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Lezen Deuteronomium 14; 28 en 29 “De tienden” 
 
Afgelopen weken ging de Actie Kerkbalans van start en de opbrengst 
daarvan is inmiddels bekend. De achtergrond van de grote inzameling is 
divers. Er zijn praktische redenen de werving van financiën serieus te 
nemen; de rekeningen moeten betaald worden.  
In Deuteronomium lezen we enkele richtlijnen die we meestal niet meer 
toepassen in onze veranderde samenleving. Het principe echter is nog 
altijd actueel, namelijk dat we gezamenlijk de begroting van ons kerkelijk 
leven sluitend maken. Begrotingsposten zien we terug in de bijbel; de 
roeping van de gemeente vraagt om financiering. Gebouwen moeten 
worden onderhouden! Het salaris (=loon uit arbeid) moet worden 
bekostigd (=predikantstraktement). Naar weduwen en wezen moet 
worden omgezien (=diaconaat). Ofschoon we ons dagelijks leven niet 
meer inrichten zoals in de tijd van Mozes, hebben we als kerk en 
samenlevingen andere verantwoordelijkheden. 
Er is een sociaal vangnet dat van overheidswege wordt voorzien 
waarvan het basisprincipe nog altijd bijbels is maar wat veel wijder is 
getrokken in onze tijd. Daarnaast heeft onze kerk een landelijk 
bestuursorgaan en dienstenaanbod in Utrecht waaraan de lokale 
gemeenten een flink deel van hun inkomsten moeten bijdragen. 
Bovendien is het onderhoud van gebouwen zoveel meer complexer en 
kostbaarder geworden. Maar wat is gebleven is de verantwoordelijkheid 
naar elkaar, de loyaliteit met de generaties voor ons en na ons en het 
besef dat God ons ten diepste als sociale wezens heeft geschapen. Wij 
leven niet voor onszelf! 
  
Toch zien we dat aan dit loyaliteitsbeginsel wordt geknaagd, oneigenlijke 
argumenten worden ingezet om asociale keuzes te legitimeren. Onze 
samenleving kenmerkt zich door toenemende individualisering en eigen 
belangen. Socialisme wordt een winmodel waarmee grote bedrijven nog 
grotere winsten maken over de rug van arbeiders en zorgmedewerkers. 

Meditatie 



februari 2023                                                                                   4                                                         

 
 

Nederland is een land waarin armen armer worden en rijken rijker en 
onze overheid faciliteert deze ontwikkeling van harte. 
De Actie Kerkbalans heeft meer willen doen dan alleen het opwekken 
tot geefgedrag op Bijbelse basis. Ook is het van belang ons bewust te zijn 
van onze kritische houding naar de kerk, de samenleving en de politiek. 
Om gezamenlijk te waken over de loyaliteit en het sociale principe 
waarmee we gezamenlijk verantwoordelijk zijn in onze gemeenschap. 
Dat is uiting te geven aan onze roeping en heilige taak in de dienst aan 
God, kerk en wereld. Daarin zijn we - elk op unieke wijze - bekwaam 
gemaakt door de Heer van de Kerk, die ons gezegend heeft met gaven 
en talenten. Daarvan te geven en in te zetten en dus er mee tot zegen te 
zijn wordt bepaald door wijsheid, geloof en vertrouwen. Maar niet 
minder ook door alertheid en het lef om te wijzen op misstanden, 
onjuistheden en onvolkomenheden op lokaal, provinciaal en landelijk 
niveau, zowel binnen de kerk - zo die er mochten bestaan - als ook 
binnen de overheid. Uw geefgedrag was/is zowel een zichtbare vorm 
van deze verantwoordelijkheid als ook een hartelijke betrokkenheid op 
onze gezamenlijke roeping. We hopen dat deze roeping met vertrouwen 
en inzet wordt opgepakt en de kerkenraad met alle nodige middelen zal 
worden ondersteund, nu en in de loop van dit nieuwe boekjaar.  
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

