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Lezen Psalm 90 “Van geslacht op geslacht.” 
Gelukkig maar dat de Nieuwe Bijbelvertaling niet alle ouderwetse 
woorden heeft gewisseld voor nieuwerwetse rijmelarij. 
Niettegenstaande de varianten zoals “Van generatie op generatie”  
koos men voor een woord dat op tal van manieren anders 
geïnterpreteerd kan worden dan feitelijk is bedoeld. Zodoende kan ik er 
weer wat over schrijven!  
Inhoudelijk baart het zorgen omdat we vaststellen dat geloof en kerk-
zijn allerminst als vanzelfsprekendheid van ouders op kinderen gaan. 
Gelet op het kerkbezoek zien we in de opvolgende lijn van generaties 
veel open plaatsen, veelal tot treurnis van ouders en grootouders.  
Toch werd ik op Eerste Kerstdag erg vrolijk bij het zien van veel gezinnen 
de kerk binnen kwamen inclusief kleine kinderen en jongvolwassenen. 
De leiding van de kindernevendienst had tot grote vreugde de handen 
vol met de omvangrijke kinderschaar.  
Al met al mogen we in vergelijk met andere ons omringende gemeenten 
bijzonder dankbaar zijn dat er nog zoiets is als “Van geslacht op 
geslacht.” Hetgeen wil zeggen dat er nog toekomst is voor de Moriakerk. 
Want – jazeker - we zien ze en waarderen ze en verwelkomen ze. Onze 
jongeren en kinderen die op hun eigen wijze en naar hun eigen beleving 
vormgeven aan hun spiritualiteit en geloofsleven. Zij vragen ons serieus 
genomen te worden in de manier waarop zij uiting geven aan hun 
verbondenheid met de kerk. Ook als zij op zondagen, minder, niet of 
nauwelijks zichtbaar zijn blijken zij een vitaal onderdeel van onze 
gemeente. Onderschat niet de uitwerking van het christelijk onderwijs 
ter plaatse. Vergeet niet de wekelijkse catechisatie. En besef dat in deze 
winterperiode enkele jonge mensen zich voorbereiden op het doen van 
Openbare Belijdenis van het Geloof.  
Wie dat allemaal in het oog heeft en in overweging neemt kan aanstoot 
nemen aan deprimerende opmerkingen als’ “We hebben geen jeugd 
meer in de kerk!” “De jongeren haken af.” “Als het zo doorgaat kunnen 
we de boel wel dicht doen.” Aanstoot aan de gebrekkige visie op onze 

Meditatie 
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gemeente, maar nog meer dan dat aanstoot aan het klein-geloof en 
zwakke vertrouwen in wat God Zelf belooft.  
Psalm 90 verwoordt in oude woorden Gods doorwerkende liefde en 
zoekende genade waarmee Hij generaties zal blijven aanspreken en 
geslachten zal blijven betrekken bij Zijn heil en verlossing. Psalm 90 
heeft het voor elkaar gekregen na 3500 jaar nog steeds in onze kerken 
gelezen te worden en als wij deze woorden de ruimte geven zullen zij na 
3500 jaar nog steeds klinken. Verkondigen zij na al die jaren en 
tijdsperiodes nog steeds dat geloof de kracht heeft om door te werken 
in alle omstandigheden. Dat vraagt om geloof en vertrouwen om 
misschien wel tegen de klippen op te volharden; is geloven ook niet 
dwaasheid? Aldus Paulus! Is het dwaas om je te verheugen in de 
doorwerking van generatie op generatie, zelfs al toont het zich niet in de 
door ons verwachte patronen en vormen? Is het dwaas te dromen over 
een mooie levende en wervende toekomst voor onze gemeente? Is het 
dwaas te vertrouwen op een goed en gezegend 2023? De psalmist heeft 
zijn aanvechting gehad, de stemmen die zeiden dat het niets meer zal 
worden. Maar hij bracht het bij God en gaf het uit handen. Liever dwaas 
bij God dan wijs in de wereld.  
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

