 2022 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in augustus op:    €  971,60           
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie               €  323,87             
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) augustus 2022 
7 augustus   Beeld en geluid                   €  175,00     
21 augustus   Ned. Bijbelgenootschap      €    99,60  
28 augustus   Het Baken                           €  143,13  
 
Diaconale collectes augustus 2022 
14 augustus Zomercollecte Egypte   € 206,80 
Gift van  € 10,00. 
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 
 
Collectedoelen in oktober 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten). 

• 2 oktober        Israëlzondag     Kerk en Israël 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie 
werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping 
(verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. 
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor 
de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het 
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden 
hierop toegerust. 
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• 9 oktober        Voedselbank 

• 16 oktober      Werelddiaconaat Indonesië 
Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te 
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen 
gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken 
boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een 
hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het 
wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 
 

• 23 oktober      Beeld en Geluid    

• 30 oktober      Onderhoud gebouwen  

• 6 november    Zending Pakistan 
Pakistan: Opstaan voor een menswaardig bestaan 
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. 
Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig 
om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training 
en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de 
verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of 
mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen 
begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te 
verhogen. 
 

 
Samen voor de Voedselbank 

Hiermee willen we alvast onder uw aandacht brengen dat we op 
zaterdag 5 november a.s. weer een actie organiseren om boodschappen 

voor de Voedselbank Walcheren in te zamelen. 
Hoe en wat? Houd uw brievenbus in de gaten; er zullen flyers worden 

verspreid waarop meer informatie te vinden is en er zullen op 
verschillende plaatsen in Westkapelle postertjes hangen. 

 
De Diaconie en de ZWO-commissie 
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Inzamelingsactie voor Oekraïne door Werkgroep Walcherse 
kerken  
Binnenkort hoopt de Werkgroep Walcherse kerken weer een 
inzamelingsactie op touw te zetten voor hulp aan Oekraïne en wij als PG 
Westkapelle doen aan de actie mee.  
Toen we in het voorjaar voor de eerste keer een inzamelingactie 
organiseerden, was er in Oekraïne sprake van een directe noodsituatie. 
Er was een groot tekort aan medische spullen en voedsel. Nu zijn er in 
het westen van het land weer veel producten verkrijgbaar. Bovendien 
zijn de brandstofprijzen in de achterliggende maanden sterk gestegen. 
Daarom is er dit keer voor een andere opzet gekozen.  
 
Van 8 t/m 22 oktober organiseren wij een financiële inzamelingsactie.  
U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer  
NL11 RABO 0385 3784 32 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente 
Middelburg-centrum, o.v.v. “Walcherse kerken helpen Oekraïne”.  
 
Als we over voldoende financiële middelen beschikken kunnen we de 
hulpgoederen dichterbij, of zelfs ín Oekraïne inkopen. We omzeilen op 
die manier hoge inkoopsprijzen in Nederland, besparen flink op de 
transportkosten én we ondersteunen de plaatselijke economie.  
Van het geld worden voedselpakketten samengesteld die, samen met 
het kerstevangelie, rond de kerstdagen uitgedeeld worden in gebieden 
van Oekraïne waar de nood het hoogst is. We werken hiervoor samen 
met kerken in de omgeving van Zjytomyr. 
Voor meer informatie over de inzamelingsactie en de andere projecten 
van de werkgroep verwijzen wij u naar onze website: 
www.walchersekerkenvooroekraine.nl.  
Er zal huis-aan-huis een flyer worden verspreid met verdere informatie 
en met de deelnemende kerken van Walcheren aan deze 
inzamelingsactie. 
 
We hopen op ieders medewerking en gulle giften voor Oekraïne! 
De diaconie 
 

  

http://www.walchersekerkenvooroekraine.nl/
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Lunch voor senioren 
Na de zomerstop gaan we de maaltijd voor senioren weer organiseren.  
We hopen elkaar weer te ontmoeten op 5 oktober om 11.30 uur Bij de 
Koster, Markt 65.  
Zoals u weet duurt de lunch tot ongeveer 13.30 uur en zijn de kosten  
€ 10,- per persoon, inclusief koffie/thee/water. 
De volgende data waarop u welkom bent zijn 2 november en 
7 december. 
 
