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“Aan tafel.” 
Lezen Lukas 14:17 
 
Vooral in Lukas lezen we herhaaldelijk een uitnodiging om aan tafel te 
komen. Maar liefst 6 maal geeft Jezus de gelegenheid bij Hem aan tafel 
te komen. Aan tafel gebeurt van alles en telkens verlangt Jezus ons 
daarvan deelgenoot te maken. Afgelopen Startdienst stond in het teken 
van het gezamenlijk aan tafel gaan. Het thema kwam terug in de dienst, 
de preek en na de dienst bij de spelletjes en de lekkernijen en gerechten 
die werden geserveerd. Ook in de kerkenraad werden bezinnende 
gesprekken gevoerd over de wijze waarop binnen onze gemeente 
omgaan met de Tafel van de Heer. In het verleden zijn gedachten en 
meningen tot stand gekomen die een plaats kregen in het beleid van 
onze gemeente. Zonder dat we binnen de kerkenraad verwikkeld raken 
in principezaken, leerstelligheden en tradities (dat polariseert alleen 
maar) vonden we ruimte en de mildheid tot komen tot de essentie van 
het Avondmaal. De oplettende luisteraar heeft iets daarvan kunnen 
terughoren in de preek van de startzondag.  
Bij de uitnodiging van Jezus om deel te nemen aan Zijn tafel kan en mag 
van onze zijde geen voorwaarde worden gesteld! Jezus zelf is de 
wegbereider en Hij leidt ons hart en hoofd in de keuzes die we maken. 
Het doen van belijdenis kán daarbij ondersteunen om de persoonlijke 
afweging helder te krijgen. Maar ook een pastoraal gesprek, gebed, 
samenspraak met je partner of een persoonlijke bezinning kan de ruimte 
geven die je nodig hebt om de stap te zetten. “Komt dan want alle 
dingen zijn gereed gemaakt.” Mooier kan het in de kerk niet klinken. Een 
enkele keer wordt van de kansel gewezen op eventuele gasten die naar 
persoonlijke overtuiging en hartelijke afweging zich geroepen weten tot 
de tafel. In de kerkenraad werd vastgesteld dat dit voor ons allen geldt, 
daarom zal deze toon in de nodiging de boventoon voeren.  
Niet de Openbare Geloofsbelijdenis (hoe waardevol ook) geeft garantie 
dat brood en wijn tot zegen zijn, maar wat God in je hart legt - om dat te 

Meditatie 
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doen -. Niettemin wordt het avondmaal bediend in het midden van de 
belijdende Kerk (zoals bij elke avondmaalsdienst de 12 artikelen worden 
gelezen), maar nooit op een wijze dat het een verhindering wordt voor 
hen die zich van Godswege geroepen weten om aan tafel te gaan. Het is 
heel goed mogelijk dat een lezer hierover graag wil verder spreken met 
de predikant of een ouderling, aarzel dan niet! 
De kerkenraad zal ook in de aankomende revisie van het beleidsplan en 
de plaatselijke regeling dit geluid laten doorklinken. Daarmee hopen we 
de ruimte te geven aan een meer inclusieve en gunnende beleving van 
het avondmaal waar we vreugde hebben in de naaste die aan tafel gaat 
en dankbaar voor die in de bank ervan getuige is. 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

06-11 09.30 Ds. Van Bruggen, 
Zendingsdienst,  
m.m.v. koor Glorify 
koffiedrinken na de dienst 

KiA Zending Zambia 

13-11 09.30 Dhr. Van der Heide 
 

Werelddiaconaat 
Golfstaten 

20-11 09.30 Ds. Van Bruggen, 
Eeuwigheidszondag 
 

Pastoraat-Samen 
gedenken in dorp of 
stadswijk 

23-11 19.00 Ds. Van Bruggen,  
Dankdag 

1e coll. Kerk,  
2e coll. Voedselbank 
 

27-11  09.30 Ds. Van Bruggen,  
1e Advent,   
(her-)bevestiging/afscheid 
van ambtsdragers 
koffiedrinken na de dienst 