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

08-01 09.30  Ds. Wouters 
 

Kerkverwarming 

15-01 09.30  Ds. Van Bruggen Ondersteuning 
Gemeenten 

22-01 09.30  Ds. Van Bruggen 
Koor Nova Melodica 

Missionair werk 

29-01 09.30  Ds. Pouwelse 
 

Kinderen en jongeren 

05-02 09.30 Ds. Van Bruggen, 
koffie/thee/limonade 
drinken na de dienst 

KiA Werelddiaconaat 
Pakistan 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

  4-1 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

  5-1 14.00 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco  

  18-1 20.00 Mission to Seafarers,  
Bezoek aan de Zeemans-
kapel (zie V&T programma 
2022-2023) 

Ritthemsestraat 
498, Ritthem 

  25-1 15.00 Moderamenvergadering Bij de Koster 

25-1 19.30 Filmavond “Agent of Grace” 
(zie V&T programma 2022-
2023) 

Dorpskerk, 
Dorpsplein 4 
Aagtekerke 

26-1 19.30 Bijbelgespreksgroep Bij de Koster 

27-1  19.30 Knutselclub Bij de Koster 

1-2 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

1-2 19.30 Kerkenraadsvergadering Bij de Koster 

2-2 14.00 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

   
   
 
                  
 
 
 
  

Agenda 
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Bedankjes 
 
Langs deze weg wil ik de PKN-Gemeente hartelijk bedanken voor het 
bezoek dat twee dames, vrijwilligers, aan mij brachten in verzorgingshuis 
Willibrord. 
 
Nogmaals dank,  
André Toutenhoofd 
 
 
 
Wij willen de protestantse gemeente Westkapelle bedanken voor de 
felicitaties en attentie. Tevens voor de vele kaarten die we ontvingen 
voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.                                                  
 
Hartelijke groet,  
Lou en Rien van der Welle 
 
 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle zorg, kaarten en attenties.  
Zowel na m'n val begin november, als ook in de periode daarna in het 
ziekenhuis en de revalidatieperiode in Ter Reede. 
 
Jo Hengst-de Pagter 
 
 
 
We willen iedereen bedanken die voor de geboorte van onze dochter 
Fenna een kaartje of een attentie bij ons en/of bij de opa's en oma's 
heeft gebracht. 
 
Adriaan en Sanne Dronkers 

Uit de gemeente 
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Onze zieken 
Bij de verschillende kerstvieringen voor de senioren van ons dorp werd 
duidelijk dat enkele van onze ouderen ernstig ziek zijn of dusdanig zwak 
dat ze aan huis zijn gebonden. We realiseren ons dat ook bij de zondagse 
erediensten waar soms lege plaatsen verwijzen naar trouwe 
gemeenteleden die thuis meekijken. We zijn dankbaar dat voor velen in 
ons dorp de betrokkenheid met de kerk in het afgelopen jaar niet 
minder is geworden en daar heeft de KerkTV zeker aan bijgedragen. Op 
die manier zijn onze zieke gemeenteleden, ouderen en alleenstaande 
gemeenteleden telkens met allen verbonden. Hier noemen we ook 
Wilma Verhage die in de afgelopen periode intrek nam in WOZOCO De 
Kreek. We wensen kracht en troost toe bij het voelen hoe steeds meer 
ingeleverd moet worden bij de zo oneerlijke strijd.  
Want soms is het lichaam erg vermoeid en aan het einde van kunnen 
gekomen, maar soms echter is juist de geest verzwakt en is het denken 
en piekeren een last. Veel stille gebeden gaan tot God en verwoorden 
het verlangen naar rust en vrede. Toch getuigen veel van onze 
gemeenteleden in zorgelijke omstandigheden ook een groot verlangen 
naar genezing en goede hoop op herstel. We denken dan in het 
bijzonder aan Jaap Verstraate die voor enkele omleidingen werd 
opgenomen in het ziekenhuis te Gent. Juist dan is er ook vreugde om de 
medische mogelijkheden en behandelingen die worden toegepast. We 
wensen Jaap daarom ook een goed herstel toe. Dan blijken - tot 
blijdschap - gebeden te zijn verhoord en is reden tot grote 
dankbaarheid. Juist bij de aanvang van het nieuwe jaar blijkt maar weer 
dat we onze tijden niet in de hand hebben; zo zal aan velen grote zegen 
worden geschonken en tijd van leven. Terwijl ongetwijfeld ook in dit 
nieuwe jaar mensen uit ons midden zullen worden weggenomen of door 
diepe dalen gaan. We hopen dat moed en kracht dan niet zullen 
ontbreken. 
 