Wilt u weer deelnemen?  
Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij 
Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537 
Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129 
Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923 
 
Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl 

 
 

 
Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 6 oktober en 3 november is er weer een 
seniorenbijeenkomst in Wozoco ‘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 de seniorenbijeenkomst! 
  

Activiteiten 
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Knutselclub 
Binnenkort gaat de Knutselclub weer van start. Vrijdag 7 oktober zijn alle 
jongeren uit Westkapelle van groep 7 t/m 15 jaar weer welkom bij De 
koster, waar we deze eerste keer een herfstknutsel gaan maken. 
Ieder schooljaar houden we ca. 6 keer een Knutselclubavond en sluiten 
we het einde van het seizoen af met een barbecue.  
We proberen altijd iets te bedenken wat leuk gevonden wordt door deze 
leeftijdsgroep, wat weer net wat anders is dan de keer ervoor en waar 
kinderen hun creativiteit in kwijt kunnen. Ook kijken we vaak wat leuk is 
bij de tijd van het jaar of feestdag die er aan zit te komen. 
Iedereen is welkom, met iets leuks naar huis gaan is mooi, gezelligheid is 
net zo belangrijk. Lekker kletsen onder het verven, timmeren of wat dan 
ook en af toe wat chips naar binnen schuiven. 
Kortom, ’t is een gezellige boel bij de Knutselclub! 
 
Groet,  
Han Reijnhoudt, Harriët van Moolenbroek, Joost Kerckhoff,  
Karlien Hoogesteger, Astrid Maljaars, Wim Hoogesteger  
en Tanja Houmes 
 

 
Gezocht: collectanten  
Van 21 tot 26 november is de landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk 
in Actie en ook Westkapelle doet weer mee. In meer dan 600 plaatsen in 
Nederland wordt er door in totaal 5000 vrijwilligers van deur tot deur 
gecollecteerd om geld in te zamelen voor een beter leven voor kinderen 
van vluchtelingen in Griekenland.  
We zijn op zoek naar collectanten voor ons dorp. Doet u dit jaar mee? 
Graag een bericht aan  
 
Elizabeth Reijnhoudt-Kaland 
Bernhardstraat 4 
4361 CZ  Westkapelle 
Tel. 0118-571686 
E-mail: ereijnhoudt@gmail.com 
 

mailto:ereijnhoudt@gmail.com
mailto:ereijnhoudt@gmail.com
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Bericht van de ZWO-commissie 
Een bericht uit Indonesië, van één van de ZWO-projecten van 

Kerk in Actie 
Dreamhouse ondersteunt straatkinderen met educatieve activiteiten 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta Indonesië. 
Met zes stafmedewerkers, negentien veldwerkers en veertig vrijwilligers 
zet Dreamhouse Indonesië zich in voor straatkinderen, onder meer door 
hun op straat te bezoeken. De veldwerkers en vrijwilligers gaan daarbij 
vooral op zoek naar kinderen in de knel, zoals kinderen die misbruikt 
worden, die moeten bedelen of die geen onderdak hebben. 
Een van de kinderen die Dreamhouse op straat ontmoette, is Doni. Een 
vrijwilliger van Dreamhouse trof hem aan terwijl hij aan het zingen was 
bij een stoplicht, om wat geld te verdienen. 
Ze raakten in gesprek. Doni vertelde dat hij veel huiswerk had en het 
hem niet lukte dat thuis te maken, omdat zijn moeder vaak dronken is. 
De vrijwilliger bood aan dat Doni z’n huiswerk kon maken bij 
Dreamhouse en dat hij Doni iedere dag op zou halen en weer thuis zou 
brengen. Het gaat nu veel beter met Doni: hij kan in alle rust z’n 
huiswerk maken en veel beter meekomen op school.   
 