05-02 09.30  Ds. Van Bruggen,  
Heilig Avondmaal  
 

KiA werelddiaconaat 
Pakistan,  
3e coll. Noodhulp 
overstromingen 
Pakistan 

12-02 09.30  Ds. Van Bruggen, 
Doopdienst 

KiA Noodhulp Ethiopië 

19-02 09.30  Ds. Van Bruggen, 
koffie/thee/limonade na de 
dienst 

Onderhoud kerk 

26-02 09.30  Dhr. Janse 
 

KiA Zending 

05-03 09.30  Ds. Van Bruggen 
 

KiA Zending Palestina 

08-03 19.00 Ds. Van Bruggen,  
Biddag 

1e coll. Kerk, 2e coll. 
Diaconie voedselbank 

 
  

Rooster kerkdiensten 



februari 2023                                                                                   6                                                         

 
 

 
 
 
 

Datum Tijd Wat Waar 

06-02 19.45 Gemeente-Groei-Groep Huijgensstraat 29 

23-02 19.30 Bijbelgespreksgroep Bij de Koster 

01-03 11.30 Lunch voor senioren; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

02-03 14.00 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

06-03 19.30 P.T. vergadering Bij de Koster 

   
   
 
                  
 

        
  

Agenda 



’HET BAKEN’                        7 
 
 

 
 
 

 
 
Bedankjes 
We willen iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen, attenties en 
kaarten die we voor ons 50-jarig huwelijksfeest hebben ontvangen. 
 
Hartelijke groeten, 
Max en Janny Wouters 
 
 
 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, felicitaties en 
attenties bij mijn 85ste verjaardag. 
 
Mien Theune-van Rooijen 
 
  

Uit de gemeente 
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In Memoriam 
Op een winderige dinsdag 10 januari 2023 in de druilerige regen vond de 
uitvaart plaats van Joost van Rooijen.  
Jo overleed op de leeftijd van 78 jaar in het liefdevol bijzijn van zijn 
vrouw Nel in het ziekenhuis te Goes waar hij was opgenomen, vanwege 
ernstige complicaties bij een longontsteking. Met zijn beide dochters en 
hun gezinnen vormde Jo en zijn vrouw een kleine maar hechte familie 
waarin samen werd opgetrokken en lief en leed werd gedeeld. Met veel 
dankbaarheid werden mooie herinneringen gedeeld en werden 
zegeningen geteld. Jo is in gedachten als een vrolijke en samenbindende 
persoon. Soms met weinig woorden maar niet minder gemeend en 
vanuit zijn hart wist hij staande te blijven in roerige tijden.  
In de afgelopen jaren is zijn conditie verzwakt en moest hij vele 
vanzelfsprekendheden loslaten; daarin berustte hij en was hij nooit 
opstandig. Bij zijn uitvaart werd nagedacht over Openbaring 21. Jo had 
mooie gedachten en hoop bij dit bijbelboek. De nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde was zijn perspectief, daarin heeft hij geleefd en is hij 
gestorven.  
Zijn vrouw Nel zal dapper en moedig de dingen weer oppakken en zal al 
wat lief was en mooi koesteren en met zich meedragen. De stilte zal er 
zijn en de eenzame uren waarin gemist wordt en met heimwee 
gemijmerd; Christus zal daarbij niet ontbreken als Hij troosten zal en met 
liefde omringen. In die hoop werd Jo uitgedragen, nadat gezongen werd 
“U zij de glorie”.  
 

Onze zieken 
We zijn blij en dankbaar met de berichten dat Jaap Verstraate weer uit 
het ziekenhuis is teruggekeerd en zijn herstel naar omstandigheden heel 
redelijk gaat. We wensen geduld toe en de nabijheid van hen die 
dierbaar zijn en hem ondersteunen in wat nodig is. Bij het schrijven van 
het kerkblad zijn enkele gemeenteleden herstellend van lichamelijke 
ongemakken. Soms langduriger dan gehoopt of verwacht. We wensen 
geduld en moed om door te zetten. Enkele van onze gemeenteleden 
merken dat de leeftijd en de lichamelijke conditie het leven broos en 

Uit de pastorie 
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zwak maken. Veelal is er dankbaarheid voor wat nog wel kan en mogelijk 
is en het voorrecht om de gedachten nog steeds te kunnen ordenen en 
zelf beslissingen te kunnen maken. Bij het schrijven van het kerkblad 
blijkt de broosheid waarin mensen elkaar dan ook moeten loslaten. We 
bidden kracht toe voor hen die het sterven nabij zijn en troost voor hen 
die daarin achter zullen blijven.  

