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Lezen Maleachi 3: 2 
“Hij is als het vuur van een goudsmid als het loog van een wolwasser.” 
 
Twee bekende ambachten, niet in de laatste plaats bekend van ons 
eigen dorp, te noemen met naam en bijnaam en wijd en zijd vermaard. 
Het vuur van de goudsmid is niet groot en niet te verwarren met het 
vuur van de hoefsmid die voor zijn werk een grote smederij behoeft.  
De goudsmid heeft een bescheiden werktafel en enkele vuurvaste 
kommen, fijne vijlen en polijstborstels en een handzame gasbrander die 
voor hoge temperaturen kan zorgen.  
De wolwasser is een minder gangbaar beeld en gaat in onze herinnering 
terug naar de wasvrouwen die met wasbord (Dat is geen sixpack!), 
mangel en kokend water de witte was bleken met Sunlight. De tijd dat 
het wasgoed na grondige bleek gesteven, gestreken en geplooid terug in 
de kast ging.  
Beide processen vereisen nauwkeurigheid, toewijding en liefde en 
bovendien vakmanschap. En het is daarop dat Maleachi wijst; het 
vakmanschap en de toewijding van de goudsmid en de wasvrouw als zij 
niet eerder tevreden zijn dan dat het beste resultaat bereikt is. Waarbij 
alle twee streven naar een hoge graad van zuiverheid en perfectie; 
zowel het goud als de witte muts verdragen geen vlekken of 
verkleuringen.  
Zowel de wasvrouw als de goudsmid gaan daarbij met zorgzaamheid en 
voorzichtigheid te werk; het zijn geen lompe ambachten maar het vraagt 
om verfijning en tederheid. De gereedschappen zijn geschikt voor 
precisie en worden met geduld gehanteerd. De goudsmid kan zich geen 
dikke grove vingers permitteren en ook de wasvrouw zorgt dat haar 
wastobbe schoon en smetteloos is. Alleen dan kan het beste resultaat 
worden afgeleverd en kunnen beiden met genoegen en blijdschap hun 
werk afleveren. 
Wat doet dit beeld van de goudsmid en de wasvrouw in de adventstijd? 
Maleachi wijst op God en Zijn komst in deze wereld. Zijn verschijnen 
bevat dezelfde kenmerken als in de verbeelding worden opgeroepen bij 

Meditatie 
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het denken over de goudsmid en de wasvrouw. Hij komt met 
nauwkeurigheid, geduld en toewijding. Zijn komst getuigt van liefde en 
verfijning. Hij is niet grof of bruut in Zijn verschijnen maar teder en 
bewogen. Hij verlangt een resultaat waarin alle smet en falen is 
weggenomen. Hij zoekt naar zuiverheid van hart en geest bij mensen 
zoals een goudsmid zich toelegt op het edelgehalte van het goud. Hij 
rust niet eerder dan dat heiligheid is bereikt zoals de wasvrouw met 
voldoening de zondagse muts gereed legt voor de kerk.  
Advent betekent voorbereiden, dat is inzetten op het hoogst haalbare 
resultaat en streven naar tevredenheid. Dit streven kenmerkt zich niet 
door bruut geweld en slaafse onderwerping maar het toont de tederheid 
en het talent van de uitoefenaar van het ambt. In Zijn komst zoekt Jezus 
toegewijd als de wasvrouw en bekwaam als de goudsmid met liefde en 
geduld stap voor stap naar zuiverheid. In de voorbereiding op Zijn komst 
worden wij geoefend in die heiligheid en groeien in onze bereidheid om 
Zijn licht in de duistere wereld te ontvangen. 
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

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

KiA Zending 
Libanon/Jordanië/Irak; 
3e collecte 
Vluchtelingenkinderen 
Griekenland 

11-12 09.30  Dhr. Janse,  
3e Advent 

KiA Binnenlands 
diaconaat 

18-12 09.30  Ds. Van Bruggen,  
4e Advent 

Jong Protestants 

24-12 20.00  Ds. Van Bruggen, 
Kerstavonddienst  
m.m.v. Peter Slabber 

Onderhoud gebouwen 

25-12 09.30 Ds. Van Bruggen,  
1e Kerst, 
m.m.v. Koor Exaudi 
 

Project Delta voor 
Indonesië 

31-12 19.00 Ds. Van Bruggen, 
Oudejaarsdienst 

Kerkverwarming 

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

 
  