  

Uit de pastorie 
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Op reis  
Van vrijdag 21 april tot en met zondag 23 april organiseren we een 
gemeentereis in het kader van onze partnerrelatie met de Evangelische 
Gemeinde Mülheim, Saarn/Broich onder leiding van pfarrer Christoph 
Pfeiffer en ds. Peter van Bruggen. In overleg bezoeken we een aantal 
bezienswaardigheden in en rond Saarn/Broich. Ook bezoeken we “Das 
Dorf”, dat is een diaconale instelling die zorg draagt voor mensen met 
een beperking. Dit unieke en uitgestrekte woonconcept biedt een 
woonomgeving voor 600 mensen. We hebben diverse ontmoetingen 
met kerkenraadsleden, predikanten en ds. Gerald Hillebrand 
(Superintendent) en verschillende gemeenteleden. Enkele van hen 
kennen Westkapelle goed en zien erg uit naar ons bezoek.  
Tijdens de gesprekken komen thema’s aan bod zoals kerk en 
samenleving, actuele ontwikkelingen en begrippen als vrede en 
gerechtigheid, klimaat en geloof.  
De reis zal staan in het teken van partnerschap, ontmoeting en 
wederzijdse bemoediging. Het Gästehaus is gelegen in een bosrijke 
omgeving, geschikt voor mooie wandelingen en momenten van 
verstilling. 
Verblijf Gästehaus Katholische Akademie Wolfsburg te Mülheim - 
Speldorf. 
Aankomst 21 april tot vertrek 23 april op basis van halfpension (ontbijt 
en diner) per persoon per nacht +/- € 50 = 1- of 2 persoonskamer met 
douche en toilet. Informatie mee te nemen achter in de kerk of op te 
vragen bij ds. Peter van Bruggen, tevens aanmelding en reservering. 
Deelname staat open voor iedereen.  
 
Programma; 
*Vrijdag 21 april 2023 
15.00 uur vertrek Westkapelle 
19.00 uur aankomst Gästehaus en avondeten 
 
*Zaterdag 22 april 
08.30 uur ontbijt Gästehaus 
09.30 uur wandeling Broich/Saarn 
13.00 uur lunch met gemeenteleden en kerkenraadsleden/predikanten 
14.00 uur bezoek aan “Das Dorf” o.l.v. ds. Birgit Meinert-Tack 
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18.00 uur terug Gästehaus en avondeten 
20.00 uur avondprogramma 
 
*Zondag 23 april  
08.30 uur ontbijt Gästehaus 
11.15 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Christoph Pfeiffer (“Espresso-dienst”) 
12.00 uur ontmoeting gemeenteleden 
13.00 uur lunch 
15.00 uur vertrek naar Westkapelle 
19.00 uur aankomst  
 

 
Heel veel dank 
We kregen tijdens de kerstdagen en bij het nieuwe jaar opnieuw 
ontzettend veel kaartjes en kerstwensen, fraaie creaties, zelfgemaakte 
fotokaarten, lekkernijen en lieve ondersteuning in drukke tijden. Het 
was bij tijden een komen en gaan aan de pastoriedeur.  
We genieten erg van al de warme betrokkenheid en blijken van 
dankbaarheid. Niet minder dan op andere dagen wensen we u en jullie 
op 1 januari van harte Gods zegen toe en liefde, vrede en saamhorigheid 
in 2023. 
 