KiA Werelddiaconaat 
Colombia 

04-12 09.30 Ds. Van Bruggen,  
2e Advent,  
Heilig Avondmaal 

2e coll. KiA Zending 
Libanon, Jordanië, Irak; 
3e coll. Noodhulp 
(nader te bepalen) 

11-12 09.30 Dhr. Janse,  
3e Advent 

KiA Binnenlands 
Diaconaat 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

   02-11 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

   03-11 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco, 
Krekepad 37 

05-11 10.00 
–14.00 

Levensmiddeleninzamelings-
actie t.b.v. de Voedselbank 

Moriakerk 

14-11 19.30 Filmavond “Nomadland”; 
Zie informatie in Programma 
Vorming en Toerusting 
2022-2023 

Protestantse 
Dorpskerk, 
Waterstraat 2 
Oostkapelle 

16-11 15.00 Moderamen Bij de Koster 

23-11 20.00 Kerkenraadsvergadering Bij de Koster 

24-11 19.30 Bijbelgesprekskring Bij de Koster 

28-11 20.00 
inloop 
19.45 

Gemeente Groeigroep 
Bij Nel en Pauw de Witte 

Eva 
Besnyöstraat 8 

07-12 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

   
                    
  

Agenda 
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Onze zieken 
In de afgelopen weken werden zieken gemeld en over de herstellenden 
geïnformeerd; we verwijzen graag naar de ziekenbrief die door Nelleke 
Reijnierse wordt verzorgd en te lezen is bij de ingang van de kerk. Via de 
mail kunt u dit ontvangen als u zich opgeeft bij Nelleke die dit namens 
het Pastorale Team verzorgt. Op die manier leven we mee met onze 
gemeenteleden en dorpsgenoten. Onze zorg en onze gebeden gaan uit 
naar hen bij wie een valpartij veel ongemak te weeg bracht. Opname en 
revalidatie zijn begonnen of zijn inmiddels afgerond.  
Grote zorg ook bij Jan en Wilma Verhage toen Wilma plotseling met 
ernst naar het ziekenhuis moest. Bij het schrijven van het kerkblad 
inmiddels wel weer thuis maar met veel verzorging. Na zoveel intens 
verdriet en groot gemis willen we hen sterkte wensen en om zegen voor 
hen bidden voor wat alleen God kan weten en komen gaat. We noemen 
ook de verhuizing van Corrie Lievense naar Simnia; een mooie plek op 
een locatie waar Corrie naar uit zag. Dapper en met vaste moed zoekt ze 
haar weg en weet zich geborgen in Jezus’ armen.  
 

 
Dankdag 
Woensdag 23 november is het op Walcheren Dankdag voor gewas, 
arbeid en visserij. Meer dan ooit staat onze economische stabiliteit 
onder druk. Torenhoge inflatie, merkwaardige budgetteringen van de 
overheid, de stress in de agrarische sector van landbouw en veeteelt, 
enorme arbeidstekorten in de zorg en het onderwijs, de stijgende 
brandstofprijzen en de uitzichtloze oorlog in Oekraïne. Maar wat te 
denken van toenemende zorgen over het geestelijk welzijn van onze 
jongeren, vereenzaming, prestatiedruk, burn-out en verslaving. En dan 
nog het schrikbarende individualisme, gebroken relaties en verstoorde 
emotionele en sociale ontwikkeling. De wereld zucht en kraakt en gaat 
aan zichzelf ten onder. “Noem mij één reden tot dankbaarheid?” Met 
enig cynisme klinkt die vraag ook door in de geschiedenis van Job; als je 
zo aan de grond zit als Job dan kan je het alleen maar zwijgend 

Uit de pastorie 



’HET BAKEN’                        9 
 
 