Rooster kerkdiensten 



december 2022                                                                                6                                                         

 
 

 
 
 
 

Datum Tijd Wat Waar 

07-12 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

16-12 14.30 Seniorenbijeenkomst, 
Kerstviering; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 
Krekepad 37 

17-12 19.30 Kerst Sing in; 
Zie info bij Activiteiten 

Moriakerk 

21-12 15.00 Kerstzangmiddag; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

   
                    
 
 
 
 
  

Agenda 
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Bedankje 
Het is inmiddels, als Het Baken verschijnt, een half jaar geleden van mijn 
operatie waarvan ik wonderbaarlijk snel hersteld ben.  
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaartjes en verdere 
attenties. 
Ook werd ik nog verrast met een leuke prijs van de quiz van André.  
 
Kees en Corry Janse 
 

  

Uit de gemeente 
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In memoriam Corrie Lievense-Flipse 
Op 9 november overleed op de leeftijd van 85 jaar Corrie Lievense. 
De uitvaart in besloten kring vond plaats op maandag 14 november 
vanuit het gebouw Bij de Koster.  
Het sterven kwam niet onverwacht, Corrie kon vanwege verminderde 
conditie niet meer thuis zijn. Vanwege ernstige complicaties leek een 
opname in het Hospice onvermijdelijk maar van daar was er toch nog de 
mogelijkheid om naar Simnia in Domburg te gaan. Corrie was daar erg 
dankbaar voor. We kennen Corrie in haar warme betrokkenheid op de 
gemeente en haar omgeving. Ze was graag actief en behulpzaam onder 
de mensen en genoot van de belangstelling om haar heen. Ze kon graag 
vertellen van haar bewogen leven, van de boerderij en haar komst naar 
Westkapelle, van haar man Huib en de kinderen en kleinkinderen. 
Daarbij was ze dankbaar voor alles wat met hard werken tot stand 
gebracht werd. Corrie was blij met de tuin, de plantjes en haar 
breiwerkjes voor de mensen die het slechter hadden.  
De gezondheid was in het verleden niet vanzelfsprekend en ook de 
laatste periode van haar leven was ze kwetsbaar en afhankelijk 
geworden. Corrie stond standvastig in haar geloof en had een groot 
vertrouwen in haar Heiland. Als haar sterven zou komen wist ze zich 
geborgen bij de Heer. In dat vertrouwen hebben we haar in de kleine 
kring van haar kinderen en kleinkinderen liefdevol begraven. Bij het 
afscheid klonken enkele liederen van het koor “Looft den Heere” waar 
Corrie zelf nog in had meegezongen. Daarnaast stonden we stil bij "De 
storm op het meer." uit Lukas 8 waar uiteindelijk de winden gingen 
liggen en het water tot rust was gekomen.  
Corrie laat een lege plaats achter in de familie, onder haar vrienden, de 
senioren en in de kerk. We gedenken haar met dankbaarheid en wensen 
Jos en Annie en allen die bij hen horen sterkte in het verlies. 
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Onze zieken 
Enkele van onze gemeenteleden op leeftijd hebben in de afgelopen 
periode tegenslag moeten verwerken. Een enkele keer ging dat met veel 
moeite en verdriet als zij zich hebben moeten overgeven aan de 
toenemende hulp van anderen.  
We wensen sterkte in dat proces waarin zij telkens ongewild meer 
afhankelijk werden en hun zelfstandigheid moesten opgeven. Gelukkig 
melden we hier ook hoe ondanks hoge leeftijd de conditie sterk genoeg 
is om zodanig te revalideren dat er weer een weg terug naar huis is. 
Dankbaar voor alle hulp die nodig was en blij met de kracht om het weer 
zelf te mogen gaan proberen. We noemen hier in het bijzonder Wilma 
Dronkers (De Casembrootstraat 47, 4361 AS) die voor een 
ziekenhuisopname naar Terneuzen moest. Weliswaar inmiddels thuis 
maar zeker nog niet hersteld en gehinderd door veel ongemak. Voor 
verbetering is rust en voorzichtigheid geboden en we wensen toe dat 
genezing snel binnen bereik is.  
 