 
Belijdeniskring 
Wellicht enigszins aan het zicht onttrokken maar niet minder de 
verantwoordelijkheid van de gehele gemeente is de groep van enkele 
gemeenteleden die zich voorbereiden op de Openbare Geloofs-
belijdenis.  
We hebben diverse ontmoetingen met elkaar waarin kennis wordt 
overgedragen en persoonlijke vorming bespreekbaar wordt gemaakt. 
Een aangename groep mensen van verschillende achtergronden en 
leeftijden die samen zinvolle ontmoetingen tot stand brengen, voor de 
lokale predikant een vreugde!  
Op Palmpasen hopen we hen aan de gemeente voor te stellen en zullen 
zij de mooie en betekenisvolle verantwoordelijkheid op zich nemen.  

 
Bediening Heilig Avondmaal 
Op zondag 5 februari hopen we elkaar te ontmoeten rondom Woord en 
Avondmaal. Tekenen van brood en wijn gaan rond waarin wij Christus 
herkennen in Zijn liefde en genade waarin verzoent, heelt en bouwt.  
Ons komen tot de tafel is geen geringe zaak, het vraagt om keuzes, 
bewustzijn en geloof. Toch geenszins vraagt het om perfectie, 
volmaaktheid of ook maar de minste prestatie onzerzijds. Zoals eerder 
uitgesproken vormt ook de Openbare Geloofsbelijdenis hierin geen 
voorwaarde of garantie; doch wat God in het hart geeft om dat te doen! 
Zo ontmoeten we elkaar aan de tafel en begroeten we elkaar in de bank. 
We hopen dat voor elk de avondmaalszondag zal bijdragen aan 
persoonlijke groei en toenemende liefde van Christus. Om het maar met 
de oude woorden van Gezang 174 te zeggen; “Moede kom ik, arm en 
naakt, tot de God die zalig maakt.” (Waarbij “moede” niet verwijst naar 
vermoeidheid maar naar het gemoed/moedig!) 
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Doopdienst 
Op D.V. zondag 12 februari zal de Heilige Doop bediend worden aan 
Fenna, dochter van Adriaan en Sanne Dronkers.  
In deze dienst zullen beide ouders hun ja-woord verbinden aan de mooie 
maar evenzo complexe verantwoordelijkheid om Fenna op te voeden in 
de weg die Christus Zijn kinderen voorgaat. Daarin staan onze jonge 
ouders niet alleen, maar erkennen we het belang van een liefdevolle 
gemeenschap waarin ruimte geboden wordt aan jonge gezinnen. Zij 
koesteren het geluk dat in deze samenleving zeker geen 
vanzelfsprekendheid is.  
We wensen een mooie en feestelijke dienst en voorbereiding.  
 