ondergaan. Zijn vrouw sneert hem toe: Doe God maar weg! Het is niet 
zijn kracht waarmee hij vasthoudt aan God maar zijn zwakheid om Hem 
weg te doen; zo blijven God en Job trouw aan elkaar.  
In een wereld waarin ons bestaan onzeker is geworden, geld haar 
waarde verliest en machtige mannen (zijn helaas altijd mannen) 
kemphanen zijn geworden, is het niet onze kracht waarmee wij aan God 
vasthouden maar onze zwakheid om het zonder Hem te kunnen doen. 
Dankdag maakt ons klein en kwetsbaar en brengt ons de zwakheid in 
beeld waarmee wij onszelf niet kunnen redden, kunnen voeden en 
gezond kunnen maken.  
Job was nog verwonderd en vol ontzag dat - zo klein als hij was 
geworden - God hem niet over het hoofd zag. Dat er nog reden was voor 
God om hem aan te zien. Job was dankbaar dat hij in al zijn nood en 
angst niet zichzelf hoefde te redden.  
Woensdag - een werkdag - danken wij God voor de oogst en de arbeid, 
de wasdom, de productie, de relaties, de school, je huis om te wonen,  
je auto om te rijden, je gezondheid, je herstel, de gegeven nabijheid, de 
trouw, de liefde. Niet omdat wij werken voor onszelf maar God werkt 
voor ons. Zo staan niet onze verdiensten centraal maar Zijn genade van 
dag tot dag. We hopen dat velen er dankbaar gebruik van zullen maken! 
 

 
Eeuwigheidszondag 
Zondag 20 november zullen we stil zijn bij het noemen van de namen 
van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn 
gestorven. Zij gingen ons voor en wij volgen na. Vele gemeenteleden 
werden direct of indirect getroffen door het overlijden en stonden aan 
het graf van hun dierbaren. Telkens werd gezocht naar woorden 
waarmee herinnerd werd, tot nagedachtenis werd gesproken en van 
hoop en troost werd verkondigd. Het spreken vanuit het Woord bij een 
uitvaart is ook in Westkapelle geen vanzelfsprekendheid meer. Soms 
neemt de kerk maar een bescheiden plaats in bij de plechtigheid. Toch 
zijn we dankbaar als we bij een uitvaart betrokken worden en al is het 
klein en kort we toch groots van God mogen spreken. De kerk heeft 
hierin nog een taak om tot troost te zijn en van bemoediging te 
getuigen. Dat doen we ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
ofwel de eeuwigheidszondag. Als we van Christus horen, die eenmaal 
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komen zal om de dood weg te doen en ons voor zal gaan in het eeuwig 
leven. Dan zal geen graf meer zijn, geen pijn en geen verdriet en het 
nieuwe zal zijn gekomen voor tijd een eeuwigheid. 
 

 
Avondmaal 
Verwijzend naar wat al eerder geschreven is en ter bezinning wordt 
aangereikt noemen we de aanstaande avondmaalsviering op zondag 4 
december. Nog ongeacht de mogelijke Coronamaatregelen en 
omstandigheden hopen we elkaar te mogen ontmoeten. Een predikant 
mag aangesproken worden op de taak de gehele gemeente te betrekken 
bij het avondmaal, los van de persoonlijke overweging of iemand zal 
aangaan of niet. De verkondiging richt zich daarom op allen!  
Ik hoop dat ook de gemeenteleden thuis en in de kerk die niet actief 
deelnemen aan de tafel zich toch voluit serieus genomen voelen in hun 
aanwezigheid en betrokkenheid.  

 
 
Herdenking Slachtoffers Bombardement 
Zoals het jaarlijks georganiseerd wordt bij het Polderhuis en onder de 
toren hopen we ook dit jaar weer in alle respect en waardigheid stil te 
staan bij hen die bij het bombardement het leven lieten. Met evenveel 
diepe bewondering realiseren we ons de tomeloze inzet en 
vastberadenheid van hen die in leven bleven en nadien ons dorp 
opnieuw hebben opgebouwd. Deze generatie van de wederopbouw gaat 
langzaam maar zeker verdwijnen uit ons dorpsbeeld. Zeer lovenswaardig 
is het dat het team van de Christelijke Basisschool De Lichtstraal (samen 
met het Polderhuis) de herdenking bij de Toren verzorgt.  
In overleg met alle belanghebbenden zal ook dinsdag namens de 
“christelijke gemeenschap in Westkapelle” een krans gelegd worden bij 
de Toren en een kort bezinningswoord worden gesproken.  
We hopen op uw aanwezigheid.  
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Giften ontvangen voor de kerk 
In de periode 25-09 t/m 27-10 ontvingen we voor de kerk de volgende 
giften: 2 x € 50,- en 1 x € 10,-. 
De kerkrentmeesters danken de schenkers hartelijk voor hun giften. 
 