Geboren  
“Zo lief, zo klein, blij dat je eindelijk bij ons mag zijn.” Met deze woorden 
maken Adriaan en Sanne Dronkers ons bekend dat hun dochtertje is 
geboren en de naam Fenna heeft gekregen.  
De dag dat Fenna ter wereld kwam was zeker niet gemakkelijk en heeft 
het uiterste van moeder gevraagd. Maar beide ouders kregen een groot 
geschenk dat alles goed maakt en wat zij samen in liefde en 
zorgzaamheid mogen koesteren. We wensen het jonge gezin veel 
vreugde en liefde toe en bidden dat God over hen zal waken en Zijn 
zegen zal geven. (Prelaatweg 1, 4361 JB) 
 

Kerstvieringen 
Gedurende de adventsperiode en in de kerstdagen worden enkele 
kerstvieringen georganiseerd. De kerken in ons dorp bereiden zich voor 
om het goede nieuws bekend te maken. We hopen dat allen in ons dorp 
met kerst mogen ervaren dat er hoop is en licht in donkere tijden, dat 

Uit de pastorie 
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eenzaamheid doorbroken wordt en vrede geschieden mag in de wereld 
en in het gezin. Ook hopen we dat de Moriakerk daarin een plaats mag 
zijn waar ruimte is voor iedereen om persoonlijk kerstfeest te beleven. 
 
 

Bloemschikking 
Graag maken we u erop attent dat het Bloemschikteam in de 
adventsperiode actief is met het verzorgen van een liturgische schikking 
rondom het thema “Aan Tafel”. Over de gastvrijheid om elkaar te treffen 
in de vruchtbare ontmoeting. In deze adventsperiode verwijst de 
schikking naar bijzondere vrouwen waaraan de geboorte van Christus 
verbonden is. We wensen het team veel vreugde en inspiratie! Bij de 
schikking wordt per zondag een korte uitleg gegeven en de kerkgangers 
zijn hartelijk uitgenodigd een kijkje te nemen voor in de kerk vooraf of 
na de dienst. 
 

 
Kindernevendienst 
Behalve dat de kinderen van de kindernevendienst per toerbeurt helpen 
bij de adventskaarsen aan het begin van de dienst, gaan zij als ze terug- 
komen in de kerk samen met de juf uitleg geven over wat zij bij de 
kindernevendienst hebben gedaan rondom het thema.  
Deze periode is het thema: “Ik kan niet wachten”. Over enkele personen 
in de bijbel die heel in het bijzonder wachten. We gaan proberen tijdens 
de dienst ook het thema van de KND te laten doorklinken. Op kerstdag 
mogen de kinderen laten zien wat ze hebben geoefend en krijgen ze een 
mooi kadootje en ook voor de allerkleinsten is er een verrassing.  
We wensen de leiding van de kindernevendienst veel plezier samen met 
de kinderen en een goede voorbereiding op het kerstfeest. 

 
 
Belijdeniskring 
Naast de reguliere catechisatie met acht echt super gemotiveerde jonge 
pubers met ongekende talenten die het samen geweldig leuk doen, 
hebben we de belijdeniskring! Deze belijdenisgroep van zeven personen 
ontmoet elkaar rondom enkele thema’s rondom kerk/geloof en 
actualiteit. Samen bereiden we ons voor op een bijzondere stap, we 
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leren van elkaar, luisteren naar elkaar en delen met elkaar. De 
deelnemers hebben elk een eigen en bijzondere achtergrond en dat 
maakt de gesprekken veelzijdig en interessant. Zoals van de 
voorbereiding op de belijdenis verwacht mag worden verdiepen we ons 
ook in enkele wetenswaardigheden die het christelijk geloof kenmerken. 
Op Palmpasen hopen we het zichtbaar en hoorbaar te gaan maken. 
 