Educatieve activiteiten 
Naast het bezoeken van kinderen op straat biedt Dreamhouse ook 
educatieve activiteiten aan, bijvoorbeeld over afval. Kinderen leren er 
verschillende soorten afval te herkennen, en ontdekken hoe ze 
afvalmaterialen kunnen gebruiken om voorwerpen voor in en om het 
huis te maken, zoals bloembakken of bewaardozen, of afval zoals plastic 
kunnen inzamelen om daar wat geld mee te verdienen. 
 

  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta/
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Bericht van de ZWO-commissie 
NAJAARSZENDINGSWEEK 2022 (eerste week van november)   

(Eind oktober zal deze informatie, met een flyer van Kerk in Actie, ook 
nog bezorgd worden bij de gemeenteleden)   

 

De zendingscollecte is dit jaar voor het project:  
‘Betrokken predikanten opleiden in Zambia’, Kerk in Actie. 
Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de 
kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde 
kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn 
predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, 
waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de 
financiën van de kerk. 
Gemeenteleden stellen hen 
vragen over landbouw, 
gezondheidszorg, werkloosheid 
en de ontwikkeling van hun 
dorp. Als je dan bedenkt dat 
predikanten in Zambia vaak niet 
rondkomen van het salaris dat 
de kerk biedt, dan besef je dat 
hun werk een roeping moet zijn.  
 
Daarom collecteren we om goede predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten 
daar les: Thijs en Marike Blok. In de opleiding is ook aandacht voor 
praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen 
soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro 
krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. 
Via www.kerkinactie.nl/kerkzambia is nog meer informatie te vinden.  
 
  

 

 

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia
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Help(t) u/je mee? Kom in actie! Wat te denken van een 
‘leeftijdscollecte’? Een ludieke manier waarbij wordt gevraagd om 
uw/jouw leeftijd in geld te geven! Aan u/jou de keuze hoe dat te doen. 
Voorbeeld: iemand van 35 jaar zou € 0,35, € 3,50 of € 35,-- kunnen 
geven.  

 
Als u/je wilt doneren, dan kan dat door een bijdrage over te maken op 
bankrekeningnummer NL02RABO0314413588 o.v.v. Zendingsweek,  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle.  
Of rechtstreeks naar Kerk in Actie.  
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor de bijdrage! 
 

 
Zendingsdienst op 6 november 
Graag willen wij de zendingsdienst van 6 november a.s. onder de 
aandacht brengen. In deze dienst gaat onze predikant ds. P. van Bruggen 
voor en zal het koor ‘Glorify’ uit Middelburg haar muzikale medewerking 
verlenen. Aanvang: 9.30 uur. De uitgangscollecte is ook bestemd voor 
het project in Zambia. U/jij kunt de dienst ook thuis meebeleven via 
onze website www.pgwestkapelle.nl (vandaar gaat u naar 
kerkdienstgemist.nl) of via de website www.kerkdienstgemist.nl of via 
de kerktelefoon. 
U/jij wordt van harte uitgenodigd om deze dienst op één van deze 
manieren bij te wonen! 
Na de dienst staat ‘Bij de Koster’ de koffie, thee of fris met ‘iets’ erbij 
gereed. Iedereen is van harte uitgenodigd! 
 

Aan gemeenteleden die niet in Westkapelle wonen:  
Als u deze informatie van ons niet via de post hebt ontvangen, wilt u dan 
dit artikel als zodanig beschouwen? Om portokosten te besparen 
hebben wij gedacht u/jou op deze manier te informeren. Wij hopen op 
uw begrip hiervoor.  
  

http://www.pgwestkapelle.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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 Jozef is in Egypte 
 

                      
 
Toen zei de farao tegen Jozef: ‘God heeft ervoor gezorgd dat je dit 
allemaal weet. Niemand is zo wijs en verstandig als jij’.  
 
Genesis 41: 39  

Kinderrubriek 



’HET BAKEN’                        23 

 
 
 

  

 
 

 

 



oktober 2022                                                                                 24                                                         

 
 
 

       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 

 
 