Ds. en mw. Van Bruggen 
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Samenvatting notulen van de kerkenraadsvergadering van 
woensdag 23 november 2022, 20.00 uur, Bij de Koster 
Tijdens deze vergadering hebben we als kerkenraad afscheid genomen 
van Adri Kleinepier, Jolinda van Breda-de Witte, Piet de Visser en Harm 
Dingemanse. 
 
Opening 
Ds. Van Bruggen opent de vergadering. 
 
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc. 
Predikant. Volgens ds. van Bruggen is het een drukke periode. Veel zaken 
die veel aandacht nodig hebben. Catechese/jongerenwerk: er zijn drie 
groepen jongeren, verschillend van aantal en van aard. 
Diaconie. Ineke en Joost zijn aanwezig geweest bij een inloop-avond van 
Orionis over een op te richten solidariteitsfonds. Steeds meer mensen 
doen een beroep op Orionis. Het plan is via een oproep in Het Baken te 
vragen de 2 x € 190 of een deel daarvan over te maken aan de Diaconie. 
De Diaconie draagt het geld over aan Orionis en Orionis verdeelt het 
onder inwoners van Westkapelle die in aanmerking komen voor financiële 
steun. De Diaconie krijgt geen adressen. Ineke maakt een tekst voor Het 
Baken van december.  
Begroting 2023 – De kerkenraad is akkoord met de begroting van de 
Diaconie. 
College van kerkrentmeesters. De kerkenraad is akkoord met de 
begroting. Er is veel onderhoud nodig. De kerkenraad gaat ook akkoord 
met het collecterooster. Voorbereiding Kerst Sing-In is in volle gang. 
 
Voorstellen en mededelingen van het moderamen 
Nieuwe versie Beleidsplan. De aangepaste nodiging bij de 
Avondmaalsviering moet worden vermeld in het beleidsplan (bij Pastoraal 
Team) en in de plaatselijke regeling. Eventuele wijzigingen svp aan het 
moderamen sturen. Zal worden besproken in de volgende vergadering. 

Uit de kerkenraad
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Over de aangepaste nodiging heeft in Het Baken van november een tekst 
van ds. Van Bruggen gestaan. Was duidelijk.  
Vergaderrooster kerkenraad 2023 - De kerkenraad gaat hiermee akkoord.  
Bezoek aan partnergemeente Mülheim, Saarn/Broich 21, 22 en 23 april 
2023. Reis heen en terug zal plaatsvinden met (eigen) auto’s. Het 
Gästehaus heeft parkeermogelijkheid. Er is een leuk programma 
opgesteld. Vanaf 27 november a.s. ligt de informatie achterin de kerk. 
 
Erediensten 
Notulen vergadering Leiding kindernevendienst. De voorbereiding van 
Kerst 2022 is in volle gang. In de kindernevendienst wordt het lied “De 
wijzen die gingen samen reizen” ingestudeerd. Dit lied zal op 1e Kerstdag 
gezongen worden en hiervoor zal de organist gevraagd worden op het 
kleine orgel voorin de kerk te begeleiden. V.w.b. Kerstdiensten in 2023: Bij 
nader inzien heeft Ina toch besloten geen kindernevendienst tijdens de 
Kerst-avonddienst te organiseren; wel is er een kindernevendienst op  
1e Kerstdag. 
Gebruik van dialect in de eredienst.  Besloten wordt gebruik van dialect in 
de eredienst te beperken tot 1 keer per jaar. 
 
Rondvraag 
Kees vraagt of de kerk betrokken wordt bij de organisatie van Westkapelle 
800 jaar. Niemand is hiervoor benaderd. Op 30 november is de eerste 
vergadering. De kerkenraad is van mening dat de kerk erbij hoort. Zo niet, 
dan ben je niet compleet. Voorlopig zal ouderling-kerkrentmeester Jos 
van Breda meedoen met de voorbereidingen. 
 