 
Afscheid  
Tijdens de kerkenraadsvergadering en in de dienst van zondag 27 
november namen we afscheid van de kerkenraadsleden Harm, Adrie, 
Jolinda en Piet. Zij hebben zich ingezet voor de gemeente en deden dat 
ondersteund door de dierbaren die thuis om hen heen staan. 
Kerkenraadslid ben je nooit alleen maar het heeft effect op je omgeving. 
Zij kijken met dankbaarheid en tevredenheid terug op een periode 
(langer of korter) in de kerkenraad en zij laten het team in vertrouwen 
achter in de verwachting dat het werk doorgaat en opvolging gevonden 
zal worden. Zij hebben mogen ervaren dat we er samen op toezien nooit 
meer van elkaar te vragen dan dat God geeft te doen met de talenten 
die we hebben. Samen hebben we intens stil gestaan bij moeilijke 
momenten en samen bewogen we vrolijk mee op de momenten dat het 
voorspoedig is gegaan. Van de vier afscheidnemende kerkenraadsleden 
noemen we in het bijzonder Adrie Kleinepier die ongekend lang in de 
kerkenraad heeft gezeten en van dichtbij vele ups en downs van de 
gemeente aan zich voorbij heeft zien gaan. Adrie was de nestor van de 
kerkenraad en we zullen hem in een functie als ouderling of diaken niet 
meer terugzien gelet op zijn leeftijd. Niettemin blijft hij beschikbaar en 
zal hij zeker niet passief achterover gaan leunen. Datzelfde geldt voor 
Harm, Jolinda en Piet als we hen gezondheid en veel energie toewensen 
om nieuwe dingen op te pakken. Wellicht mogen we verderop in de 
toekomst nog eens aankloppen maar voorlopig zoeken we nog vol 
vertrouwen verder om voor de door hen achtergelaten functies 
opvolging te vinden.   
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Hartelijk welkom 
Nieuw ingekomen is Marco van Belzen, Adriaan Virulystraat 30 in 
Westkapelle. We kennen Marco ondertussen vanwege zijn 
werkzaamheden in ons kerkgebouw en de zondagse kerkgang.  
Marco heeft te kennen gegeven zorg te willen dragen voor het wekelijks 
schoonhouden van de Moriakerk. We zijn erg blij met zijn inzet en 
betrokkenheid en wensen hem een goede tijd in onze gemeente. 
Inmiddels bleek ook de gastvrijheid van zijn gezin, waarvoor veel dank.  

 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 4 december hopen we de nodiging te laten klinken op een 
wijze dat velen zich geroepen mogen weten deel te nemen aan de 
zegeningen van de avondmaalstafel. Zoals we al eerder hebben 
geïnformeerd stellen we in de kerkenraad vast dat niet de Openbare 
Geloofsbelijdenis (hoe waardevol ook) de garantie geeft dat brood en 
wijn tot zegen zijn, maar wat God in je hart legt - om dat te doen -.  
Het avondmaal wordt bediend in het midden van de belijdende kerk op 
een wijze dat ieder die zich persoonlijk naar hart en geloof geroepen 
weet om de vreugdevolle zegen van brood en wijn te delen van harte 
genodigd en welkom is. Dat geldt voor onze gemeenteleden en de 
gasten die we in de dienst verwelkomen. We hopen en bidden dat op 
deze wijze het gunnende karakter van het avondmaal in geloof met 
elkaar gedeeld mag worden. Zoals al eerder geschreven in Het Baken 
mag van de predikant voluit verwacht worden dat de gehele gemeente 
betrokken is op Woord en sacrament. Dat ongeacht de persoonlijke 
keuze daarin ook zij die in de bank blijven, zegenrijk getuigen mogen zijn 
van de rijkdommen die Christus in het Woord ons schenkt.  
We wensen ieder zowel in de kerk als thuis een gezegende 
avondmaalszondag. 
 
 
Ds. Peter van Bruggen  



’HET BAKEN’                        13 

 
 

 

 
 
 

Actie Kerkbalans 2023 
Op 14 januari 2023 start de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans is de 
belangrijkste manier waarop onze gemeente via een vrijwillige bijdrage, 
dus een gift, aan geld komt.  
De actie in januari is bedoeld om u te vragen welke bijdrage u voor 2023 
aan de kerk wilt geven. Bij deze actie gaat er een grote groep vrijwilligers 
op pad om bij de leden van onze gemeente een antwoordenvelop te 
brengen en daarna weer op te halen.  
Om in te kunnen schatten op welke inkomsten we voor 2023 kunnen 
rekenen, vragen we aan alle gemeenteleden het antwoordformulier in 
te vullen. Ook gemeenteleden die een periodieke overschrijving doen, 
vragen wij om deze reden het antwoordformulier in te vullen. 
 