Begroting 2023 
Op dit moment zijn de colleges van de kerkrentmeester en diaconie druk 
bezig met het opstellen van de begrotingen voor 2023. 
We verwachten deze in het Baken van december te publiceren. 
 

Vrijwilligers bedankt! 
In onze gemeente is een groot aantal vrijwilligers actief. Onze gemeente 
kan niet bestaan zonder de massale inzet van de vele vrijwilligers. Door 
al die gemeenteleden die belangeloos en kosteloos hun steentje 
bijdragen aan alle dingen die er moeten gebeuren kunnen wij bestaan. 
De grote betrokkenheid en bereidwilligheid om wat te doen is geweldig. 
Om nog eens te laten zien wat er allemaal in onze gemeente door 
vrijwilligers gebeurt, geef ik de volgende opsomming met het risico dat 
iets vergeten wordt: 
De kerkenraadsleden en de mensen die hen ondersteunen, de kosters, 
de boekhouders en de mensen die de jaarlijkse controle van de boeken 
doen, de ledenadministrateur, de leiding kindernevendienst en crèche, 
de kerkhulpverleners, de medewerkers aan de kerkbalans, de leiding van 
de knutselclub, de persoon die op zondag ouderen ophaalt voor de 
kerkdiensten, de persoon die de website verzorgt, de mensen in 
verschillende commissies zoals de zendingsdienstcommissie, het 
beamteam, de kerstzangmiddag, de kerst-singin, de kerkopenstelling in 
de zomermaanden, de personen die alles op het gebied van beeld en 
geluid regelen, de personen die de kerktelevisie- en kerktelefoonverhuur 
regelen, de redactie van en de rondbrengers van Het Baken, de mensen 
die de kerktuin onderhouden, de dames die met het verjaardagsbusje 
rondgaan, de leiders van de diverse kringen, de vrijwilligers die 
regelmatig mensen bezoeken, de persoon die de kerk schoonhoudt, de 

Uit de kerkenraad
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vrijwilligers bij de seniorenbijeenkomsten in de Wozoco, de vrijwilligers 
die de seniorenlunch verzorgen, de vrijwilligers die helpen bij de 
jaarlijkse grote schoonmaakactie van de kerk, diverse mensen die klusjes 
doen voor het onderhoud van de kerk, de verzorging van de wekelijkse 
bloemen in de kerk, het versieren van de kerstboom, het maken van de 
bloemschikking bij erediensten tijdens de feestdagen, de medewerkers 
aan de kerktelevisie uitzendingen, de mensen die als vrijwilliger in de 
eredienst een muzikale bijdrage geven en de vele behulpzame handen 
samen met de beheerder bij bijeenkomsten van onze gemeente in het 
gebouw “Bij de Koster”. 
Allen hartelijk dank! 
 
Namens de kerkrentmeesters, Jan Willem Reijnierse 
 

 
Dankdagcollecte in plaats van de oudejaarscollecte 
Evenals vorig jaar houden wij geen oudejaarscollecte meer, maar doen 
dat nu op de dankdag. Op de dankdag staan we stil bij de gaven, die we 
van God het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. 
We staan er niet zo vaak bij stil dat we een woning hebben om in te 
wonen. Elke dag voldoende te eten hebben en geld ontvangen om van 
te leven. We zijn bevoorrechte mensen, zeker als we dat vergelijken met 
een grote groep andere bewoners van deze aarde. 
Wij vragen u om een gift. In het verleden deden we dat vaak met een 
acceptgiro. Omdat het gebruik van acceptgiro's vrij hoge kosten met zich 
mee brengt zijn we voor de dankdagcollecte daarmee gestopt. 
U kunt deelnemen aan de dankdagcollecte op de volgende manieren: 
 
*Tijdens de uitgangscollecte op dankdag in de kerk op woensdag 
23 november. 
*Door een gift in een envelop te bezorgen bij een van de 
kerkrentmeesters. 
*Door gebruik te maken van een bankoverschrijving op ons 
rekeningnummer: NL57 RABO 03 14 4009 58 
 
Wij danken u hartelijk voor uw gift. 
De kerkrentmeesters 
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Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering  
van woensdag 28 september 2022, 19.30 uur, Bij de Koster 
 
Opening 
Ds. Van Bruggen leest een gedeelte uit 2 Korintiërs 3. Daarna gaat hij voor 
in gebed. 
 