Datum volgende vergadering:  
woensdag 1 februari 2023, 19.30, Bij de Koster;  
datum moderamenvergadering: woensdag 25 januari 2023, 15.00 uur, Bij 
de Koster.  
 
Sluiting 
Ds. Van Bruggen sluit de vergadering met een gebed. 
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Actie Kerkbalans 2023 
Van 14 januari t/m 28 januari houden we de actie Kerkbalans. Voor onze 
kerk is dit de belangrijkste manier waarop we onze inkomsten krijgen. 
We vragen elk jaar aan de gemeenteleden om een gift die we gebruiken 
om onze kosten te betalen. De grootste kosten zijn die voor de predikant 
en de gebouwen. De stijgende prijzen zoals die voor energie spelen daar 
ook een rol in. 
De afgelopen jaren hebben we veel groot onderhoud uit legaten kunnen 
betalen maar voor het betalen van de lopende kosten hebben we uw 
bijdrage hard nodig.  
Tijdens de actie Kerkbalans komen vrijwilligers bij u langs met de 
envelop met een formulier waarop u kunt invullen wat u als gift in 2023 
wilt geven. De antwoordenvelop wordt later weer opgehaald.  
Op maandag 30 januari tellen de kerkrentmeesters hoeveel de 
gemeenteleden hebben toegezegd of reeds hebben gestort om voor 
2023 bij te dragen. 
U begrijpt dat we de actie Kerkbalans warm bij u aanbevelen. 
 
De kerkrentmeesters 
 

 
Giften ontvangen voor de kerk 
In de periode van 21-11 t/m 24-12 ontvingen we voor de kerk de 
volgende giften: 1 x € 30,- 1 x € 5,-  
De kerkrentmeesters danken de schenkers hartelijk voor hun giften. 
 
 

Kerktelevisie blijvend populair 
Het bezoeken door kerkgangers van de kerkdiensten is voor een 
gemeente van levensbelang. Als we terugdenken aan de afgelopen twee 
jaar, waar we heel veel kerkdiensten hebben gehouden met een lege 
kerk, dan kunt u zich misschien voorstellen dat het een grote 
verademing is dat de kerkdiensten weer goed bezocht worden 
(ongeveer 100 kerkgangers per dienst). Het is nog wel iets minder dan 
voor het coronatijdperk maar in Westkapelle hebben we gelukkig een 
groot aantal trouwe kerkgangers. 
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Naast de kerkdiensten waarbij gemeenteleden aanwezig zijn is er een 
grote groep die de diensten via de kerktelevisie volgt. Elke week kijken 
er ongeveer 240 personen naar de kerkdienst. Met kerktelevisie 
bereiken we dus veel mensen.  
We zijn dankbaar en blij dat zowel in de kerk als op afstand zoveel 
mensen met onze kerk “verbonden” zijn. 
 
De kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
   

   
 
Verantwoording collecten november 2022 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in november op:    €  831,90       
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €  277,30            
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) november 2022 
20 november  Pastoraat                                      €  191,50   
23 november   Dankdag voor de kerk                €  839,55 
 
Diaconale collectes november 2022 
6 november Kia Zambia    €  856,40 
13 november  Werelddiaconaat Golfstaten  €  214,65 
23 november Voedselbank    €  614,19 
27 november Kia Colombia    €  225,55 
Giften van € 260 voor de diaconie.  
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
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Collectedoelen in januari 2023 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 

• 1 januari       Attenties, fruit en bloemen 

• 8 januari       Kerkverwarming 

• 15 januari     Ondersteuning Gemeenten 
Goed toegerust aan de slag 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel 
vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van 
pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van 
bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het 
belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse 
Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee 
kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden 
vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 

• 22 januari          Missionair werk 
Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een 
kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: 
middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken 
hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een 
maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse 
Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, 
ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te 
zijn in hun omgeving. 
 