De kerkrentmeesters 
 
 

Giften ontvangen voor de kerk 
In de periode 28-10 t/m 20-11 ontvingen we voor de kerk de volgende 
giften: 1 x € 50,- 1 x € 20 en 1 x € 10,-. 
De kerkrentmeesters danken de schenkers hartelijk voor hun giften. 
 
 
 

  

Uit de kerkenraad
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Verantwoording begroting 2023 van de kerk en diaconie 
Hierbij een samenvatting van de begrotingen (kerk en diaconie) van 
2023 van de Protestantse Gemeente Westkapelle. 
In de begroting van de kerk zijn we ervan uitgegaan dat de inkomsten uit 
de vrijwillige bijdragen en collecten ongeveer hetzelfde blijven, ondanks 
dat het aantal gemeenteleden wat is afgenomen. De uitgaven stijgen elk 
jaar en we zullen met de toegenomen inflatie daar zeker mee te maken 
krijgen.  
Een extra kostenpost is de stijging van de energiekosten. We nemen 
diverse maatregelen om deze binnen de perken te houden. 
Voor de begroting van de diaconie is er een aantal wijzigingen. De 
belangrijkste is dat we het voornemen hebben extra ondersteuning te 
geven aan een aantal projecten waar de nood zeer hoog is waardoor de 
uitgaven behoorlijk stijgen. 
De financiële reserve van de diaconie is in de loop der jaren 
toegenomen. We vinden het namelijk niet de taak van de diaconie om 
geld dat de gemeenteleden via giften en collecte geven, op een 
spaarrekening te zetten. Het gevolg is dat we meer uitgeven dan 
ontvangen. 
 
Wij stellen u in de gelegenheid om informatie in te winnen over deze 
begrotingen. Voor (meer) informatie over de begroting van de kerk kunt 
u een afspraak maken met de secretaris van de kerkrentmeesters,  
Jan Willem Reijnierse tel. 0118-571844, e-mail westcape@zeelandnet.nl 
van maandag 5 december t/m zaterdag 10 december a.s. 
Voor (meer) informatie over de begroting van de diaconie kunt u een 
afspraak maken met de penningmeester van de diaconie Joost Gabriëlse 
tel. 0118- 572083, e-mail gabberj@zeelandnet.nl van maandag 5 
december t/m zaterdag 10 december a.s. 
Daarna zal de kerkenraad de begrotingen ter goedkeuring sturen naar 
het Classicale College voor de Behandeling van de Beheerszaken van de 
PKN (CCBB). 
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Kindernevendienst Advent- en Kerstproject 2022 van het 
Nederlands Bijbel Genootschap: 
We sluiten de komende zondagen en op 1e Kerst aan bij het project met 
als thema: “Ik kan niet wachten!”.  
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent 
‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn 
geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. 
Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit 
de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug.  
 
Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van 
Jezus’ terugkomst uit de hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we 
hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze mannen elk op hun 
eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte. De kring wordt 
steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee? Tijdens dit project lezen 
we de volgende verhalen uit het Nieuwe Testament: 
- Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8) 
- Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1:26-38 en 1:46-55) 
- Jozef wacht op de komst van Jezus (Matteüs 1:18-24) 
- Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40) 
- Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2:1-12) 
 
Voor het moment in de kerk komt er na afloop van de nevendienst 
iedere zondag een sticker op de grote poster en worden er enkele 
vragen gesteld aan de kinderen. De kinderen hebben een kleinere versie 
van de poster als in de kerk 
gekregen. Daarnaast is er ook 
een doe-boekje om thuis te 
gebruiken met het hele gezin. 
Het boekje bevat verhalen, 
opdrachten en vragen om over 
na te denken. Elke dag mag er 
een sticker geplakt worden. 
Tijdens de 
kindernevendiensten gaan we 
een lied: ”De wijzen die gingen samen reizen” oefenen/zingen. 
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We hopen dat we samen een fijne en gezellige tijd hebben met de 
kinderen tijdens de nevendiensten. 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst, 
Ina Brasser-Flipse, 
Jeugdouderling 
 
   

   
 
 
Verantwoording collecten oktober 2022 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in oktober op:    € 1.989,31          
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie               €     663,10       
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) oktober 2022 
2 oktober   Kerk en Israël                        €   107,70  
23 oktober   Beeld en Geluid                  €   107,10   
31 oktober   Onderhoud gebouwen           €   162,50 
 