Actielijst kerkenraadsvergadering van woensdag 8 juni 2022.  
De Actielijst wordt bijgewerkt. 
 
Ingekomen en verzonden stukken kerkenraad 
Geen speciale aandachtspunten.  
 
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc. 
Pastoraal team 
Gang van zaken bij een overlijden van een gemeentelid is aangepast. 
Er zijn geen nieuwe ambtsdragers gevonden. Omdat Kees in december 
met vakantie is, zijn dan alleen Ina en Wim beschikbaar als ouderling-van-
dienst. Met alle extra kerkdiensten in die periode kan dat een probleem 
worden. Jan Willem geeft aan dat hij ook als ouderling van dienst 
ingeroosterd kan worden. 
Diaconie 
De inzameling van producten voor Oekraïne op 8 oktober gaat niet door. 
Er wordt in plaats daarvan een geldinzameling georganiseerd. Er zal huis-
aan-huis een flyer worden bezorgd. 
College van kerkrentmeesters 
De eerste gesprekken betreffende de begroting zijn geweest. 
Aandachtspunten zijn de stijgende kosten van het energiegebruik, 
ledlampen, verwarming wat lager zetten. Er is een offerte gevraagd voor 
zonnepanelen op het gebouw Bij de Koster. Het Baken en de Kerkbode 
worden duurder; zie Het Baken van oktober. Gevraagd wordt naar het 
gebruik van infrarood verwarming. Het is nog niet duidelijk of dat voor ons 
rendabel is, er wordt wel over nagedacht. 
Predikantenoverleg 
De laatste bijeenkomst was een interessante lezing over 
traumapsychologie en wat het aandeel van een predikant hierin kan zijn. 
  



’HET BAKEN’                        15 

 
 

Clusterteam N.W. Walcheren 
Stand van zaken t.a.v. de concept opdracht om clusterteam een meer 
regisserende rol te geven. 
Geconcludeerd wordt dat in ieder geval binnen afzienbare tijd meer 
samengewerkt zal worden.  
 
Voorstellen en mededelingen van het moderamen 
Nieuwe versie Beleidsplan. Moderamen maakt het algemene gedeelte. 
Aan de verschillende colleges binnen de kerkenraad wordt gevraagd hun 
bijdrage t.b.v. de KR-vergadering van november aan de scriba te mailen. 
Systeem van aftreden en benoeming ambtsdragers aanpassen. Zal aan 
de orde komen in de KR-vergadering van november. Ds. maakt een 
lijstje/voorstel met de gang van zaken. 
Preekrooster 2023.Voor 29 januari wordt nog gezocht naar een andere 
predikant. De data van Biddag en Dankdag moeten nog ingevoegd 
worden. De morgendienst van 24 december vervalt, de 
kerstavonddienst, met kindernevendienst, begint om 19.00 uur.  
De morgendienst op 31 december vervalt, de oudejaarsdienst, ook met 
kindernevendienst, begint om 19.00 uur.  
Op 1 januari 2023 geen koffiedrinken en ook niet op 8 januari 2023. 
Besloten wordt afscheid en herbevestiging ambtsdragers door te 
schuiven naar 27 november 2022. 
Voortgang vacatures; switchen naar een ander ambt binnen de 
kerkenraad. Er kan nog gezocht worden naar nieuwe ambtsdragers. 
Switchen lijkt momenteel geen optie.  
Ds. stelt voor de Nieuwste Bijbelvertaling (NBV21) te gebruiken in de 
kerkdienst. Kerkenraad is akkoord. 
 
Erediensten 
Terugblik op Kerkdienst met en voor mensen met een beperking op 25 
september 2022. Men is positief over deze bijzondere kerkdienst.  
Eeuwigheidszondag.  
Gebleken is dat meerdere kerkgangers voor het aansteken van de 
kaarsen er de voorkeur aan geven dit door de ouderling van dienst te 
laten doen. Voorstel is voortaan de kaarsen door OvD te laten 
aansteken. Kerkenraad akkoord. Aan een nabestaande zal gevraagd 
worden een gedicht voor te lezen.  
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Rondvraag 
Kranslegging op 1 november 2022. Kees neemt contact op met 
Maranatha. 
 