• 29 januari         Kinderen en Jongeren 
Nederland speelt Sirkelslag 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen 
kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel 
Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste 
score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier 
met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een 
mooie kans om hen betrokken te houden. 
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• 6 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.  

 
 
 
 
 
 
Potgrondactie 2023 
Beste gemeenteleden, 
Ook in 2023 hopen wij weer mee te doen met de actie "plant een Bijbel" 
van de HVC (Hulp vervolgde Christenen). In de loop van januari 2023 
liggen er achterin de kerk weer bestelformulieren die u kunt inleveren 
bij Wim en Wilma, Bazienstraat 9, maar u kunt ook een mailtje sturen 
naar: dehoogjes@zeelandnet.nl of een briefje in de bus stoppen met het 
aantal gewenste zakken. 
De actie van vorig jaar heeft totaal 7.598 Bijbels opgeleverd!  
Wij hopen weer veel zakken potgrond te kunnen verkopen zodat er ook 
in 2023 een groot aantal Bijbels aan o.a. India, Pakistan en China 
gedoneerd kan worden! 
 
Helpt u ook (weer) mee? 
De Diaconie 
 
  

mailto:dehoogjes@zeelandnet.nl
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Lunch voor senioren 
Ook in 2023 gaan we de maaltijd voor senioren weer organiseren.  
We hopen elkaar weer te ontmoeten op woensdag 4 januari 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:  
1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni. 
 
Wilt u weer deelnemen?  
Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij 
Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537 
Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129 
Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923 
Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl 

 
 
 
Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 5 januari en 2 februari is er weer een senioren-
bijeenkomst 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. 
  

Activiteiten 
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Jane Lievense of misschien op ons dorp beter bekend als Jane van de 
boeken…wie kent haar niet.  
Sowieso kocht je er in de jaren ‘70 en ‘80 je voetbalplaatjes en natuurlijk 
ook boeken, schoolspullen en later bijvoorbeeld een krant.  
Is zij misschien de oudste ondernemer van Westkapelle? 
Hieronder kun je meer lezen over Jane. 
 
 
Jane, kun je eens meer over jezelf vertellen? 
Ik ben geboren op 2 januari 1935 en hoop dus in 2023 de leeftijd van 88 
jaar te bereiken. 
In het huis waar ik nu woon, ben ik ook geboren. Eigenlijk heb ik dus 
altijd hier gewoond, behalve dan in de oorlog na het bombardement. 
Verder kom ik uit een gezin van 5 personen. Helaas is een broer heel 
jong overleden. 
 
Heb je de oorlog bewust meegemaakt? 
Dat heb ik zeker. Na het bombardement bleek ons huis zwaar 
beschadigd door een brand. Alleen de muren stonden er nog. Daarom 
moesten we in een bunker gaan wonen. Het huis is weer hersteld door 
aannemer Jo Dekker. Vanuit die bunker moesten we dagelijks te voet 
door de duinen naar school in Domburg. Dat was als kind een hele 
belevenis. Vaak liepen mijn nicht Nel Verhulst mee en ook Boord 
Gabriëlse.   
 
Wat heb je na je lagere schooltijd gedaan? 
Eigenlijk wilde ik verpleegster worden en heb dat ook een poosje gedaan 
bij het Rode Kruis. Daar heb ik ook nog een cursus voor gevolgd. Toch 
heb ik dat niet zo heel lang gedaan. Door omstandigheden moest ik hier 
helaas mee stoppen.  
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Hoe kwam dan een winkel op je pad? 
Mijn zwager de onderwijzer Jan Hoekstra kwam met het idee om een 
boekwinkel te beginnen. 
Hij voorzag dat dit best kon lukken op Westkapelle. De bewoners lazen 
graag in die tijd en waren erg leergierig. Eigenlijk wilde ik dit helemaal 
niet, want het werk als verpleegster beviel best. 
Maar een winkel aan huis had ook voordelen. Zo was mijn moeder best 
ziek en had verzorging nodig. De winkel en die verzorging was best te 
combineren. En dus ben ik de winkel gestart en heb ook het diploma 
boekverkoper gehaald. 
 