Diaconale collectes oktober 2022 
9 oktober Collecte voor de voedselbank  €    564,55 
16 oktober Collecte KIA voor Indonesië  € 1.341,30 
 
Gift van € 10,00 voor de diaconie.  
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 
Voor de collecte KIA voor Indonesië heeft de diaconie een gift van  
€ 1.000,00 gekregen van de wereldwinkel Westkapelle.  
De diaconie is blij met deze gift en wil het bestuur van de wereldwinkel 
hiervoor hartelijk danken. 
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Collectedoelen in december 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 
 

• 4 december    KIA Zending Libanon/Jordanië Irak 
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. 
 

• 11 december    Binnenlands Diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 
achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun 
bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid 
organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig 
asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 
kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te 
versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. 
 

• 18 december   Jong Protestant  
Ontdekken wat Kerst betekent 
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn 
deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden 
zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de 
KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de 
personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen 
hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. 
 

• 24 december, Kerstavond     Onderhoud gebouwen 

• 25 december, Kerstmorgen    Delta voor Indonesië 

• 31 december, Oudjaar    Kerkverwarming 
• 1 januari    Attenties, fruit en bloemen 
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Samen tegen armoede 

Dank voor uw steun en betrokkenheid. 

 
  

Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de 
torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. De 
fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om u een 
beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 
mensen in ons land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 
kinderen. 
  
Tijd om in actie te komen!  
Dit doen we graag samen met u. We helpen mensen met acute nood 
door geld in te zamelen. In samenwerking met Orionis Walcheren 
worden gezinnen die niet rond kunnen komen geholpen.  
Orionis maakt in verband met privacy niet bekend om welke 
gezinnen/adressen het gaat. Maar we kunnen er zeker van zijn dat 
het geld dat we beschikbaar stellen goed wordt besteed. Ook helpt 
Orionis mensen inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Zo hopen 
we dat mensen uit de schulden kunnen komen. 
 
Rond deze tijd ontvangt u van de overheid 2 keer een bedrag van  
€ 190 als tegemoetkoming in uw energiekosten. Misschien heeft u dit 
zelf broodnodig. Maar misschien ook niet. In dat geval vragen we u 
vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen 
rondkomen en met (een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de 
actie Samen tegen armoede. 
U kunt uw gift overmaken op bankrekening 
NL02RABO0314413588 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Westkapelle onder vermelding van “Samen tegen armoede”. 
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Westkapelle helpt de Voedselbank 
De actie voor de Voedselbank Walcheren op 5 november, ondersteund 
door de drie kerken en het Polderhuis van Westkapelle, heeft maar liefst 
minstens 45 kratten met levensmiddelen en nog een hoeveelheid 
aardappelen opgeleverd! Dat is volgens de Voedselbank echt een 
supermooi resultaat en ze bedankt Westkapelle hier heel hartelijk voor!  
"De ingeleverde artikelen zijn heel hard nodig, in korte tijd zijn er zo'n 30 
gezinnen bijgekomen die steun hebben gevraagd bij de Voedselbank. 
Deze bijdrage is dus zeer welkom!" 
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Overleden gemeenteleden 2021-2022 
 

Naam overledene 
Adres 

Overlijdens- 
datum 

Leeftijd 

Johannes Theune 
Utrechtsestraat 1, Westkapelle  
 

26-11-2021 88 jaar 

Willem Jakob Minderhoud 
Koestraat 30, Westkapelle  
 

02-12-2021 78 jaar 

Abigaël Johanna Huibregtsen-Simonse 
Wozoco De Kreek, Westkapelle  
 

06-12-2021 97 jaar 

Huibregt Roelse 
Verpleeghuis Scheldehof, Vlissingen 
 

11-12-2021 88 jaar 
 

Barbora Faasse-Roelse 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 
 

13-12-2021 98 jaar 

Jannetje Dominicus-van Sluijs 
Wozoco De Kreek, Westkapelle 
 

22-12-2021 89 jaar 

Willemina Verhulst-Simonse 
Wozoco De Kreek, Westkapelle 
 

13-01-2022 90 jaar 

Johannes Baptist Josephus Maria van Boxtel 
Koestraat 96 Westkapelle 
 

23-01-2022 69 jaar 

Lourina Louwerse-Lievense 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 
 

08-02-2022 98 jaar 

Robin Jacobus Jan Verhage 
Gravestraat 5c, Vlissingen 
 

11-03-2022 47 jaar 

Kornelis Huibregtse 
Wozoco De Kreek, Westkapelle 
 

19-03-2022 84 jaar 
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Overleden gemeenteleden 2021-2022 
 