Datum volgende vergadering: woensdag 23 november 2022, 20.00 uur, 
Bij de Koster. 
Datum moderamenvergadering: woensdag 16 november 2022, 15.00 
uur, Bij de Koster.  
 
Sluiting 
Ds. Van Bruggen sluit de vergadering met een gebed. 
 
 

 
 
Bezoekwerk 
Vorig jaar stond er een stukje in Het Baken over het bezoekwerk en dat 
dit onder andere wordt gedaan door het pastoraal team (dominee, 
ouderlingen en pastoraal medewerkers). Voor het bezoeken van leden 
van 80 jaar en ouder, wonend in Westkapelle, werd het team daarbij tot 
nu toe ondersteund door Joost Gabriëlse en Jan de Witte. Zij leggen 
gedurende het winterseizoen contactbezoekjes af. We zijn blij dat we 
hier Ina de Witte-Minderhoud en Adri Kleinepier aan toe kunnen 
voegen. Voor alle duidelijkheid: zij bezoeken niet de mensen die in een 
zorginstelling wonen. Dat wordt gedaan door de dominee, de 
wijkouderling, de pastoraal medewerker en een aantal andere 
vrijwilligers.  
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Verantwoording collecten september 2022 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in september op:    €   715,80            
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie               €   238,00          
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) september 2022 
11 september    Jong Protestant                                    €   74,00       
25 september    Bijzonder Kerkenwerk                         €   81,55 
 
Diaconale collectes september 2022 
4 september Collecte voor Myanmar   €  310,25 
11 september Collecte voor Rwanda   €  328,50 
18 september Collecte voor Syrië   €  157,50 
25 september Collecte voor Colombia   €  219,10  
Gift € 10,00  
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 
Zoals u uit het nieuws en media wel vernomen heeft zijn er in Pakistan 
zware regenval en overstromingen geweest. We weten het natuurlijk 
niet zeker, maar vermoedelijk heeft het allemaal te maken met de 
wereldwijde klimaatverandering.  
De diaconie heeft daarom besloten om € 1.000,00 uit eigen middelen 
beschikbaar te stellen voor de bevolking in Pakistan. 
We zijn als diaconie dankbaar dat u als gemeenteleden, ons in staat stelt 
om dergelijke giften te geven aan onze medemens in nood.  
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Collectedoelen in november 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 

• 6 november   Zending Zambia 
Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. 
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als 
theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uit-
gezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's 
opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving.  
In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals 
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, 
voedselveiligheid en klimaatverandering. 

 

• 13 november KIA Werelddiaconaat Golfstaten 
Golfstaten: De kracht van Bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen 
voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen 
en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. 
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in 
storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling 
worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en 
krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. 
De Bijbel geeft moed en kracht. 
 

• 20 november Pastoraat  
Samen gedenken in dorp of stadswijk 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker 
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken 
hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft 
mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te 
luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog 
hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar 
onderdeel van gemeente zijn. 
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• 23 november      Dankdag; 1e collecte Kerk, 2e collecte Diaconie 

• 27 november      KIA Werelddiaconaat Colombia 
Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en 
gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 
Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt 
vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partner-
organisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt 
hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te 
vergroten. 
 

• 4 december    KIA Zending Libanon/Jordanië/Irak 
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht 
gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in 
extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een 
nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk 
kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren 
waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. 
 

 
 
Novemberattenties 
Deze maand worden weer de zgn. ‘novemberattenties’ van de diaconie 
bezorgd bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder, die dat wensen, door 
de vele vrijwilligers.  
De bezorgers en ontvangers wensen wij een goede ontmoeting toe!  
 
De diaconie 
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In elk geval voor de buitenstaander is er op CBS de Lichtstraal geruisloos 
wisseling van directeur geweest. Per 1 augustus 2021 is Maaike Menger 
de nieuwe directeur. De lezer kan hier nader kennismaken met Maaike. 
 