Gemeentereis 
Graag herinneren we u aan de mogelijkheid deel te nemen aan een 
geheel verzorgd weekend in Mülheim en omstreken.  
Inmiddels is zich een prettig reisgezelschap aan het vormen.  
Van vrijdag 21 april t/m zondag 23 april zijn we te gast bij de 
Evangelische Gemeinde Saarn/Broich en genieten we de gastvrijheid van 
collega Pfarrer Christoph Pfeiffer. Hij zal ons inwijden in het kerkelijk 
bedrijf van de gemeente en ons meenemen naar een bijzonder 
diaconaal woon/zorg complex waar we kennis nemen van nieuwe 
mogelijkheden van diaconaat.  
Op zondag bezoeken we de zogenaamde espressodienst, een concept 
voor een inhoud rijke en kwalitatief goed verzorgde korte dienst waarin 
jong volwassenen eigentijds en staccato worden aangesproken op geloof 
en roeping zonder simpel of kinderachtig te worden. Espresso is een 
koffie variant waarbij niet beknibbeld wordt op de kwaliteit, de smaak 
intensief is en de hoeveelheid genoeg is om van te genieten zonder dat 
het gaat vervelen. De diverse gesprekken met gemeenteleden en 
kerkleiding geven de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en van 
elkaar te leren. Ook enkele uitstapjes van toeristische aard staan op het 
programma. We verblijven in een degelijke en goed verzorgde 
accommodatie op basis van half pension en 1 of 2 persoonskamer. 
(Logies en ontbijt in het Guesthouse en overige maaltijden op 
uitnodiging van de partnergemeente.)  
Richtprijs wordt 50,- euro p.p.p.n., info bij de predikant en/of achter in 
de kerk! 
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Beleidsplan en Plaatselijke regeling 
De kerkenraad zal in deze maand het beleidsplan 2023-2026 vaststellen. 
Daaraan is een voorbereiding voorafgegaan waarin ieder college van de 
kerkenraad afzonderlijk en de kerkenraad als geheel heeft nagedacht 
over het beleid voor de komende jaren. Behalve het opsommen van wat 
we doen lezen we in het beleidsplan uitdrukkelijk met welke 
mogelijkheden en middelen we in de toekomst keuzes zullen (moeten) 
gaan maken. Zorgelijke ontwikkeling is de vergrijzing van de gemeente 
en de verminderde beschikbaarheid voor ambten en taken in de 
gemeente. Verblijdend is met name de trouw van de gemeente, de 
aanwezigheid van jonge gezinnen en de zichtbaarheid van onze 
kinderen. Ook financieel heeft de gemeente voldoende middelen te 
kunnen begroten en verantwoorde keuzes te maken.  
De kerkenraad zal in de komende periode moeten inspelen op 
veranderende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden en 
ontwikkelingen. Dat vraagt om moed en vertrouwen. Tegelijk is de 
gemeente geroepen te bewaren wat haar van Godswege is 
toevertrouwd. Dat vraagt om geloof en standvastigheid.  
We hopen zowel in het beleidsplan als ook de plaatselijke regeling de 
gemeente toereikend en transparant te informeren. De kerkenraad 
neemt zich voor in de nabije toekomst hieraan verdere uitwerking te 
kunnen geven. Zodra e.e.a. door de kerkenraad is vastgesteld zal het op 
de website beschikbaar zijn en kan het opgevraagd worden bij het 
college van Kerkrentmeesters.  
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Koffiedrinken hulp gevraagd 
Ongeveer één keer in de maand drinken we na de dienst koffie.  
Om de kosters te ontlasten vragen we vrijwilligers die daarbij willen 
helpen. Nu roosteren we twee kosters in maar de bedoeling is om dat 
met één koster en één vrijwilliger te doen.  
Als er zich meerdere mensen aanmelden dan hoeft een vrijwilliger maar 
een paar keer in een jaar te helpen. 
 
Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact met me opnemen. 
Jan Willem Reijnierse 
 

Giften ontvangen voor de kerk (dus geen kerkbalans en collectes) 
In de periode 25-12-2022 - 23-01-2023 ontvingen we voor de kerk de 
volgende giften: 1 x € 100,- 1 x € 500,- 
De kerkrentmeesters danken de schenkers hartelijk voor hun giften. 
 

Legaat 
De kerkrentmeesters hebben uit de nalatenschap van een gemeentelid 
een legaat ontvangen ter grootte van € 500,-. 
De kerkrentmeesters zijn dankbaar dat gemeenteleden ook op deze 
manier onze gemeente financieel ondersteunen. 
 

Baken en Kerkbode van maart een week later 
Wegens vakantie van de drukker komen het Baken en de kerkbode niet 
op 3 maart maar een week later op 10 maart uit. 
 

Nieuwe Wijkindeling  
I.v.m. het vertrek van enkele ambtsdragers ziet u op pag. 13 de nieuwe 
wijkindeling. Omdat de vacatures helaas nog niet zijn vervuld, zijn de 
wijken onder de overgebleven ambtsdragers verdeeld. Dat betekent dat 
zij hun tijd over meer adressen moeten verdelen. Mocht u behoefte 
hebben aan contact met de wijkouderling, pastoraal medewerker of de 
dominee, dan kunt u natuurlijk ook zelf contact opnemen. 

Uit de kerkenraad
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Verantwoording collecten december 2022 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in december op:    € 1.057,56          
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie               €     352,52           
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) december 2022 
18 december  Jong Protestant                                        €   135,85  
24 december   Onderhoud Gebouwen                           €     75,40 
31 december   Kerkverwarming                                      €     86,10  
 
Binnengekomen een gift voor de kerk van € 50,-. 
 