Kon je zomaar een winkel beginnen? 
We hadden thuis in elk geval een gedeelte wat er geschikt voor was. 
Vader ging stoppen met het schildersbedrijf en die ruimte kwam vrij.  
Hij gebruikte die ruimte voor opslag en ook wat verkoop van 
verf, behang en dat soort zaken.  
Uiteindelijk moest in die tijd de burgemeester toestemming geven. 
Die kwam langs voor een gesprek en gaf akkoord om de winkel te 
starten. 
 
Geen spijt van gehad? 
Absoluut niet! Het is jarenlang een goed lopende zaak geweest. Door de 
winkel heb ik heel veel contacten gehad met zowel de lokale bevolking 
als de toeristen. De toeristen wisten de winkel ook steeds beter te 
vinden. Zeker nadat buurman Jan een bord had gemaakt met 
Boekhandel erop. 
Zo was de winkel vanuit de Noordstraat veel beter te zien. Uiteindelijk 
heb ik de winkel grofweg 60 jaar gehad. 
 
Dat was een drukke tijd zeker? 
Alleen een winkel draaien is al snel druk. De weinige tijd die overbleef 
gebruikte ik om te breien, haken, kleren maken en zelf lezen.  
Af en toe nam mijn familie me mee op reis. Zo ben ik in Frankrijk 
geweest en ook in Oostenrijk.  
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Heeft het geloof altijd een rol gespeeld in je leven? 
Dat heeft het zeker. Zolang het lopen ging, ben ik naar de kerk gegaan. Ik 
praat er ook graag over met anderen. Nu kijk ik de dienst op TV of luister 
naar de kerktelefoon. De belangstelling vanuit de kerk voor me, is heel 
goed en hier ben ik dan ook erg blij mee. 
 
Je bent bijna 88 jaar en hoe gaat het nu met je? 
Lopen is erg moeizaam, ik mag niet meer alleen naar buiten. Ook het 
zicht wordt minder. 
Zonder namen te noemen, want ik wil niemand vergeten, heb ik veel 
mensen die me helpen in en rond de woning. Daardoor kan ik nog 
steeds zelfstandig wonen. Ook van mijn (achter)neven en 
(achter)nichten heb ik veel gezelligheid. 
 
Bedankt Jane voor het gesprek en we wensen je nog veel gezonde en 
gelukkige jaren in je vertrouwde omgeving!!          
 
 
 

 
 
  
Matteüs 7:24-8:1 
Doe wat Jezus vraagt ‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. 
Dan lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige 
grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren 
stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het 
huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. 
Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan 
lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een 
dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de 
wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft 
niets van over. Dat is wat Jezus tegen de mensen zei. Zijn woorden 
maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand 
met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren. Toen kwam 
Jezus van de berg naar beneden. Een grote groep mensen ging met hem 
mee.  

Kinderrubriek 
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Jezus zegt: ‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. 

Dan lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.’ 
Matteüs 7:24 

 
Om te doen 
De huizen na de storm 
Twee mannen bouwen een huis. De ene man bouwt zijn huis op 
stevige grond en de andere man bouwt zijn huis op zand. 
 
Knutsel hoe de huizen eruitzien na de storm. 
Wat heb je nodig? 
- het werkblad met twee keer de vormen voor een huis 
- het werkblad met aan de ene kant de stevige grond en aan de 
andere kant het zand 
- potloden, lijm, scharen of prikpennen en priklappen 
 
Aan de slag: 
- kleur het dak, de deur, de ramen en de voorkant van beide huizen met 
potlood. 
- prik of knip de vormen van beide huizen uit 
- plak op de rots hoe het huis eruitziet na de storm 
- plak op het zand hoe het huis eruitziet na de storm. 
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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 

 
 