Maaike, kun je eens meer over jezelf vertellen? 
Ik ben Maaike Menger, 42 jaar en geboren in Utrecht. Als kind in 
Brabant opgegroeid en daar de PABO gedaan. Na de PABO ben ik in 
2000 gestart in het onderwijs in Flevoland, getrouwd en samen hebben 
we 2 gezellige kids. Nu in de leeftijd van 16 en 18. 
 
Hoe ben je dan uiteindelijk in Zeeland terecht gekomen? 
Ongeveer 8 jaar geleden hebben wij als gezin heel bewust voor Zeeland 
gekozen. We wilden meer rust en ruimte en ook het geloof speelde een 
rol in onze keuze. 
 
Had je direct werk in Zeeland? 
In het begin was ik 2 dagen invalkracht op diverse scholen op Walcheren 
en daarbij werkte ik 3 dagen op de Wegwijzer in Serooskerke. In die tijd 
heb ik een Masteropleiding gevolgd voor Educational Needs. Daardoor 
kon ik naast leerkracht ook als intern begeleider aan de slag en samen 
vormden wij het managementteam.  Deze taken bevielen mij goed en 
daarom ben ik in 2020 gestart met de Schoolleidersopleiding. Bij goed 
gevolg is het dan mogelijk om ergens op een schooldirecteur te worden. 
 
Hoe is Westkapelle dan op je pad gekomen? 
Ik werd gevraagd om te solliciteren toen er in Westkapelle een vacature 
kwam voor directeur. Ik was toen nog wel bezig met de 
Schoolleidersopleiding. Dat is een opleiding van 2 jaar in Breda. 
Echter vanwege de corona werden de lessen grotendeels online 
gegeven. Dat scheelde natuurlijk heel veel reistijd. In die tijd heb ik 
geprobeerd om ook vakken van het tweede jaar erbij te volgen, 
daardoor heb ik de 2 jaarsopleiding in 1 jaar kunnen afronden.  
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Bijkomend voordeel was, dat ik geen studiebelasting meer had toen ik 
werd aangenomen als directeur in Westkapelle. Ik kon me volledig 
richten op mijn nieuwe functie en taken. 
 
Hoe bevalt het in Westkapelle? 
Ik kan niet anders zeggen dat ik prima ben opgevangen en heb mij vanaf 
dag 1 thuis gevoeld. Heel fijn is ook dat de ouders heel betrokken zijn bij 
bijvoorbeeld activiteiten. Het eerste jaar was er wel één vol bijzondere 
gebeurtenissen en indrukken. Aan het eind van het jaar gingen er 2 
collega’s met pensioen, maar het vertrek van deze personen bood ook 
weer kansen voor 2 oud-leerlingen van school, want zij werken nu bij 
ons. Naast mijn werk als directeur sta ik nog 1 dag voor de klas, ook daar 
geniet ik elke week van. 
 
En de toekomst van het onderwijs op ons dorp hoe zie je die? 
De nieuwbouw samen met de Lichtboei wordt natuurlijk een grote 
uitdaging. Hopelijk komt daar ook een mooie samenwerking uit voort. 
We zullen door samen te werken ervoor moeten zorgen dat de kinderen 
een goede basis krijgen voor hun verdere toekomst. Ook het bouwen 
aan ons jonge team hier op school is heel mooi om te doen en hieraan 
sturing te geven. 
 
Speelt het geloof een rol in je leven en/of in dat van je gezin? 
Het geloof speelt altijd al een rol in mijn leven en ook van het gezin.  
Wij zijn altijd kerkelijk betrokken geweest. Als school proberen wij zeker 
de kinderen iets mee te geven van de bijbel en het geloof. De naam van 
de school is de Lichtstraal. Eén van mijn favoriete liederen passend bij de 
Lichtstraal is Opwekkingslied 807 God van Licht.  
Daarnaast hopen we door tweemaal per jaar een actieweek te houden als 
school extra stil te staan bij een goed doel. Dit jaar is dit voor mensen 
dichtbij. 
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Heb je nog tijd voor een hobby? 
Dat heb ik zeker. Vooral tuinieren doe ik erg graag. Wandelen met 
het gezin en onze hond Pip is ook fijn om te doen.  
Verder hebben wij thuis een B&B Passiflora, geheel door mijn man 
gebouwd. De B&B vergt ook tijd & aandacht, ook leuk.  
Badminton is mijn favoriete sport, helaas ontbreekt het hier soms 
aan tijd in de week. Gelukkig probeer ik iedere dag met de speed 
pedelec op school te komen.  
 