Diaconale collectes december 2022 
4 december Collecte voor Kia Zending  €     208,10 
4 december Avondmaalscollecte:      
  Vluchtelingenkinderen   €     165,55 
11 december Collecte binnenlands diaconaat  €     146,00 
25 december Collecte Delta voor Indonesië  €     708,50  
Giften van € 60,- voor de diaconie. 
 
De collectebussen achter in de kerk zijn leeggemaakt: 
De opbrengst voor de zending bedraagt € 208,45 en voor ‘Delta voor 
Indonesië” € 210,90. Ook is er voor de collecte ‘Delta voor Indonesië’ 
een mooie gift binnen gekomen van € 2.000,00. 
Tevens is er nog een bedrag van € 475,00 van gemeenteleden 
(energiecompensatie van de overheid) bij de diaconie binnengekomen 
voor Orionis. Dit geld wordt door Orionis beschikbaar gesteld aan 
mensen op Walcheren, waarvan bekend is dat ze dit hard nodig hebben 
om rond te komen.  
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
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Collectedoelen in februari 2023 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 

• 5 februari     KIA Werelddiaconaat Pakistan 
Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 
leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren, die 
een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen 
economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt.  
   

• 12 februari     KIA Noodhulp Ethiopië 
Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van 
Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond 
vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 
droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze 
kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere 
bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
 

• 19 februari      Onderhoud kerk 

• 26 februari      KIA Zending Zambia     
Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen 
met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. 
Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad 
van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te 
kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en 
praktisch te ondersteunen. 
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• 5 maart         KIA Zending Palestina 
Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 
Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze 
passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen 
bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.  
 
 

 
 
Potgrondactie 2023 
Beste mensen, 
Het is zo ver! De jaarlijkse ‘Plant een Bijbel’-actie van HVC is van start 
gegaan. Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen Bijbel. 
Ondanks de vervolging die er is, vragen zij voortdurend om Bijbels. 
Helpt u ons via de potgrondactie 'Plant een Bijbel' om aan hun vraag te 
voldoen? 
De mensen van stichting Hulp Vervolgde Christenen brengen de Bijbels 
naar afgelegen gebieden en smokkelen ze waar nodig naar hen toe. 
U kunt eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door de actie 
met een gift voor Bijbels te ondersteunen. Van de opbrengst worden 
Bijbels verspreid in o.a. Afghanistan, China, Iran, India, Pakistan en 
Noord-Korea. 
Achterin de kerk liggen bestelformulieren die u in kunt leveren op 
Bazienstraat 9 maar u kunt ook mailen naar: dehoogjes@zeelandnet.nl 
onder vermelding van het gewenste aantal zakken. De zakken kosten  
€ 4,95 per stuk. De uiterste besteldatum is 28 februari a.s. en de 
afhaaldag is 18 maart tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Samen met u maken wij er weer een goede actie van! 
 
De diaconie 
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Oproep nieuwe zendingscommissie leden 
De ZWO commissie binnen onze gemeente bestaat op dit moment uit 5 
vaste, trouwe leden. Sommige van hen doen dit werk zeker al 25 jaar 
met veel plezier en toewijding. Inmiddels hebben 3 commissieleden 
aangegeven dat het tijd wordt voor iets anders en dat ze graag plaats 
maken voor nieuwe commissie leden. 
 
Vandaar dat we via het Baken iets willen vertellen over onze 
werkzaamheden én de betekenis van een ZWO commissie. 
 
Waar staat ZWO voor? 
ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelings-
samenwerking. 
 
Veel protestantse gemeenten steunen de ZWO vanuit de diaconie, maar 
sommige gemeenten hebben een aparte ZWO commissie die de ZWO 
taken behartigt. Ook in onze gemeente hebben wij een aparte 
commissie voor de zendingszaken. Ondanks dat we een aparte 
commissie zijn, weten we elkaar wel te vinden in het voorbereiden en 
uitvoeren van gezamenlijke activiteiten. 
 
Wat is het verschil tussen zending en diaconie? 
Zending gaat voornamelijk over het steunen van kwetsbare mensen óver 
grenzen. 
Diaconie houdt zich daarnaast vooral bezig met het steunen van 
kwetsbare mensen dichtbij. 
 
In 2020 is er samen met meer dan 50 gemeenten in Zeeland gestart met 
een gezamenlijk project “Delta voor Indonesië”.  
 