  

Naam overledene 
Adres 

Overlijdens- 
datum 

Leeftijd 

Bartel van Vaardegem 
Krekelstraat 2, Westkapelle 
 

08-04-2022 96 jaar 

Jakomina Neeltje Verhage 
Gravestraat 5a, Vlissingen 
 

05-05-2022 52 jaar 

Johanna van Vaardegem-Huibregtse 
Krekelstraat 2, Westkapelle 
 

12-05-2022 90 jaar 

Apolonia Cijvat-Huibregtse 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 
 

14-05-2022 86 jaar 

Cornelia Elizabeth Lous-Dekker 
Wozoco De Kreek, Westkapelle 
 

01-06-2022 87 jaar 

Jacobus Duvekot 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 
 

30-06-2022 79 jaar 

Levinus Cijsouw 
Noordstraat 56, Westkapelle 
 

06-07-2022 87 jaar 

Pieter Gabriëlse 
Zorgcentrum Ter Reede, Vlissingen 
 

13-08-2022 87 jaar 

Jan Hendrikse 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 
 

29-08-2022 86 jaar 

Cornelia Johanna Lievense-Flipse 
Zorgcentrum Simnia, Domburg 
 

09-11-2022 85 jaar 
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Lunch voor senioren 
Op 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 D.V. 16 december vrijdagmiddag is de kerstviering in  
Woonzorgcomplex De Kreek. Zoals we dat gewend zijn bij de 
seniorenbijeenkomsten is de inloop vanaf 14.00 uur.  
Na de opening zingen we enkele kerstliederen en er volgt een korte 
kerstoverweging. Dan is er ook gelegenheid kerstliederen op te geven. In 
de pauze is een lekkere traktatie!  
Bij deze bijeenkomst zorgen we voor live muziek van enkele muzikale 
gemeenteleden die bereid zijn aanwezig te zijn.  
Wilt u opgehaald worden of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen 
met Marja Verhage 06-30173436.  
Iedereen is reuze welkom van dorp en daarbuiten en uit WOZOCO! 
 

Kerst sing-in 2022 te Westkapelle 
Dit jaar hopen we weer een Kerst sing-in te houden en wel op 
zaterdagavond 17 december in de Moriakerk, Markt 67, te Westkapelle. 
We beginnen om 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur en er is geen 
pauze zodat iedereen uiterlijk om 21.30 uur weer naar huis kan.  
Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente 
Westkapelle, de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha, koor Exaudi 
en Brassband O.K.K. 
De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de onkosten.  
Het programma bestaat uit muziek om te luisteren, koorzang, 
samenzang en een korte meditatie. Met dit programma voor een breed 
publiek willen we veel mensen een mooie avond bezorgen. 
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De wijze mannen 

 
De ster wees hun de weg. 

Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. 
De wijze mannen gingen naar binnen. 

Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. 
Ze knielden voor hem en eerden hem. 

Matteus 2: 9-11 
 

Aan de slag! 
- Knip de kaart en de wijze mannen op de kamelen uit. 
- Kleur de wijze mannen, de kamelen, en het achtergrondgedeelte. 
- Vouw de kaart dubbel met de achtergrond zichtbaar, dus naar de 
buitenkant. 
- Knip de stippellijnen in van het middenstuk. 
- Vouw het ingeknipte middenstuk naar boven over de streepjesvouw en 
naar achteren, ook over de streepjesvouw. 
- Leg de kaart open voor je neer, waarbij de achtergrond zichtbaar is, en 
haal het ingeknipte stuk naar voren en duw de zijkanten naar achteren. 
- Plak de wijze mannen op de kamelen op het naar voren staande 
middenstuk waar het kruisje op staat. Let op: de poten van de kamelen 
moeten op de kaart staan.  
- Vouw voorzichtig de kaart weer dicht en doe hem eventueel in een 
envelop. 

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 

 
 