Bedankt Maaike voor het prettige gesprek en de tijd die 
je hiervoor beschikbaar stelde.  
Heel veel succes met je uitdagende functie!! 
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Lunch voor senioren 
Op 2 november en 7 december is er weer een seniorenlunch.  
U bent welkom om 11.30 uur Bij de Koster, Markt 65. De lunch duurt tot 
ongeveer 13.30 uur en de kosten bedragen € 10,- per persoon, inclusief 
koffie/thee/water. 
Wilt u weer deelnemen?  
Meldt u dan uiterlijk 1 week vóór 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 3 november en 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. 
 
De bijeenkomst in december zal gehouden worden op vrijdag 16 
december en staat in het teken van de kerst. 
 

 
 
Wereldwinkel stopt 
Na 40 jaar wereldwinkel in Westkapelle gaan we na dit kalenderjaar 
stoppen. In de winkel van Minderhoud Wonen kunnen we door 
omstandigheden niet langer terecht en omdat veel van onze food 
producten ook in de supermarkt te koop zijn, is er steeds minder 
noodzaak om open te blijven. 
  

Activiteiten 



november 2022                                                                                24                                                         

 
 

Vanaf november tot en met december worden de producten afgeprijsd 
en kopen we niet meer in. Op is op. 
We willen iedereen bedanken die de afgelopen jaren in de wereldwinkel 
klant is geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacolien en Lies 
 
 

Actieweek CBS de Lichtstraal: 20x5 challenge 
“Wie gun jij een mooie kerst?”  
 In de week van 4 t/m 11 november verzamelen de kinderen van de 
Lichtstraal boodschappen voor gezinnen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. De (kerst)pakketten worden op maat samengesteld, 
afgestemd op de gezinsleden. Ook willen we voor ieder kind uit het 
gezin een cadeautje toevoegen. De pakketten worden in de week voor 
kerst uitgedeeld aan gezinnen op Walcheren die dit goed kunnen 
gebruiken. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!  
  
Deze actieweek:   
• verzamelen kinderen de boodschappen aan de hand van een 

bingokaart.   
• kunt u houdbare boodschappen inleveren op CBS de Lichtstraal of 

bij de Spar.  
• zamelen kinderen geld in, bijvoorbeeld d.m.v. ‘een heitje voor een 

karweitje’ of het ophalen van lege flessen. 
• kunt u ook een vrijwillige bijdrage leveren voor de pakketten.   

(dit kunt u geven aan de kinderen of rechtstreeks op CBS de 
Lichtstraal). Hiermee schaffen wij de nog ontbrekende producten en 
een cadeautje aan.  

 
Een kleine moeite, een groot gebaar! Helpt u mee?   
Meer informatie vindt u op www.20x5challenge.nl of bij de leerkrachten 
van CBS de Lichtstraal; tel. 0118-576025 
Email: lichtstraal@primas-scholengroep.nl 
  

http://www.20x5challenge.nl/
mailto:lichtstraal@primas-scholengroep.nl
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Jezus vroeg aan hem: ‘Wat kan ik voor je doen?’ 
De blinde man antwoordde: ‘Meester, ik wil weer kunnen zien.’ 
Marcus 10: 51 
 

Kun jij dit zien? 
Op de volgende bladzijde staat het braille-alfabet. Dit alfabet gebruiken 
blinde mensen. Zo kunnen ze toch lezen. Elke letter bestaat uit zes 
puntjes. Sommige van die puntjes zijn bobbeltjes, zodat je ze kunt 
voelen met je vinger. Zo kun je de letters lezen! 
 
Oplossing bijbeltekst volgende bladzijde 

 

Kinderrubriek 

Zoon van David heb medelijden met mij 
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Ontcijfer onderstaande bijbeltekst 
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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 

 
 