De classis Delta bestaat uit 6 ringen. 
De 6 ringen zijn:  1) Haringvliet 
    2) Hoeksche Waard 
      3) De Bevelanden 
     4) Schouwen-Duiveland-Tholen-Sint Philipsland  
    5) Walcheren  
    6) Zeeuws-Vlaanderen  
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Deze 6 genoemde ringen werken samen in een gezamenlijke classicale 
ZWO-commissie. 
De ZWO steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. 
Ook onze plaatselijke Zendingscommissie is verbonden aan drie 
projecten in Indonesië, te weten: 
-  Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken - Java 
-  Opvang voor straatkinderen - Java 
-  Sterke vrouwen opleiden - Papoea 
 
Wat zijn onze werkzaamheden? 

• Jaarlijks organiseren we de Goede Doelen Markt, bakken wafels, 
houden een loterij, en verkopen spullen om hiermee onze 
zendingsprojecten een financiële boost te geven. 

• In het najaar organiseren we de zendingscollecte week. 

• De 1e zondag in november houden we een speciale zendingsdienst, 
waarin we extra aandacht vragen voor zending. 

• Daarnaast hebben we in het najaar samen met de diaconie een 
Voedselbank-actie kunnen organiseren, wat een prachtig resultaat 
opbracht voor de Voedselbank. 

• 1 x per 6 à 8 weken hebben we een zendingsvergadering. 
 
Eigenlijk is het dus niet zo heel veel werk. Maar wel mooi, dankbaar en 
inspirerend werk om je gezamenlijk in te kunnen en mogen zetten voor 
kwetsbare medemensen. 
Daarom doen we graag een beroep op u/jou om als nieuw 
commissielid ons werk te willen ondersteunen. 
 
Je kunt je aanmelden bij één van onderstaande commissie leden: 
Jan Maljaars,  tel: 06-42628575 
Marieke de Visser, tel. 06-23662584 
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Paasgroetenactie 2023 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker 
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie 
deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende 
groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis 
als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
 
Ná de kerkdienst van zondag 5 én zondag 12 februari a.s. zullen de 
kaarten uitgedeeld worden. 
Nadat u thuis de groeten op de kaart hebt geschreven, kunt u de kaart 
inleveren op zondag 12 én 19 februari. In de hal van de kerk zal een 
bus/doos staan waarin de kaarten worden ingezameld. 
De kaarten worden gezamenlijk in een verzamelenveloppe naar het 
dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht gestuurd. De 
kaarten worden daar gesorteerd, verdeeld en verzonden naar 
gevangenissen en tbs-klinieken in Nederlanden in het buitenland. 
Afwijkende kaarten of zelfgemaakt kaarten worden niet meegestuurd! 
De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor de rekening 
van de Protestantse Kerk.  
 
Tips voor de afzender: 

• Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel 
altijd uw naam!! Kaarten mét adres en/of woonplaats én kaarten 
zonder naam worden niet doorgegeven. 

• Op de kaarten voor een “verre gevangene”- dat zijn de enkele 
Nederlandstalige kaarten, die naar de Protestantse Kerk Nederland 
gestuurd worden - wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet 
nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse 
gevangenissen. 

• De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw 
groet en uw naam schrijven achter op de bovenste kaart.  
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Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart kan de 
gedetineerde zelf verzenden. Daarmee kan hij zijn contact met de 
buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem of haar mogelijk 
wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten.  
Plakt u wel een postzegel op déze onderste kaart! 

 
Hieronder enkele teksten ter bemoediging; 

• U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. 

• Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!  
Hartelijk dank! 
 
De Z.W.O. commissie 
 
 
 

  

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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Lunch voor senioren 
Op 1 maart is er weer een maaltijd voor senioren. We hopen elkaar te 
ontmoeten om 11.30 uur Bij de Koster, Markt 65. 
De lunch duurt tot ongeveer 13.30 uur en de kosten zijn € 10,- per 
persoon inclusief koffie/thee/water. 
 
De volgende data waarop u welkom bent zijn:  
5 april, 3 mei en 7 juni. 
 
Wilt u 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 2 maart 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. 
 
 

Inloop met een kopje koffie bij Orionis over geldzorgen 
U bent zonder afspraak van harte welkom. 
Dinsdag 9.00 - 13.00 uur:  Orionis Walcheren,  

Oostsouburgseweg 10, Vlissingen  
Donderdag 10.00 - 11.00 uur:  ZB (Openbare Bibliotheek),  

Kousteensedijk 7, Middelburg 
Meer info: orioniswalcheren.nl/geldzorgen  

Activiteiten 

http://orioniswalcheren.nl/geldzorgen
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Jezus is kwijt 
‘Jezus!’ roept Maria door de straten. ‘Jé-zús!’  
Maria is zo bang! Jezus is zoek. Al drie dagen. En hij is nog maar twaalf 
jaar oud. Ze waren op de terugweg van het Paasfeest in Jeruzalem toen 
het gebeurde. Jozef en zij dachten dat Jezus bij zijn neefjes of vriendjes 
liep. Maar toen ze hem ’s avonds wilden ophalen, was hij er niet! Jezus is 
vast achtergebleven in de grote stad Jeruzalem, helemaal alleen… Maria 
is nog nooit zo bezorgd geweest. Waar kan hij toch zitten?  
Achter haar praat Jozef met mensen op straat. ‘Heeft u een jongen 
gezien zonder zijn vader en moeder? Ongeveer zo groot? Hij heet Jezus.’ 
Maria gaat alle plekken na waar Jezus nog kan zijn, maar ze zijn overal al 
geweest. Bij de heuvels waar hij altijd speelt met zijn vrienden, bij de 
markt waar ook altijd veel kinderen zijn, bij het huis van zijn tante… 
‘Maria!’ roept Jozef. Maria kijkt om. Jozef staat met iemand te praten, 
een belangrijke man. Het is een farizeeër, iemand die veel weet over de 
heilige boeken. 
‘Ik heb hem gezien, denk ik,’ zegt de farizeeër enthousiast. ‘In de 
tempel! Het is echt ongelofelijk wat die jongen allemaal weet over God. 
Geweldig!’ Maria hoort maar één woord van wat de man zegt: tempel. 
Jezus is in het huis van God! Maria pakt Jozefs arm vast. ‘Kom!’, en met 
grote stappen haasten ze zich naar de tempel. Maria’s hart bonst in haar 

Kinderrubriek 

‘Iedereen die Jezus hoorde 
praten, was verbaasd.  

Want hij zei heel verstandige 
dingen.’ 

 
Lucas 2: 47 
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keel. Zou Jezus echt in de tempel zijn? O, ze hoopt het zo! Ze rent 
vooruit, het eerste tempelplein op, daarna via een trap naar het tweede 
plein en… daar zit Jezus! Maria blijft stokstijf staan, zo verbaasd is ze 
over wat ze ziet! Jozef komt naast haar staan. Ook zijn mond valt open 
van verbazing. 
Hun zoon zit op de trappen aan het einde van het plein. Overal om hem 
heen zitten wetsleraren. Dat zijn mannen die alles weten over de heilige 
boeken. Jezus is heel aandachtig naar hen aan het luisteren en stelt 
wijze vragen. 
‘Zou hij echt pas twaalf jaar zijn?’ hoort Maria één van hen zeggen. 
‘Hij stelt zulke goede vragen over God! Ik zou wel uren naar hem 
kunnen luisteren.’ 
Maria loopt naar voren. Ineens komt alle angst van de afgelopen dagen 
weer terug.  
‘Mijn jongen!’  
Jezus kijkt rustig op. Hij schrikt niet. Alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is dat hij drie dagen weg is geweest. 
‘Hoe kon je dit nu doen?,’ zegt Maria. ‘Je vader en ik waren zo ongerust. 
We hebben je overal gezocht!’ ‘Maar mama,’ zegt Jezus, ‘waarom 
hebben jullie me gezocht? Ik moet in het huis van God, mijn Vader, zijn. 
Dat weten jullie toch?’ Maria en Jozef kijken elkaar aan. Ze weten niet 
wat ze moeten zeggen. Eén ding is zeker, Jezus is een bijzonder kind. Dit 
moet ik onthouden, denkt Maria. Dan rent ze op Jezus af en neemt hem 
in haar armen. Wat is ze blij dat haar kind weer terug is! 
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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 

 
 


